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Ročník XXVIII. 17. marec 2022 ZDARMA!

Čerpadlá v železničnom podjazde sú funkčné

MOST JE NAĎALEJ
V NEDOHĽADNE

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Ilavčania môžu využívať prvú malú kompostáreň l
l Cestu v železničnom podjazde opäť zaplavilo, primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu l
l Fašiangové obdobie sme zakončili veselo - karnevalmi i fašiangovými sprievodmi l
l V dome kultúry vzniklo zberné miesto humanitárnej pomoci pre utečencov z Ukrajiny l
l Parkovacie karty si môžu kúpiť už aj abonenti l
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Zakúpiť si môžete už aj abonentské

Tak veľmi dlho sme čakali
na tento moment. Na moment,
ktorý nechcel za žiadnu cenu
prísť. A keď už sa zdalo, že sa
karta obracia a je nám na dosah,
tak vždy nastal zvrat. Krutá
realita, ktorá pohrozila našim
krídlam, aby sa nerozprestierali,
a naopak – posadila nás naspäť
na zadok. Domov. Tam, kde nie
je len naše útočisko, rodina,
pohodlie, kuchyňa či spálňa. Ale
na veľmi dlhé obdobie aj naša
škola či pracovisko – po novom
„homeoffice“. Po dlhých týždňoch a mesiacoch by sme len
ťažko uverili, že konečne príde
ten deň, kedy sa opatrenia proti
pandémii zúžia na minimum. Že
jediné, čo nám ako pamiatka
na ne zostane, budú prekryté
dýchacie cesty na hromadných
podujatiach. Na tých podujatiach, kam doteraz nemohol
prísť nikto neočkovaný, kde
sa nemohlo jesť a piť a kde sa
pohromade mohla stretnúť iba
hŕstka ľudí. Odteraz bude ich
počet neobmedzený. Pamätáte
si ešte ten pocit? Zatvorte oči
a predstavte si život pred pandémiou... Koncert, kde sa plní
radosti vyobjímate s priateľmi,
vytancujete s neznámymi „spoludivákmi“ a vedľa vás nebude
voľné miesto zvané rozostup...
Tak to by sme mali. Takto to
kedysi vyzeralo a takto by to
opäť vyzerať mohlo... (Držím
palce mojim kolegom, aby sa im
podarilo opäť prinavrátiť kultúru
do divadiel, koncertných sál, na
námestia a do ulíc.) Teraz už
môžete otvoriť oči a zamerať sa
na zhmotnenie inej predstavy
– prinavrátiť kultúru do medziľudských vzťahov. To by sme
potrebovali viac ako soľ. Ťažko
totiž hovoriť o zábave, radosti z
uvoľňovania, keď jedno temné
obdobie nahradilo druhé – plné
strachu, hrôzy a utrpenia hlavne
tých nevinných. Z nášho uhla
pohľadu našťastie ešte stále
aj obdobie spolupatričnosti a
srdečnej pomoci. Preferujem
cestu „byť v strehu, byť informovaní a nežiť v bubline“, no
netreba stratiť balans, hranica
medzi oprávnenými obavami a
úzkosťou je totiž veľmi krehká.
Preto nezabúdajte aj na svoj
pokoj a udržiavanie dobrej nálady. Robte to, čo máte radi a
nakŕmte svoju dušu. Je marec
– mesiac knihy a práve kniha
je pre ňu ten najlepší pokrm. Ak
neveríte, skúste to... :) Prajem
vám príjemné čítanie.
V. Klobučníková,
šéfredaktorka IM

PARKOVACIE KARTY
MESTO ILAVA SPUSTILO
PREDAJ ABONENTSKÝCH
PARKOVACÍCH KARIET.
URČENÉ SÚ AJ PRE TÝCH,
KTORÍ V CENTRÁLNEJ
MESTSKEJ ZÓNE NEMAJÚ
TRVALÉ BYDLISKO.
Parkovné v centrálnej mestskej
zóne môžete uhradiť viacerými
spôsobmi – zakúpením lístka cez
parkovacie automaty, prostredníctvom sms správy alebo použitím
mobilnej aplikácie.
Ďalšou možnosťou je zaobstarať
si parkovaciu kartu na celý rok.
Takúto výhodu však doposiaľ
mali len tí obyvatelia, ktorí majú
trvalý pobyt v centrálnej mestskej
zóne – čiže na Mierovom námestí,
Košeckej ulici, Moyzesovej ulici,
Farskej ulici alebo Ružovej ulici. V
takom prípade je možné požiadať
o REZIDENTSKÚ PARKOVACIU
KARTU – OBYVATEĽ. Podobnú
možnosť majú aj podnikatelia, ktorí
svoju prevádzku majú v centrálnej
mestskej zóne a zakúpiť si môžu
REZIDENTSKÚ PARKOVACIU
KARTU – PODNIKATEĽ.
Novinkou je, že radnica spustila
aj predaj rezidentských kariet pre
abonentov, ktorá môže byť vydaná
žiadateľovi bez trvalého pobytu v
meste Ilava. Majitelia motorových

vozidiel si ju môžu zakúpiť na
šesť mesiacov po 150 eur alebo
na dvanásť mesiacov po 280 eur.
„Pri spustení regulovaného
parkovania v centrálnej mestskej zóne sme začali s predajom
iba rezidentských kariet, nakoľko sme potrebovali najskôr zistiť, ako sa námestie po regulácii
upraví. Rozhodli sme sa dať túto
možnosť aj ľuďom, ktorí v CMZ
nemajú trvalé bydlisko alebo
prevádzku, nakoľko ešte disponujeme dostatočnou kapacitou
parkovacích miest,“ uviedol primátor mesta Viktor Wiedermann s
tým, že do predaja mesto dáva na
začiatok 35 abonentských kariet.
REZIDENTSKÚ KARTU –
ABONENT si môžete zakúpiť na
Mestskom úrade v Ilave alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie
ParkDots. Hlavnými výhodami
mobilnej aplikácie sú pohodlnosť, bezpečnosť, bezhotovostná
platba, bezkontaktná platba,
uloženie údajov a dokladovanie
úhrady parkovania pre potreby
účtovníctva. Ako uviedol Martin
Ivančík, obchodný zástupca ParkDots, aplikácia navyše spĺňa tie
najvyššie bezpečnostné kritériá,
ktoré chránia osobné údaje vodičov a informácie o uskutočnených
platbách. Mnohí používatelia na

aplikácii ocenia aj praktickú pripomienku uplynutia platnosti lístka
a možnosť jej predĺženia jedným
krokom v mobilnej aplikácii a bez
nutnosti fyzicky sa vrátiť k vozidlu.
„Systém ParkDots je etablovaným riešením parkovacej
politiky v slovenských, českých
a ďalších európskych mestách.
Pri vývoji mobilnej aplikácie,
ktorá je určená na úhradu krátkodobého parkovania, kladieme
veľký dôraz na potreby vodičov.
Z tohto dôvodu je celý proces
od vyhľadania parkoviska cez
navigáciu na vybrané miesto
až k zaplateniu parkovného a
vystaveniu dokladu vyladený
do detailu. Intuícia a prirodzený
pohyb v aplikácii je pre nás
zárukou spokojnosti každého
vodiča,“ vysvetlil M. Ivančík a dodal, že mobilná aplikácia ParkDots
dodáva mestu Ilava aj systém na
registráciu, vydávanie a správu
rezidentských parkovacích kariet.
„Ilava sa tak v oblasti parkovania dostáva do zoznamu miest,
ktoré sa môžu pýšiť elektronickými parkovacími kartami. Aj
vďaka elektronickým kartám,
mobilnej aplikácii a digitalizácii
procesov majú Ilavčania pohodlnejší život.“
-verk-

Potravinovú a humanitárnu zbierku na pomoc
utečencom z Ukrajiny sme otvorili aj v Ilave
Od stredy 7. marca 2022 sa Mesto Ilava zapojilo do humanitárnej
pomoci pre Ukrajinu. Radnica spoluprácu nadviazala s Diecéznou
charitou Žilina, ktorá zbierku zastrešuje a prerozdeľuje tam, kde
je to práve potrebné.
Pracovníci Mesta Ilava sa
do zbierky doposiaľ prispel, či
pri zhromažďovaní potrebných
ešte len prispeje. Vďaka vám sa
vecí zo zverejneného zoznamu
nám spoločne podarilo vyzbierať
striedajú, usilovne triedia a balia
mnoho veľkých škatúľ s potraškatule tak, aby boli katolíckej
vinami, konzervami, detskými
charite odovzdané podľa ich
výživami, drogériou, hygienickými
obsahu. Dobrovoľnícku výpomoc
poskytli aj poslankyne za Mestský
výbor Kukučínova, SNP, Stred.
Paralelne prebehla aj zbierka
dobrovoľných hasičských zborov,
ktoré zhromažďovali lekárničky
(aj expirované) a obväzový materiál. Poďakovať by sme chceli
aj DHZ Dulov a obyvateľom ich
obce, ktorí svoju zbierku priviezli
do nášho zberného miesta v DK
ILAVA, ako aj obyvateľom obce
Košeca a pracovníkom OÚ, ktorí
nám taktiež doviezli ďalšie zásoby. A samozrejme aj každému
jednému dobrému človeku, ktorý

potrebami, nechýbajú deky a pod.
Nakoľko u nás skončilo aj zopár
vecí, ktoré nie sú na zozname
z charity, preverili sme stav v
azylovom dome v Pruskom a niektoré veci, ako napríklad kočíky a
autosedačky pôjdu rodinám, ktoré
v ňom nájdu útočisko. Rovnako
tak pomáhame aj ukrajinským
rodinám, ktoré sa ubytovali u
dobrých ľudí v našom meste - tam
sa snažíme selektovať a poskytnúť
im adresne tzv. štartovacie balíčky
zo zásob, ktoré ste nám priniesli.
Všetko ostatné sme v prvej várke
odviezli do Diecéznej charity v Žiline. O prevoz sa postarala Farská
charita v Ilave, za čo aj im veľmi
pekne ďakujeme. Je skvelé, aká
vlna spolupatričnosti sa vytvorila
aj v našom meste. Veci zo zoznamov môžete naďalej nosiť do DK
ILAVA denne od 7.00 do 17.00 a
v sobotu od 8.30 do 12.00 hod.
ĎAKUJEME!
-red-
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VYTVORENIE PRVEJ MALEJ KOMPOSTÁRNE JE
VÝZNAMNÝM MÍĽNIKOM V
OBLASTI NAKLADANIA S
ODPADOM V NAŠOM MESTE. ODDELENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB S JEJ BUDOVANÍM ZAČALO VLANI
V OKTÓBRI. V UPLYNULOM
TÝŽDNI PREBEHLO JEJ
OFICIÁLNE OTVORENIE
PRE VEREJNOSŤ.
Nová malá kompostáreň sa
nachádza v blízkosti železničnej
stanice. Pozemok má mesto v
prenájme na dobu neurčitú od
Železníc SR. Zriadenie a prevádzku má pod patronátom oddelenie
technických služieb mesta. Pracovníci TSM cez zimu pozemok
vyčistili od náletových drevín,
odviezli odpady a vykonali terénne
úpravy. Následne nastúpila ťažká
technika, o zemné práce a dodanie materiálu sa po uskutočnení
verejného obstarávania postarala
miestna firma CND plus, s.r.o..
„Zriadenie malej kompostárne bola jedna z prvých vecí,
ktorú som na našom oddelení
začal riešiť. Táto myšlienka
vznikla, keď sme odtiaľto odpratávali starý vrak a niekoľko
nelegálnych skládok. V tomto
veľkom zarastenom a nevyužitom priestore, v tesnej blízkosti
oddelenia TSM, som videl logistický a ekonomický potenciál.
Samozrejme s prínosom pre
našich obyvateľov,“ uviedol
vedúci Oddelenia technických
služieb mesta Ilava Stanislav
Rendek. Ako ďalej dodal, je rád,
že sa tento cieľ podarilo dosiahnuť
a naše mesto sa opäť posunulo
v oblasti nakladania s odpadom
o krok vpred. „Dôležité je, že
nám to uľahčí logistiku, šetrí
čas a samozrejme aj náklady
na odvoz. Doposiaľ mohli občania biologicky rozložiteľný
odpad voziť iba na zberný dvor
a aj to v značne obmedzených
množstvách. Vopred sa museli
telefonicky nahlásiť, nakoľko
zberný dvor má svoje obmedzené priestorové kapacity,“
opísal predošlý stav vedúci TSM.
Po novom môžu obyvatelia
mesta Ilava využívať novú kompostáreň, ktorej ambíciou je stať
sa plne samoobslužnou. Kým si
však občania zvyknú, bude im
asistovať určený pracovník oddelenia technických služieb. „Malá
kompostáreň je určená iba obyvateľom mesta Ilava. Po vstupe
do vyhradeného areálu občan
zapíše svoje meno, adresu, čo
doviezol a množstvo. Evidenciu
bude spočiatku kontrolovať
náš pracovník, aby si ľudia
zvykli na systém, ktorý sme

Mesto Ilava otvorilo
prvú malú kompostáreň

tu nastavili. Jednotlivé lokality
s druhom biologicky rozložiteľného odpadu sú viditeľne
vyznačené,“ vysvetlil S. Rendek
s tým, že občania si presne podľa
popisu nájdu miesto, kam vyspať
konáre, listy, plody, trávu, korene,
liany a podobne. Tie zložky, ktoré
je možné ešte energeticky zhodnotiť, budú pracovníci priamo v
tomto areáli štiepkovať. Zadná časť

areálu kompostárne nebude
prístupná verejnosti, ide o
priestor na prácu pre pracovníkov TSM. Nachádza
sa tam prístrešok, mobilné
garáže a časť techniky,
ktorá sa sem premiestnila
zo zberného dvora.
Vybudovanie malej kompostárne má v našom ponímaní niekoľko fáz a stupňov,
od jednoduchého zberu
až po riadne spracovanie
kompostu. Ako sme už v
predchádzajúcich článkoch
uviedli, Ilava vytvorila zatiaľ
iba prvý stupeň – zber
a zhromažďovanie BIO
odpadov. „Niektorí obyvatelia sa na sociálnych
sieťach vyjadrovali, že to
tu bude smrdieť. Týmto by sme
ich chceli upokojiť, ide najmä o
prvý stupeň práce s biologicky
rozložiteľným odpadom, ktorý
tu zatiaľ iba zhromažďujeme
a následne sa bude väčšina
zhromaždených BIO odpadov
odovzdávať spracovateľovi.
Samozrejme sa zároveň budeme oboznamovať s prvotnými
postupmi a technológiami pri

spracovávaní BIO odpadu a
jeho zhodnotenia na kompost
vo vlastnej réžií, avšak k tomuto procesu potrebujeme aj
techniku, ktorou zatiaľ naše
mesto nedisponuje,“ vysvetlil
vedúci oddelenia TSM a ďalej
dodal, že spracovávanie BIO
odpadov, pokiaľ jednou zo zložiek
nie je kuchynský odpad (BRKO)
nemá prečo zapáchať. „Spracovanie biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu ani legislatíva v malej kompostárni
nedovoľuje. Proces kompostovania je kontrolovaný proces,
kde si snažíme brať príklad od
skúsenejších. Pre tých, ktorí by
sa chceli o tejto téme dozvedieť
viac, odporúčam článok napríklad na webe euractiv.sk,“ dodal
na záver S. Rendek.
Na realizáciu malej mestskej
kompostárene Mesto Ilava vynaložilo z mestského rozpočtu
náklady zhruba vo výške 34-tisíc
eur, vrátane vybavenia kamerového systému. Náklady na ročný
nájom za pozemok vo výmere viac
ako 3 000 m2 sa pohybujú približne
okolo sumy 1 700 eur.
-verk-
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MIMORIADNY STAV V LOKALITE SIHOŤ JE UKONČENÝ
OBYVATELIA MESTSKEJ
ČASTI SIHOŤ UŽ TRI ROKY
DENNODENNE FUNGUJÚ S
VEĽKÝM OTÁZNIKOM, KTORÝ VISÍ NAD ICH HLAVAMI.
NEVEDIA, ČI SA RÁNO
DOSTANÚ DO PRÁCE, DO
ŠKOLY, K LEKÁROVI... A
ANI TO, ČI SA NAOPAK
ZÁCHRANÁRI DOSTANÚ K
NIM, KEĎ TO BUDÚ POTREBOVAŤ. S OKOLITÝM SVETOM ICH TOTIŽ SPÁJAJÚ
DVE PRÍSTUPOVÉ CESTY
- JEDNA JE ZATVORENÁ
UŽ TRI ROKY KVÔLI HAVARIJNÉMU STAVU MOSTA A
DRUHÚ POD ŽELEZNIČNÝM
PODJAZDOM PRAVIDELNE
ZATÁPA.
Dôvodom opakujúceho zatápania podjazdu je zlý technický stav
čerpadiel. Železničný podjazd
bol postavený v roku 2014, Železnice SR sa však nedohodli
so Správou ciest Trenčianskeho
samospráveho kraja a kraj, hoci
je správcom tejto cestnej komunikácie, čerpadlá do svojho majetku
neprevzal. V nasledujúcom období tak pokrivkávala najmä údržba,
čo vyvrcholilo v roku 2018 veľkou
záplavou podjazdu a jeho uzavretím. Ani po oprave poškodenej
vozovky a čerpadiel však nedošlo
k prevzatiu diela a opakovane je
podjazd pri prívalových dažďoch
pod vodou.
Primátor Ilavy vyhlásil
mimoriadnu situáciu
pre lokalitu Sihoť

Stalo sa tak naposledy v polovici februára. Oteplenie so sebou
prinieslo zrážky a s nimi znovu
aj zaplavenú vozovku. Primátor
Viktor Wiedermann 17. februára
zvolal zasadnutie krízového
štábu a o tri dni neskôr vyhlásil
v lokalite Sihoť mimoriadnu situáciu. „Nevyhlásili sme ju kvôli
samotnému zatopeniu, čiže
ako povodňový stav. Ale práve
kvôli poruche na zariadeniach
Železníc Slovenskej republiky,
ktorá stále nebola odstránená. Preto každý dážď, hoci aj
malý, môže znovu spôsobiť
zatopenie podjazdu, nakoľko
čerpadlá nefungujú tak, ako by
mali. My ako samospráva preto
ostávame v pohotovosti, každé
ráno a večer nahlasujeme aktuálny stav krízovému riadeniu
okresného úradu. Podjazd kontroluje naša mestská polícia,
pracovníci technických služieb
a zároveň sú v pohotovosti
obidva dobrovoľné hasičské
zbory z Ilavy a Iliavky," uviedol v

Čerpadlá pod železničným
podjazdom prešli revíziou

Primátor mesta Ilava vyhlásil 21. februára 2022 mimoriadnu situáciu v lokalite Sihoť.
tom čase primátor Viktor Wiedermann dôvody, prečo mimoriadnu
situáciu nehodlá odvolať. Ako
ďalej dodal, mesto bude naďalej
dôrazne apelovať na železnice
ako aj na samosprávny kraj,
ktorí jediní môžu konečne po
rokoch definitívne vyriešiť túto
situáciu. „Obyvatelia sídliska
sú nahnevaní a nahnevaní sú
oprávnene. Veď večer, keď
idú spať, nevedia, či sa ráno
dostanú do práce, do školy...
kamkoľvek. Na oboch koncoch
sídliska sú obkľúčení. Na jednej
strane nám Trenčiansky samo-

správny kraj zatvoril most a
už tri roky s ním nepohol. Na
druhej strane máme podjazd,
ako jedinú prístupovú cestu,
ktorý neustále zatápa. A prečo?
Lebo sa TSK a ŽSR od roku
2014 nevedia dohodnúť na prevzatí poruchových čerpadiel a
tým pádom ani na tom, kto sa
bude starať o ich údržbu. Je
to osem rokov (!) od postavenia podjazdu a štyri roky od
najväčšej záplavy, kedy bol
podjazd celý uzavretý. Pýtam
sa, koľko ešte máme čakať?!"
rázne objasnil situáciu primátor.

Otvorené listy pre
trenčianskeho župana
a riaditeľa železníc

Ilavská samospráva, hoci nie
je ani správcom cesty, ani majiteľom čerpadiel, musí neustále
situáciu riešiť za tých, ktorí by mali.
Vedenie mesta sa preto rozhodlo
podniknúť ďalšie kroky, otvorené
listy s apelom na riešenie situácie
primátor adresoval generálnemu
riaditeľovi ŽSR, županovi Trenčianskeho samosprávneho kraja
a samozrejme aj Správe ciest
TSK. Preposlal ich aj krajským

15. marca 2022 prebehla skúška čerpadiel za asistencie dobrovoľných hasičov.
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poslancom za okres Ilava, ktorí
by sa mali o túto problematiku
zaujímať.
V liste, ktorý adresoval železniciam, podrobne opísal genézu
situácie, odkedy bol v rámci
modernizácie trate podjazd vybudovaný. Zaspomínal v ňom aj na
rok 2018, kedy dokonca podjazd
museli uzavrieť. „V tom čase
však obyvatelia Ilavy mohli
ako alternatívnu obchádzkovú
trasu využiť cestu cez most
ponad Vážsky kanál. Tu chcem
zdôrazniť, že most je kompletne
uzavretý od 27.11.2018 kvôli
jeho havarijnému stavu a v
prípade, že je opäť zatopený
podjazd, táto trasa už nie je
k dispozícii,“ uviedol V. Wiedermann. „Napriek tomu, že
ŽSR ako vlastník čerpadiel
niekoľkokrát pristúpili k oprave, prípadne výmene ističov,
evidentne to nepomohlo a nedošlo k trvalému sfunkčneniu
zariadení. Havarijná situácia
čerpadiel a následné zatápanie
spôsobuje ohrozenie bezpečnosti a zdravia obyvateľov na
sídlisku Sihoť a taktiež ohrozenie majetku a podnikateľskej
činnosti právnických osôb
sídliacich v priemyselnej zóne
v tejto lokalite. V prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie
v čase zaplavenia podjazdu
môže dôjsť k nezvrátiteľným
škodám na živote a majetku,
keďže ide toho času o jedinú
prístupovú cestu pre motorové vozidlá do lokality Sihoť,
ktorá má asi 1200 obyvateľov.
Stávajú sa tak rukojemníkmi
niekoľkoročnej neschopnosti
ŽSR a TSK, ktorí sa od roku
2014 nevedia dohodnúť na
prevzatí diela a tým pádom ani
na tom, kto sa bude starať o
údržbu čerpadiel,“ popisuje niekoľkoročný problém s čerpadlami.
V liste pre predstaviteľov Trenčianskej župy sa okrem podjazdu
zameral najmä na všetkým veľmi
dobre známu situáciu ohľadom
mosta ponad Vážsky kanál. Prístupovú cestu zatvorila Správa
ciest TSK kvôli havarijnému stavu
mosta pred tromi rokmi, pričom
už takmer dva roky prebieha
verejné obstarávanie. „Vláda SR
v roku 2020, aj vďaka Vášmu
úsiliu, uvoľnila na tento účel
pre Trenčiansky samosprávny
kraj finančné prostriedky vo
výške 3,66 mil. eur. Je však
potrebné vyčerpať ich do konca
roka 2022. Pokiaľ nebudú tieto
prostriedky vyčerpané, budú
musieť byť vrátené do rozpočtu
vlády. Preto ma zaujíma, aké
kroky podniknete na to, aby
sa v tomto roku reálne začalo
s výstavbou nového mosta,“
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Z verejného zhromaždenia obyvatelia spokojní neodchádzali .
pýta sa v liste V. Wiedermann
Jaroslava Bašku.
„Zdôrazňujem, že dlhodobo a
opakovane apelujeme na všetky dotknuté inštitúcie, avšak
bez adekvátnej odpovede, a
preto žiadame kompetentných,
aby sa postarali o trvalé odstránenie príčiny ohrozenia, t.j. o
doriešenie majetkovoprávneho
odovzdania technológie Správe ciest TSK a o zhotovenie
nového mostného objektu
ponad Vážsky kanál do konca
roku 2022,“ zhrnul požiadavky
mesta primátor. Zároveň všetkých
kompetentných pozval na verejné
zhromaždenie v utorok 15. marca
v Dome kultúry Ilava.
Železnice SR
medzitým zabezpečili
servis čerpadiel

Krátko po vyhlásení mimoriadnej situácie železnice zabezpečili
kontrolu čerpadiel, pričom identifikovali chybu v elektrickej časti
jedného z dvoch čerpadiel, ktoré
následne zaslali na servis. Po
jeho oprave zobrali na kontrolu
a prípadnú opravu aj druhé čerpadlo. Podľa slov hovorkyne ŽSR
prebehlo aj čistenie kanalizácie
a odlučovača ropných látok. Ako
ďalej uviedla, ešte pred vznikom
aktuálnej situácie na žiadosť TSK
objednali revíznu správu. Po jej
vyhotovení chcú vyzvať Trenčiansky samosprávny kraj k prebratiu
projektu. „Železnice nás kontaktovali s tým, že obe čerpadlá
už sú opravené a funkčné a
prebehne ich montáž. Dohodli
sme sa na ostrej skúške ich
funkčnosti v kooperácii s našimi dobrovoľnými hasičmi,“
uviedol primátor mesta Ilava
V. Wiedermann. Takéto cvičné
zaplavenie podjazdu prebehlo
v utorok 15. marca o 14.00 hod.
Hasiči nasimulovali dážď a na vozovku pustili tri cisterny vody. Na
také množstvo postačilo aj jedno
čerpadlo, no skúškou funkčnosti
prešli obe.

Verejné zhromaždenie
obyvateľov neuspokojilo

Následne sa všetci kompetentní presunuli do domu kultúry,
kde prebehla otvorená diskusia
medzi všetkými stranami za účasti
verejnosti. V prvej časti sa venovali problematike železničného
podjazdu, kde Július Oláh za
Železníc SR deklaroval, že po
výmene filtrov a dokončení potrebnej agendy nič nebráni tomu,
aby si Trenčiansky samosprávny
kraj tieto objekty prevzal do správy. „Predpokladáme, že nás v
najbližších dňoch Železnice
SR vyzvú na prevzatie spomínaných objektov s tým, že ak
doložia všetky doklady a ak
technológia bude plne funkčná,
tak TSK tieto objekty prevezme.
Následne sa o ne budeme starať, aby boli funkčné,“ uviedol
Radovan Hladký z TSK.
Ako uviedol krátko po verejnom
zhromaždení primátor mesta
Ilava, po oprave a revízii čerpadiel nič nebráni tomu, aby bola
odvolaná mimoriadna situácia, k
čomu zvolá zasadnutie krízového
štábu. „Zo strany Správy ciest
TSK očakávame pravidelnú
údržbu a servis. Za mesto sme
vyslovili požiadavku, že by sme
počas vykonávania údržby
chceli byť prítomní. Budeme
nápomocní, ale samozrejme
chceme mať aj prehľad o tom,

v akom stave čerpadlá sú,“
doplnil V. Wiedermann.
V druhej polovici stretnutia
bol hlavnou témou most ponad
Vážsky kanál, čo rozprúdilo
živú diskusiu. Vedenie mesta,
mestských i krajských poslancov,
zástupcov Správy ciest TSK pri
mikrofóne striedalo niekoľko
obyvateľov predovšetkým zo
sídliska Sihoť. Jasne dali najavo
svoju nespokojnosť s aktuálnou
situáciou, ktorú, žiaľ, merajú nie
na týždne, či mesiace, ale na
roky. Nepáčilo sa im, že ani na
tomto stretnutí nepočujú nič iné,
než dookola sa opakujúcu odpoveď – „všetko závisí od výsledkov
verejného obstarávania“. A čo je
horšie – termín, kedy by obstarávanie mohlo byť ukončené, nevie
naozaj nikto. Tak ako aj v prvom
kole, aj teraz môžu nastať rôzne
obštrukcie zo strany uchádzačov.
Zástupcovia TSK, žiaľ, v tomto
momente nevedia zodpovedať
ani otázku, čo nastane v prípade,
ak sa finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu mosta
nestihnú vyčerpať. Na stretnutí sa
zúčastnili aj poslanci krajského
zastupiteľstva – Juraj Hort, Eva
Bočincová a Peter Marušinec,
ktorí sa predbežne dohodli na
spoločnom stretnutí s tým, že
požiadajú, aby táto téma bola pri
najbližšom Zastupiteľstve TSK
samostatným bodom rokovania.
-verk-
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Od pondelka 28. februára
sa škôlkari z Klobušíc museli
dočasne presťahovať do Ilavy.
V areáli MŠ Klobušice totiž prebieha budovanie novej prístavby.
Kým doposiaľ sa im dalo popri
stavebnom ruchu fungovať, nastalo obdobie, kedy to už nebude
možné. Súčasťou projektu je totiž aj
rekonštrukcia vykurovacej sústavy
v pôvodnej budove. Po dohode s
riaditeľkou Základnej školy v Ilave
sa dočasné "útočisko" pre škôlkarov
vytvorilo v priestoroch školského
klubu.
Primátor Viktor Wiedermann sa
bol pozrieť na to, ako sa deti, ale aj
pani učiteľky "zabývali" a či je všetko
v poriadku. Navštívil deti so sladkou
odmenou a prezrel si priestory a
riešenia pre hru, oddych, hygienu
a samozrejme stravu.
„Deti si na nové priestory
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Škôlkari z Klobušíc si na náhradné priestory
v školskom klube základnej školy zvykajú dobre
veľmi dobre zvykli. Nebojácne
zvládajú chôdzu po schodoch
do jedálne a oboznamujú sa
s okolím ZŠ. Občas stretnú aj
svojich súrodencov a kamarátov, našich bývalých škôlkarov,
čo ich veľmi poteší. Verím, že
ďalší čas v nových priestoroch
strávime radostne a spokojne,“
zhodnotila riaditeľka MŠ Klobušice
J. Piltová.
Zatiaľ čo deti využívajú nové
priestory a zdá sa, že sa im pozdáva interiér a i veľké možnosti
exteriéru na školskom dvore, v
Klobušiciach sa naďalej usilovne
pracuje.
-verk-

Aj my sme držali palce našim
športovcom na olympiáde!

Nezvyčajné akvárium
... sa nachádza v našej škole.
Plávajú v ňom háčkované ryby, ale
aj morský koník. Je plné „potvor“ hviezdic, mušlí, či krabov. Vzniklo
jednoducho: z vecí, ktoré ľudia odhodili, lebo už nie sú na nič súce. No
ak sa k nim pridajú dobré nápady a
príde inšpirácia, prinesú veľa radosti.
Stačilo vyniesť z pivnice nefunkčné akvárium a z povaly vrece zo
zbytkami vlny. A už to šlo. Najskôr sa
háčkovali ryby, potom kraby, hviezdice, medúzy, ale aj riasy a všetko, čo

k moru patrí. Do akvária sa zmestilo
25 háčkovaných výtvorov. Všetko
sme doplnili farebnými kamienkami
a vzniklo niečo nové.
No to bol len začiatok. Dnes už
„morské stvory“ stráži vodník, ktorý
pozná príbehy z vodného sveta.
Spolu s deťmi mu budeme „načúvať“,
písať vodnícke múdrosti a možno
do konca školského roka napíšeme
vodnícku knihu alebo vydáme CD
–nechajte sa prekvapiť.
Marcela Bagínová

Sme predškoláci z ilavskej materskej školy - z triedy Mravčeky. Zažili
sme úžasných 16 olympijských dní.
Ďakujeme našim športovcom za
výkony ktoré podali. Držali sme palce všetkým "NAŠIM"! Prenosy sme
sledovali cez internetové vysielanie
RTVS na interaktívnej tabuli v triede.
Na olympiádu a na povzbudzovanie
sme sa pripravili tak, že sme si zhotovili
vlajky Slovenska a vopred sme sa
oboznámili so športovou disciplínou
a s naším športovcom, ktorý nás
reprezentoval v danej športovej
disciplíne. Najviac sme držali palce
Petre Vlhovej, sestrám Fialkovým,
bratom Žampovcom a hokejistom.
Veľmi sme sa potešili zo zlatej olympijskej medaily Petry Vlhovej. Našu
radosť sme vyjadrili v kresbe. Kreslili
sme Peťu na lyžiach a aj s medailou.
Musíte uznať, že jej to pristane.
Po prvých dvoch nevydarených
zápasoch našich hokejistov sme si
povedali, že im urobíme nové víťazné
korčule. Aj keď len z papiera. Pomohli
a naši chlapci majú medaily. Super!
Ďakujeme!
Bolo to úžasných 16 dní, kedy
sme sa naučili aj to, kde je Čína, čo
to je olympiáda, aká česť je zúčastniť
sa na nej. Sledovali sme odhodlanie
športovcov pri jednotlivých výkonoch,
ich vytrvalosť, pevnú vôľu, disciplínu,
rešpekt. Tým, že sme mali možnosť
sledovať olympijské súťaže, pestovali

sme si kladný vzťah k športu, k športovým aktivitám, k zdravému životnému
štýlu, upevňovali sme si národné
povedomie. Ale najviac nás potešili
reakcie športovcov po úspechoch.
Napríklad - reakcia Petry Vlhovej, jej
brata či trénera, radosť hokejistov po
každom strelenom góle a po vyhratom
zápase. Takto podobne sme sa tešili
s nimi aj my.
Všetkým našim športovcom ďakujeme! Želáme im veľa zdravia, šťastia a
ešte veľa takýchto úspechov!
HJ
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Na snímke vľavo Divadielko z Klobúka z Banskej Bystrice a ich divadelné predstavenie Škola mágie a kúziel, na snímke vpravo
víťazné karnevalové masky.

Karnevalová nálada sa šírila Ilavou
Karneval "hore nohami"
v dome kultúry

Pandémia nám veľa vzala,
dvojnásobne to platí pri kultúre
a organizovaných podujatiach.
Tento rok bolo zakončenie fašiangového obdobia v opatreniach konečne prívetivejšie. Karnevalovú
náladu si mohli užiť hlavne deti.
Tým najmenším výnimočný deň,
kedy sa mohli odieť do kostýmov
a stvárniť masky od výmyslu
sveta, dopriali pani učiteľky v
oboch škôlkach. Pre ostatných
si program pripravilo oddelenie
kultúry. Pandemické pravidlá sa
do poslednej chvíle menili, preto
v dome kultúry vymysleli spôsob,
ako spojiť zaujímavé predstavenie
plné detskej mágie a kúziel so
samotným karnevalom. Vstup na
divadielko, ktoré sa celé nieslo v
téme Harryho Pottera, bolo povolené iba v karnevalovej maske. V
dome kultúry na nich čakal veselý
fotokútik, kde sa malí diváci najskôr odfotili a potom si už mohli
naplno užiť zábavné predstavenie
v podaní Divadielka z klobúka z

Banskej Bystrice. Na záver nechýbala hudba, tanec a samozrejme
ocenenie tých najzaujímavejších
karnevalových masiek. Tento rok
porotu očarili „balónový košík“,
párik najmenších novomanželov,
originálna červená čiapočka s
vĺčikom, Pipi dlhá pančucha a
najmenší roztomilý indián.
-verkKarneval nevynechali
ani v klobušickej škôlke

Karneval bol taký, ako má byť.
Veselý a plný krásnych masiek.
Rodičia boli veľmi šikovní, využili

fantáziu a deti premenili na rôzne
rozprávkové bytosti. Deti v tanci,
súťažiach a hrách potom strávili
veselé dopoludnie. Spoznáte kto
k nám zavítal?
-MŠ KlobušiceVo vyzdobenej triede hrali
veselé pesničky, deti spievali,
tancovali a hodovali

Všetky deti v ilavskej materskej
škole sa s radosťou prezliekli
do originálnych masiek a tešili
sa, kedy už karneval konečne
začne. Ráno deti
vítali prezlečené
pani učiteľky. Vo
vyzdobenej triede hrali veselé
pesničky, deti
spievali, tancovali a hodovali.
Pochutnávali si na
dobrotách, ktoré
im pripravili učiteľky a šikovné
mamičky, za čo
im veľmi pekne

ďakujeme. Keď si všetci navzájom
poobdivovali svoje masky, nastal
čas si zasúťažiť. A keďže všetky
karnevalové masky boli jedinečné a úžasné, každé jedno dieťa
zvíťazilo a dostalo sladkú odmenu. No najkrajšou odmenou boli
rozžiarené očká, radosť, dobrá
nálada a pekný zážitok, na ktorý
budú deti dlho spomínať. Ďakujeme aj našim kuchárkam, ktoré
nám pripravili typické fašiangové
jedlo - vynikajúce šišky.
-MŠ Ilava-
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Fašiangovalo sa v Klobušiciach i v centre mesta
V sobotu 26.februára 2022 bolo po dlhej dobe opäť veselo v Klobušiciach. Už
od desiatej hodiny sa po uliciach tejto
mestskej časti presúval veselý fašiangový
sprievod plný masiek a dobrej zábavy, o
ktorú sa postarali naozaj „Veselí chlapci“
z Tuchyne a dobrovoľníci v maskách. Za
„pomoci“ členov FS Strážov sa tak ulice
roztancovali a rozvoňali šiškami a inými
dobrotami. V poobedňajších hodinách
vystúpili Moštenskí Pajtáši, ktorí opäť
nesklamali a spolu so skvelým zabávačom
Martinom Kôprom z Hriňovej vytvorili v
Klobušiciach naozaj skvelú atmosféru.

Veľká vďaka patrí OZ Klobušice, MV Klobušice, Mestu Ilava, Antonovi Prekopovi,
ako i všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na
zorganizovaní tohto podujatia podieľali či
už finančne, alebo organizačne.
Zábava pokračovala aj v Ilave – v nedeľu
karnevalom pre deti a v pondelok fašiangovým sprievodom mestom. Sprievod
sa začal v mestskej časti Iliavka, odkiaľ
sa „veselý traktor“ pomaly presúval cez
Iliavčanskú dolinu, jednotlivými ulicami
a časťami mesta. Sprievod sme ukončili
pred domom kultúry ukážkou pochovávania basy.

Za dosiahnutie veselej fašiangovej
atmosféry ďakujeme FS Strážov, DS
Masky, Veselým chlapcom z Tuchyne,
ako i dobrovoľníkom. Veľké poďakovanie
organizátorov patrí firme Comextrans
– p. Rudkovi Holbovi, ktorý nám traktor
nielenže na túto príležitosť zapožičal, ale
ho aj krásne zrekonštruoval a robil nám
spoľahlivého vodiča. Ku fašiangovej atmosfére patria neodmysliteľne šišky, o
tie sa postarala pani A. Šatková z Klubu
dôchodcov. O tom, že boli vynikajúce ste
sa mnohí presvedčili.
-ra-

Petrov bronz z Budapešti
Petra Mišíka pozná ilavská športová verejnosť ako všestranného športovca, ktorý
sa dlhé roky venuje najmä futbalu a tenisu. Tohtoročný február bol pre neho veľmi
dôležitý a úspešný. V termíne od 8. do 13. februára sa v Budapešti konal ATP turnaj Zsuzsany Körmöczy. Za účasti 500 hráčov z celého sveta, medzi ktorými boli i
piati Slováci, sa Petrovi darilo viac ako výborne. Jeho kategórii 65+ bola obsadená
najsilnejšie, nakoľko z prvej dvadsiatky svetového rebríčka prišlo až šesť hráčov popri svetovej jednotke Cornischovi z Veľkej Británie aj Švajčiar Heller, Angličan
Cooper, Boyes z Francúzska a Izraelčan Ohn. Napriek tomu sa Peter prebojoval až
do 3. kola, kde po výsledku 4:6, 6:7 vypadol v súboji s Maďarom Tanoczim. Ostatní
slovenskí hráči vypadli už v 1. kole. Vo štvorhre, ktorú odohral s Jánom Cerovským
z Hriňovej, sa im darilo viac, keď sa dostali až do semifinále, kde prehrali s britským
párom Cornish-Cooper 3:6, 3:6 a nakoniec skončili na krásnom 3. mieste. Víťazom
sa stali Bruno a Marc Renalt z Francúzska. Peter, gratulujeme a držíme palce do
ďalších turnajov! Najbližšie ho čaká v apríli najvyššia rakúska liga, kde bude hrať za
TC Nevfeld a v máji turnaj ATP v Banskej Bystrici.
-ra-
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Rok 2021 v ilavskej knižnici
Správa o činnosti - každoročný sumár aktivít
Rovnako ako predchádzajúci, aj
rok 2021 ovplyvnila epidémia koronavírusu. Neobišli nás pandemické
opatrenia, vrátane zatvorenia
knižnice.Potešujúcim bol mierny
nárast aktívnych čitateľov (preregistrovaných v danom roku) na 415,
z toho detí do 15 rokov bolo 80.
Počet všetkých návštevníkov v
minulom roku: 3 128.
Knižných výpožičiek spolu:
11 172.
Formou MVS /medziknižničná
výpožičná služba/ sme vybavili 12
objednávok.
Do knižničného fondu pribudlo
659 kníh. Na nákup najviac prispieva mesto Ilava. Kúpili sme 340
titulov, zvyšných 319 boli dary od
občanov z nášho mesta aj okolia.

Pomáhajú nám granty, v roku
2021 sme z Fondu na podporu
umenia získali na knihy 1500 eur.
Ďalších 2000 eur bola dotácia na
nové police, k tomu sa pridalo spolufinancovaním mesto. Knižnica
tak vymenila úložné priestory v
celkovej sume 2 640 eur.
Noviny a časopisy (predplatené a pravidelne kupované): 10
titulov, ďalšie dostávame darom,
alebo nakupujeme nepravidelne
(vlastiveda, kreatívna tvorba). Podieľame sa aj na tvorbe Ilavského
mesačníka. V čase obmedzeného
fungovania sme čitateľov potešili
aspoň súťažami o knižné ceny.
Na podujatiach, ktoré knižnica
organizovala alebo sa na nich
podieľala, sa zúčastnilo 485 náv-

števníkov. MDD v knižnici, Piknik s
knihou, besedy o nebezpečenstve
šikany medzi deťmi boli hlavne pre
deti. Na stretnutie s čitateľmi prišla
populárna slovenská autorka Lucia
Sasková, svoj nový film premietal
ochranár Jakub Cíbik. V rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva
sa mohli návštevníci knižnice
zoznámiť s tvorbou majstrov ľudového remesla – paličkárkou a
nožiarom. Poradenstvo pre záujemcov a zberateľov poskytoval
aj numizmatik.
Pre starších čitateľov s obmedzenou pohyblivosťou poskytujeme možnosť donáškovej služby.
Knihy sme vozili celý rok do Klobušíc, na Skalu, či na Sihoť.
-ot-

ĎAKUJEME ZA KNIHY
Aj v tomto roku nám mnohí nosíte knihy,
ktorými dopĺňame ponuku knižnice.
Aspoň takto Vám chceme poďakovať.

 L. Šotkovská  M. Čepelová  D. Čelková  E. Dobríková  D. Kvasnicová
 Ľ. Luhová  M. Pagáč  A. Pagáčová  K. Bartošová  E. Turzová
 J. Hoštáková  M. Boháčiková  A. Poláček  E. Vargová  Rodina V.
 M. Gábrišová  L. Králiková  P. Lukáčová  Centrum pre filantropiu
„Rekordmanom“ medzi darcami je pán Ďuriš, ktorý priniesol kompletnú sériu historických
detektívok od J. Červenáka a knihy od A. Soltésza a O. Sokola.
Ďalší darca (chce zostať v anonymite) nám tak ako v minulom roku, aj teraz venoval 50 eur.
Za tieto peniaze sme zakúpili knihy z oblasti filozofie, umenia, histórie.
Za knižný dar ďakujeme aj iniciatíve za práva zvierat a ochranu životného prostredia Živávlna.
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Matrika
Narodili sa: 5
Navždy nás opustili:
Eva Vráblová
Juraj Hnilica
Štefania Hebrová
Ladislav Vojtuš
Milan Novotka
Stanislav Kubík

Manželstvo uzatvorili:
Peter Vráblik
a Veronika Skovajsová
Mgr. Miloš Jurč
a Mgr. Viera Galanská
Ing. Michal Šesták
a Ing. Ľuboslava Hoštácka
PaedDr. Ján Spišiak
a Ing. Nina Galanská
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

2
2
0

Compass Group Slovakia s.r.o.
hľadá kuchárov do závodnej reštaurácie Vetropack Nemšová.
Ide o stabilnú prácu aj počas lockdownov.
Ponúkame plat 1400 eur + 20% mesačné prémie zo základného
platu. Preplácame nadčasy, ako aj náklady na dopravu z miesta
bydliska do a zo zamestnania. Poskytujeme aj ďalšie príplatky v
zmysle Zákonníka práce.
Požiadavky na zamestnanca:
 Vzdelanie v odbore gastronómia
 Stredoškolské vzdelanie bez maturity
 Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 Nadstavbové prípadne vyššie odborné vzdelanie
 Vodičský preukaz skupiny B
Kontaktná osoba: Marek Janoška, tel.: 0915 983 507,
e-mail: marek.janoska@compass-group.sk

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

VYPRATÁVANIE

Izolácie l Čistenie a nátery strešných krytín

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

Tel. 0910 331 137

Tel. 0910 331 137

Firma Jamp s. r. o. Ilava príjme väčší
počet zamestnancov na nasledujúce profesie:
Ceny práce sú uvedené v hrubom a hodinovej sadzbe.
Strojný zámočník nástupný plat 5 €
CNC obrábač nástupný plat 5 €
CNC obrábač a programátor 6 € až 7 € podľa vedomosti.
Sústružník kovov nástupný plat 5 €
Frézar nástupný plat 5 €
Zvárač so štátnymi skúškami 6 € až 7 € podľa rozsahu skúšok.
Technológ nástupný plat 800 € po 3 mesiacoch
individuálne podľa vedomosti.
Po 3 mesiacoch skúšobnej doby individuálne zvýšenie platu
podľa odbornosti do výšky 6 €
Po roku skúšobnej doby individuálne zvýšenie platu
podľa odbornosti až do výšky 7 €. Nasledujúce roky individuálne.
l
l
l
l
l
l
l

l Firma poskytuje teplú stravu, pracovný odev a jeho vypratie !
l Pracovná doba v zimný čas od 7:00
l Pracovná doba v letný čas od 6:00

Kontakt: 0905 625 895, www.jamp.sk
brunovsky@jamp.sk, personal@jamp.sk

TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH

Cenník inzercie a podrobnosti spolupráce na: ilavskymesacnik@ilava.sk

SPOMIENKA
Nikdy nestratíš niekoho,
koho máš vo svojom srdci...
Možno stratíš jeho hlas,
jeho prítomnosť,
ale to, čo si sa od neho naučil,
to, čo po sebe zanechal,
to nestratíš nikdy!
Dňa 23. marca
2022 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a
pradedko
Jozef VAVRÍK.
S láskou a úctou spomína
manželka Anna, dcéra Miriam s
rodinou, dcéra Jana s rodinou a
syn Jozef s rodinou.

SPOMIENKA
Ťažko je bez Teba žiť,
Tvoje ruky necítiť.
Nepočuť po byte Tvoj hlas,
spomienky na Teba,
ostávajú hlboko v nás.
Dňa 27. marca
2022 si pripomíname 2. smutné
výročie, čo nás
navždy opustil
milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko
JUDr. Rudolf PROSZCZUK.
Venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Len kytičku kvetov
Ti z lásky na hrob
môžeme dať,
pokojný večný spánok
vrúcne priať a s láskou
v srdci spomínať.
Dňa 21. marca
2022 uplynie 10
rokov, čo nás navždy opustil náš
milovaný otec,
dedko a pradedko
Jozef LEFČÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Oľga, deti Jozef a
Soňa s rodinami.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme
a pri plamienku sviečky
sa za Teba modlíme.
Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto Ťa mal
rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 15. marca 2022 uplynulo smutných 30
rokov, čo nás
navždy opustil
milovaný manžel
a otec
Štefan ŠATKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Manželka, deti a vnúčatá.

SPOMIENKA
Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán...
Ten, kto Vás poznal, si spomenie,
ten, kto Vás mal rád, nikdy nezabudne...
Dňa 5. marca 2022 uplynulo 16 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
František PLEVÁK
a dňa 29. marca 2022 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná mamička, babička
a prababička
Anna PLEVÁKOVÁ.
S láskou v srdci spomínajú deti Lýdia, Stanislav,
Róbert s rodinami. Nech spomína s nami každý, kto ich mal rád.
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so CITY-TAXI

l V našom meste od februára 2022 pribudla nová taxi služba CITY-TAXI, čím sa
líšite od konkurencie a aké služby ponúkate?
- Naším mottom je, že jazdíme bezpečne,
spoľahlivo a na komfortných autách. Bezpečnosť
našich zákazníkov je u nás na prvom mieste,
preto nejazdíme rýchlo a nezodpovedne.
Dochvíľnosť je našou devízou – nikdy sa nám
nestane, že by sme neprišli načas, alebo vôbec...
l Aký máte vozový park?
- Začínali sme s dvomi automobilmi, momentálne nám pribudlo aj tretie vozidlo, ktoré
odvezie až osem pasažierov. Pomáhame
ľuďom, ktorí majú problém s pohybom a práve
do tohto veľkého auta bez problémov naložíme
aj invalidný vozík.
l City-taxi prepravuje osoby na území
nášho meste, ale aj v rámci celej republiky. V ponuke služieb máte napríklad aj
kompletný Airport servis, teda odvoz na
letisko a z letiska.
- Naša priorita je mesto Ilava, najnovšie však
máme pobočku i v Dubnici nad Váhom. Ponúkame odvoz aj na letiská v rámci Európskej únie.
Vieme zabezpečiť aj návštevy zo zahraničia pre
firmy a podobne.
l Služba Drink taxi – čo si pod tým majú
vaši potenciálni zákazníci predstaviť?
- Je to služba, kedy si zákazník objedná auto
so šoférom naviac. Poviem príklad z praxe – zákazník ide na oslavu na svojom aute rozhodnutý

nepiť alkohol, situácia sa však vyvinie tak, že si
nejaký ten drink dá aj on. Tak si zavolá drink taxi
a my prídeme na našom vozidle dvaja. Jeden
odvezie zákazníka a druhý jeho auto.
l K dispozícii máte aj autosedačky a
podsedáky pre deti, pri privolaní taxíku je
však potrebné nahlásiť to vopred. Zaujímavosťou je aj ponúkaná preprava detí bez
prítomnosti rodiča...
- Rodič dostane na nás telefonický kontakt,
povie nám miesto, kde treba dieťa doviezť – napríklad do školy, na krúžok a podobne. My dieťa
naložíme, riadne ho pripútame a odvezieme na
dohodnuté miesto s tým, že po príchode do cieľa
posielame sms rodičom, že dieťa je bezpečne
tam, kde si objednali.
l Okrem prepravy osôb ponúkate aj nadštandardné služby ako kuriérske služby či
drobné nákupy pre stálych zákazníkov, štartovanie káblami a poskytujete aj reklamné
plochy na našich vozidlách. Stavili ste na
kompletný balík služieb. V čom si myslíte,
že ste lepší než konkurencia?
- Veľa taxi služieb má dnes zmluvy s firmami
a má od nich pravidelné zákazky. No zabúdajú
na potreby bežných ľudí. Častokrát sa stalo aj
mne osobne v pozícii zákazníka, že ma odmietli
s tým, že sú obsadení. Pravda to nebola, avšak
zameriavali sa na väčšie zákazky a malá zákazka im za to nestála... My sme sa zamerali na
bežných ľudí, v Ilave sme videli dieru na trhu,

našou prioritou je byť spoľahliví. Na telefóne
sme naozaj NON-STOP. U nás sa zdvihne
telefón vždy.
l Zákazníkov bude iste zaujímať aj vaša
cena...
- Cenu prepravy v rámci mesta máme paušálne 3 eurá s tým, že táto cena platí aj do mestských
častí Klobušice a tiež do obce Košeca. Do Iliavky
stojí cesta 5 eur. Cenník ďalších služieb, ako aj
všetky novinky a informácie nájdete na našej
facebookovej stránke City Taxi Ilava&Dubnica.
A samozrejme sme tu pre vás nonstop na tel.
čísle 0948 48 27 27.
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