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ZDARMA!

POD OKNAMI IM PÁLI PLASTY,
PRED DOMOM SI SPRAVIL SKLÁDKU

S neprispôsobivým susedom si nevedia dať rady
Namiesto jedného suseda ich majú viac ako tridsať
v dvoch polorozpadnutých domoch. Ešte donedávna
sa báli svoje deti pustiť samé na ulicu, pretože ich
ohrozovali voľne pobehujúce bojové plemená psov.
Dennodenne sú vystavovaní nezákonnému spaľovaniu odpadov a pred oknami im vyrastá obrovská
čierna skládka. Už roky volajú po spravodlivosti, no
s neprispôsobivým susedom si nevedia dať rady.

Obyvatelia sídliska Sihoť v Ilave
si na svojho suseda sťažujú už
roky. Problémy s jeho správaním sa
vraj postupne zhoršovali po tom, čo
si vo svojom rodinnom dome začal
ubytovávať cudzích návštevníkov.
Ľudia zo susedstva hovoria, že
najskôr to boli ženy, ktoré sa živili
„najstarším remeslom“, neskôr ich
striedali partie Rumunov či Slovákov z rôznych kútov krajiny, zväčša
rómskej národnosti. Aktuálne však
u neho vídať viac ako tridsať osôb,
medzi nimi aj niekoľko maloletých.
Na dvore robia hluk, vzájomné konflikty nie sú raritou a žiaľ, susedia
hovoria aj o situáciách, kedy bolo
počuť streľbu.
„S pribúdajúcimi návštevami
súvisí aj hlasná hudba, ktorá
vychádza z domov bez ohľadu
na to či je ráno, obed alebo noc.
Takisto je tu nárast áut, ktoré
parkujú po okolitých pozemkoch a záhradách a mnohokrát
ničia úrodu susedom. Občania
majú tiež strach z narastajúceho počtu návštev podozrivých

osôb, ktoré len prídu niečo si
vymenia a odchádzajú. Obávajú
sa, že môže ísť aj o výskyt drogovej činnosti,“ opisuje predseda
Mestského výboru Sihoť Pavol Filo
v oficiálnej zápisnici zo stretnutia
s občanmi, ktoré sa konalo ešte v
septembri 2019.
Voľne pobehujúce
agresívne psy
a dezolátny stav domov
V spomínanej zápisnici z minuloročného zasadnutia mestského výboru obyvatelia ulíc Kpt. Nálepku a
J.L. Bellu sumarizovali všetky problémy, ktoré ich následkom konania
J. Strýčka trápia. Ešte donedávna
to bol aj strach z agresívnych psov,
ktoré voľne pobehovali po ulici a
neraz vošli aj do cudzích dvorov.
Tento problém našťastie v spolupráci s útulkom vyriešili. Vo svojich
vyjadreniach však susedia opisujú
aj katastrofálny stav nehnuteľností,
ktorých je Jozef Strýček vlastníkom
alebo spoluvlastníkom. „Dom v
zadnej časti je bez okien a dverí.

Sú uzatvorené len provizórne.
Strecha a komín sú v havarijnom
stave, prerastajú tam konáre a
komín je tak osypaný, že okolití
susedia čakajú, kedy a do koho
záhrady spadne. Strešná krytina
na prednom dome postupne
padá a ohrozuje nielen susedov a ich majetok, ale aj jeho
"návštevníkov",“ uvádza ďalej
predseda výboru.
Pred domom skládka,
vo dvore spaľovňa
Popri „susedských nezhodách“
a nie práve závideniahodnom

bývaní pri neprispôsobivom susedovi, prichádza na rad aj znečisťovanie životného prostredia. Nie je
to tak dávno, čo sa bývalé vedenie
mesta postaralo o odstránenie
množstva nazhromaždeného odpadu spred dvora tohto obyvateľa
Ilavy. Na zberný dvor sa vtedy
vyviezlo 10 kontajnerov odpadu,
no „svoju faktúru“ vo výške zhruba
dvetisíc eur Jozef Strýček doposiaľ
neuhradil. K spomínaným problémom sa pridružilo aj spaľovanie
plastov, topánok, či handier na
dvore, čo samozrejme spôsobuje
(Pokračovanie na str. 6)

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Ilava ušetrí na nákupe plynu l
l Tepelné hospodárstvo mesta sa bude aj naďalej prenajímať l
l Ako sa pripravili škôlky a škola na príchod žiakov l
l Dom kultúry sa vďaka pandémii dočkal svojej údržby l
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Vážení spoluobčania,
náš život sa po období najväčšieho šírenia
koronavírusu pomaličky vracia do „normálu“...
Znova sa otvorili prevádzky,
väčšina detí sa vrátila do
škôl a škôlok a môžu sa
hrať na detských ihriskách.
Pevne verím tomu, že za pár
dní sa naša karanténa stane
už minulosťou a v nasledujúcich mesiacoch budeme
na ňu len spomínať. Mali
sme dostatočne dlhý čas
na „prehodnotenie našich
priorít“ a taktiež na spomalenie nášho, častokrát
šialeného, tempa. Poučili
sme sa?! Čas ukáže...
V aktuálnom vydaní Ilavského mesačníka, ktorý
práve držíte v rukách, sa
venujeme viacerým témam
nášho bežného života. Jednou z nich je aj otázka „susedského spolunažívania“.
V tomto čísle rozoberieme
problém, ktorý už dlhší čas
trápi obyvateľov mestskej
časti Sihoť. Oslovili sme čo
najviac ľudí, aby sa mohli
vyjadriť aj k takýmto „nepopulárnym témam“. Život ich
so sebou prináša a našou
úlohou je nezatvárať si pred
nimi oči, ale skúšať nájsť
riešenia. Verím, že sa nám
to aj v tomto prípade podarí.
Zároveň Vás chcem poprosiť o spoluprácu na
tvorbe nášho mestského periodika. V Ilavskom
mesačníku chceme odkomunikovať témy, ktoré
naozaj zaujímajú občanov
Ilavy. K tomu nám môžete
dopomôcť tým, že budete
do nášho mesačníka prispievať svojimi postrehmi,
návrhmi a komentármi.
Ilavčania, buďme aj naďalej zodpovední, berme
uvoľňovanie opatrení, ako
výsadu a vážme si jej. Blížia sa nám letné mesiace,
počas ktorých by asi nikto
z nás nechcel zostávať
zatvorený doma. Prajem
Vám všetkým, aby ste ich
prežili v zdraví a v pohode
so svojimi rodinami.
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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Rozhodnutia o miestnych daniach
a poplatkoch za komunálne odpady

SA ROZPOSIELAJÚ POSTUPNE
Finančno-majetkové oddelenie Mestského úradu Ilava
od 15. apríla rozposiela rozhodnutia o miestnych
daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady postupne všetkým poplatníkom.
Právnické a fyzické osoby, ktoré majú zriadené
elektronické schránky, ho dostanú priamo do nej,
ostatným príde obálka poštou.
Referát komunálneho odpadu
a referát daní a poplatkov musí
vybaviť takmer päťtisíc rozhodnutí.
Napriek tomu, že žijeme v dobe
moderných technológií aj v oblasti
bankového sektoru, mnohí sú
zvyknutí platiť dane hotovosťou
priamo v pokladni mestského
úradu. Každoročne to znamená
množstvo návštevníkov nárazovo
najmä v mesiaci apríl. Opatrenia
na zamedzenie šírenia koronavírusu doručovanie rozhodnutí
rozložili na dlhší časový úsek tak,
aby sa zabránilo hromadnému
zdržiavaniu sa osôb na pôde
úradu. V obmedzenom režime
pracovala aj Slovenská pošta, pričom od jedného subjektu prijímala
maximálne päťdesiat zásielok za
deň. „Rozhodnutí k daniam z
nehnuteľností evidujeme 2 400.
Z toho 121 ide právnickým
osobám a 66 sme odovzdali
fyzickým osobám prostredníctvom elektronickej schránky.

Pri poplatkoch za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady máme 2 258 rozhodnutí
pre fyzické osoby, z ktorých
54 má aktivovanú elektronickú
schránku a 300 rozhodnutí pre
právnické osoby,“ uviedla Viera
Baginová, poverená vedením
Finančno-majetkového oddelenia
MsÚ Ilava.
Všetkým poplatníkom, ktorí
nemajú aktivovanú elektronickú
schránku a sú vo veku do 65 rokov, posielajú rozhodnutia poštou
v abecednom poradí. „Nie je preto nutné chodiť na úrad vopred
a dožadovať sa rozhodnutia.
Každý si ho nájde vo svojej
schránke. Lehota na zaplatenie
plynie až odo dňa doručenia
rozhodnutia. Občania majú na
zaplatenie prvej splátky 15 dní.
Zároveň ich chceme požiadať,
aby prioritne využili platbu
bankovým prevodom,“ vysvetlila Baginová. Ako ďalej dodala,

v rámci opatrení na zabránenie
šírenia ochorenia COVID-19
radnica prijala opatrenia, ako pri
platbách vyjsť v ústrety občanom
nad 65 rokov a zároveň ich chrániť. „Práve najohrozenejšia skupina obyvateľov nad 65 rokov
patrí k tým poplatníkom, ktorí
chodia platiť dane a poplatky
za odpad v hotovosti osobne
na úrad. Nemôžeme si dovoliť,
aby po obdržaní rozhodnutí
sem naraz prišli desiatky
dôchodcov,“ prezradila viac o
špeciálnom prístupe k rizikovej
skupine obyvateľov Baginová s
tým, že práve osobám nad 65
rokov roznášajú rozhodnutia
pracovníčky mestského úradu
a domu kultúry priamo domov.
„Vysvetlia im postup a dajú
im presné inštrukcie. Ak majú
možnosť, aby im rodinní príslušníci pomohli s bankovým
prevodom, je to pre nich najlepšia cesta. Ak takúto možnosť
nemajú, budeme ich telefonicky postupne kontaktovať a
dáme im presný termín, kedy
môžu prísť na mestský úrad
zaplatiť v hotovosti. Občanov
nad 65 rokov si takto budeme
časovať v rozostupoch, aby
boli v bezpečí,“ doplnila Viera
Baginová.
-verk-
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ILAVA UŠETRÍ
na nákupe plynu

V podjazde opäť stála voda,

TENTORAZ NIE NADLHO
Vo štvrtok 14. mája motoristov opäť
nepotešil stav na ceste II. triedy, kde
dážď spôsobil čiastočné zaplavenie
komunikácie v železničnom podjazde.
Mesto promptne vyzvalo správcu komunikácie na odstránenie havarijnej
situácie.
Vytápanie úseku cesty II/507 nie je nijakou
novinkou. Problém sa objavil v čase, keď v
rámci modernizácie železničnej trate ŽSR
postavili namiesto železničného priecestia
cestný podjazd pod traťou a čerpadlá v
kanalizačných vpustiach nestíhali počas
dažďov odčerpávať vodu z komunikácie.
Trenčiansky samosprávny kraj, ako majiteľ cesty, dielo prevzal až po odstránení
nedostatkov. „V prípade, že nastane
obdobná havarijná situácia, ako sa stalo
vo štvrtok, nesie za ňu zodpovednosť
správca cesty a tým je Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Aj keď cesta nie je majetkom Mesta
Ilava, pri vzniknutých komplikáciách
ide o komfort jeho obyvateľov, preto je
radnica súčinná pri riešení problémov,“
objasnil primátor mesta Viktor Wiedermann

a dodal, že vedúci oddelenia technických
služieb bezodkladne informoval o vzniknutej
situácii Správu ciest TSK, ktorá promptne
reagovala a problém odstránila. Dôvodom
bolo poškodenie poistiek na jednom z čerpadiel. "Spolupráca so Správou ciest
TSK je na dobrej úrovni. Máme dohodu,
že akonáhle vznikne problém, budeme
ich informovať a žiadať údržbu. Vedúci
oddelenia technických služieb túto cestnú komunikáciu monitoruje. Situácia je
o to vážnejšia, že v prípade, ak dôjde
k zatopeniu železničného podjazdu,
sídlisko Sihoť zostane odstrihnuté z
oboch strán a nedostanú sa tam ani
záchranné zložky. Opätovne preto
zasielam list predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja a chcem ho
požiadať aj o možnosť vystúpiť na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva TSK
pred krajským poslaneckým zborom
a apelovať na urýchlenie verejného
obstarávania na demontáž starého a
výstavbu nového mosta ponad Vážsky
kanál," uviedol primátor.
-verk-/ foto: tsm

Mesto Ilava sa zapojilo do skupiny štyridsiatich štyroch verejných obstarávateľov
na dodávku zemného plynu. Aktuálne má
uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou SPP
do konca roka 2020, ktorá bola predlžovaná
v marci tohto roka. Už v tejto fáze sa radnici
podarilo na nasledujúcich deväť mesiacov
vyjednať nižšiu cenu než doposiaľ.
„Do marca 2020 bola jednotková cena
za nákup zemného plynu od spoločnosti
SPP vo výške 43,69 EUR/MWh bez SD
a DPH. Po predĺžení zmluvy sa cena
znížila na 26,92 EUR/MWh. Nakoľko
zmluva je platná do konca tohto roka,
Mesto Ilava sa zapojilo do nového
spoločného verejného obstarávania,“
objasnil zástupca primátora a poslanec
MsZ Anton Bajzík.
Predmetom elektronickej aukcie, do
ktorej sa zapojila aj Ilava, bola dodávka
zemného plynu pre skupinu obstarávateľov
zverejnenú mestom Nemšová. „V elektronickej aukcii sa nám podarilo dosiahnuť
historicky najnižšiu jednotkovú cenu,
odkedy poriadame tieto skupinové
súťaže - konkrétne 14,78 EUR/MWh.
Znamená to, že úspory, ktoré dosiahnete, budú väčšie ako sme predpokladali pred začiatkom súťaže,“ oboznámil
mesto s výsledkami elektornickej aukcie
Juraj Lobotka z firmy Altrak, s.r.o, ktorý
zastupuje skupinu obstarávateľov.
Víťaznú ponuku v elektronickej aukcii
zadala spoločnosť CYEB za celkový rozsah dodávok zemného plynu 37 775,088
MWh vo výške 573 tisíc eur. Ide tak oproti
odhadovanej cene o úsporu 183 153 eur,
čo predstavuje 24 percent. „Teším sa, že
naša snaha zaznamenala takýto nečakane vynikajúci výsledok a verím, že aj
vy sa potešíte výsledku a aj úsporám
na energiách,“ dodal Lobotka.
Pre Mesto Ilava to znamená, že rok 2021
bude, pokiaľ ide o energetické náklady na
budovy v správe mesta, priaznivým. V súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie
aj na nákup elektrickej energie.
-verk-

Do suterénu v budove mestskej polície sa presťahuje mestský archív
V budove, v ktorej budú onedlho sídliť ilavskí mestskí policajti, zostali nevyužité suterénne priestory. Radnica sa ich
rozhodla využiť pre účely mestského archívu. Ten je pôvodne
zriadený v budove mestského úradu. Archívne dokumenty sú
uskladňované v troch miestnostiach, pričom ich správa spadá
pod referát podateľne a správy registratúry. Svoje príručné
archívy registrov majú aj oddelenia, ktoré sa nachádzajú v
starej budove mestského úradu, kde sídli Okresný úrad Ilava.
Tie sa priebežne taktiež presúvajú do spoločného archívu.
Priestory na Mestskom úrade v Ilave už na tieto účely nebudú
postačovať. Aktuálne sa voľné miestnosti v suteréne budovy
susediacej so základnou umeleckou školou upravujú a po
dokončení rekonštrukcie, ktorú realizuje oddelenie technických služieb, bude archív presťahovaný.
-red-
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ÚLOHOU MESTA JE PRIPRAVIŤ ČO NAJLEPŠIE PODMIENKY PRE NOVÉ OBSTARÁVANIE
Jedným z bodov programu májového zasadnutia
mestského zastupiteľstva
bolo aj riešenie budúcnosti
energetického hospodárstva mesta. Aktuálnemu
nájomcovi, firme ILFES,
s.r.o onedlho končí nájomná
zmluva s mestom. Poslanecký zbor tak stál pred
otázkou, akým smerom sa
energetické hospodárstvo v
Ilave bude v ďalších rokoch
uberať.
Výroba a dodávka tepla je momentálne v súlade s uzatvorenou
zmluvou medzi mestom a spoločnosťou ILFES, s.r.o., ktorá má
nájomnú zmluvu podpísanú do
31. decembra 2020. V septembri
minulého roka bol vykonaný energetický audit. V ňom sa odporúčajú
tri alternatívy riešenia. Prvou možnosťou je pokračovať v prevádzke energetického hospodárstva
nájomným spôsobom, pričom je
potrebné zrealizovať verejné obstarávanie na prenajímateľa za aktuálnych podmienok. Druhá možnosť
hovorí o prevzatí energetického
hospodárstva do správy, údržby
a prevádzky mestom a treťou
alternatívou je napokon odpredaj
energetického hospodárstva mesta
záujemcovi o výrobu a dodávku
tepla. V zrealizovanom audite sa
konštatuje, že cena tepla v meste
Ilava patrí medzi nízke. Ďalej hovorí
o tom, že majetok v správe nájomcu
si však vyžaduje investície, ktoré sú
predbežne vyčíslené na 1,6 milióna
eur. Mestské objekty sa podľa auditu ale dajú energeticky zefektívniť
prostredníctvom GES projektov.
Poslanci rozhodli o forme
dlhodobého nájmu
Na rokovaní mestského zastupiteľstva primátor Ilavy Viktor
Wiedermann uviedol, že cieľom
mesta je mať dlhodobo bezporuchové dodávky tepla a teplej vody
pre obyvateľov a firmy. Vyjadril sa
ku všetkým trom odporúčaným
alternatívam a dodal, že po porade s poslancami považuje za
najschodnejšiu a najvýhodnejšiu
cestu pokračovať v prevádzke
energetického hospodárstva nájomným spôsobom, pričom by sa
malo zrealizovať verejné obstarávanie na prenajímateľa za nových
podmienok. „Verejné obstarávanie na nového prenajímateľa
bude zložité, nákladné a časovo
náročné. Trvať by malo zhruba
jeden až dva roky. Zámerom
mesta je, aby sa ho zúčastnili
renomované a stabilné firmy.
Spolupráca so súčasným ná-

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
sa bude aj naďalej prenajímať

Jedna z dvoch mestských kotolní momentálne
v správe Ilfes, s. r. o.
jomcom, firmou Ilfes, s.r.o, sa
nevylučuje, pokiaľ bude účastníkom verejného obstarávania,“
vysvetlil postup primátor Viktor
Wiedermann v prípade, ak sa
poslanci rozhodnú podporiť návrh
pokračovať nájomným spôsobom.
„K tým trom možnostiam,
ktoré máme... Som presvedčený,
že nie je úlohou mesta prevádzkovať tepelné hospodárstvo.
Dodávať teplo a vodu je úlohou
súkromných firiem, samosprávy
sú určené na úplne iné funkcie.
Pokiaľ ide o predaj, musíme si
uvedomiť, že tepelné hospodárstvo máme v určitom stave a
je otázne, koľko peňazí by sme

Ilustračné foto.

jednorazovo vedeli získať a či
by sme vôbec našli záujemcu,
ktorý by bol ochotný to kúpiť.
Najschodnejšia cesta je prenájom. V podmienkach verejného
obstarávania si to vieme nastaviť
tak, že tam budú zahrnuté aj
nutné investície, ku ktorým sa
prenajímateľ bude musieť zaviazať a po druhé bude sa musieť
zaviazať aj k maximálnemu
možnému percentu nárastu ceny
tepla,“ vyjadril sa v diskusii k téme
Anton Bajzík, zástupca primátora
a poslanec MsZ Ilava.
K téme prípravy verejného
obstarávania primátor dodal,
že stavebná komisia ako aj

poslanci budú oboznamovaní s
jednotlivými etapami procesu tak,
aby sa predchádzalo zbytočným
pochybnostiam. Je veľmi pravdepodobné, že Európska únia v
rámci legislatívnych zákonov bude
poskytovať granty na preferované
centrálne zásobovanie teplom, na
rekonštrukciu a renováciu, pričom
Mesto Ilava sa s nájomcom o takú
pomoc zefektívnenia bude určite
uchádzať. „Moja otázka znie,
akým spôsobom sa počíta so
zelenou energiou. Dovoľujem
si požiadať, aby tieto priority
boli zahrnuté do podmienok
verejného obstarávania na
nového dodávateľa tepla a aby
sa uchádzač verejného obstarávania preukázal skúsenosťami
s čerpaním externých zdrojov
na obnovu a investície,“ uviedla poslankyňa Karin Bartošová
a zároveň požiadala o zriadenie
komisie na prípravné úkony pre
podklady verejného obstarávania
a požiadala, aby do komisie boli
zaradení aj občania ulíc, ktorých sa
vykurovanie priamo dotýka.
Dôležitou úlohou bude
nastaviť podmienky
verejného obstarávania
Poslanci na májovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva odhlasovali prevádzkovanie energetického
hospodárstva mesta Ilava na
obdobie po skončení nájomného

6/2020
vzťahu so súčasným nájomcom
Ilfes s.r.o. formou dlhodobého
nájmu energetického hospodárstva Ilava. Nový nájomca bude
vybraný verejným obstarávaním,
pričom obdobie trvania nájmu bude
maximálne do 15 rokov. „Hlavnou
úlohou bude dobre to nastaviť,
zadefinovať jasne podmienky
a časový horizont. Cieľom je,
aby ceny tepla boli stabilné a
neprišlo k výraznému nárastu.
Ak by sme išli tou cestou, že
by sme tepelné hospodárstvo
predali, samozrejme investor
by si vynaložené náklady mohol
preniesť do ceny tepla. My sme
preto preferovali radšej prenájom tak, aby sa energetické
hospodárstvo ponechalo vo
vlastníctve mesta. Takto môžeme využiť aj výzvy, ktoré budú v
rámci eurofondov zamerané na
tepelné hospodárstvo. Môžeme
sa uchádzať o dotácie a tým pádom udržať stabilné ceny tepla,“
vysvetlil primátor mesta.
Podľa jeho slov, možnosť správy energetického hospodárstva
priamo mestom by nebola reálna.
„Mesto na to nemá potenciál,
ani personál. S poslancami sme
sa zhodli, že energetické hospodárstvo a zásobovanie teplom
by nemalo byť oblasťou, ktorú
spravuje mesto. Je to natoľko
odborná téma, že by sa tomu
mali venovať stabilné a renomované firmy zamerané práve na
takúto agendu,“ doplnil. Nakoľko
pri príprave verejného obstarávania
pôjde o dlhodobý proces, ktorý by
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mohol trvať rok či dva, je potrebné
do tohto termínu opätovne predlžiť
zmluvu spoločnosti Ilfes, s.r.o,
čomu by sa poslanci mali venovať
na najbližšom rokovaní mestského
zastupiteľstva.
Radnica bude hľadať
energetického konzultanta
Na to, aby boli podmienky pre
verejné obstarávanie na nového
prenajímateľa energetického hospodárstva pripravené komplexne a
čo najlepšie, by si radnica chcela
zabezpečiť energetického konzultanta. „Odborníka potrebujeme,
nakoľko mesto z vlastných personálnych zdrojov nedisponuje
zamestnancami, ktorí by sa tejto
oblasti venovali. Energetický
konzultant musí byť človek, ktorý má v danej oblasti vedomosti,
ale aj praktické skúsenosti.
Budeme musieť nájsť spôsob,
ako takýchto ľudí nájsť, osloviť
a vybrať. Preto pravdepodobne
prebehnú dve verejné obstarávanie,“ priblížil Wiedermann s
tým, že prvé bude vyhlásené na
energetického konzultanta, ktorý
bude spolu s mestom participovať
na vytvorení najlepších podmienok a kritérií pre samotné „veľké“
verejné obstarávanie na prenájimateľa tepelného hospodárstva.
Ako ďalej uviedol, odhad nákladov
na najbližšie dva roky pre oblasť
energetického hospodárstva mesta
Ilava je približne 25 tisíc eur, čo
zahŕňa náklady na energetického
konzultanta, prípravu a samotné
verejné obstarávanie.
-verk-

Poďakovanie mestu za spoluprácu
V AUDITOCH TRANSPARENTNOSTI
Aj ilavská samospráva sa zapojila do auditu zákonnosti,
transparentnosti a finančnej efektivity verejného obstarávania
vo verejnej správe. Išlo o projekt s názvom „SAPIENTIA VERO
HONOREM – Múdrosť, česť a pravda“, ktorý zastrešuje Slovenské
centrum obstarávania.
Mesto Ilava nedávno dostalo
certifikát za účasť v projekte,
ktorého sa zúčastnilo dovedna 60
miest a obcí Slovenska, pričom
celkovo bolo auditovaných viac
ako 220 verejných obstarávaní.
Zámerom auditov bolo zistiť, aký
je na Slovensku stav a odborná
úroveň verejného obstarávania
s dôrazom na zákazky s nízkou
hodnotou. „Výsledkom auditov
vensku,“ skonštatoval predseda
sú hodnotiace správy ku jednotsprávnej rady Slovenského centra
livým verejným obstarávaniam,
obstarávania Ľuboš Babarík. Ako
ale hlavne štatistické zistenia
ďalej uviedol, výsledky projektu
najčastejších chýb a porušení
mali byť partnerom prezentovaa metodické návrhy na predné na záverečnej hodnotiacej
chádzanie týchto porušení.
konferencii v Bojniciach. Tá sa
Ďalším výstupom projektu je
však kvôli bezpečnostným hygienávrh legislatívnych zmien v
nickým opatreniam v súvislosti s
Zákone o verejnom obstarávaní,
COVID-19 pretransformovala do
ktoré by mohli zlepšiť kvalitu,
formy video prezentácií, ktoré si
zákonnosť, transparentnosť
môžete pozrieť na internetovej
a hlavne finančnú efektivitu
adrese: https://i-sco.sk/zaverecverejných obstarávaní na Slona-konferencia-projektu.
-red-

Vyfrézovaná Betlehemská ulica v Klobušiciach.

Vďaka reklamácii dostala

NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH
Považská vodárenská spoločnosť od roku 2011 realizovala
v Ilave a jej mestskej časti Klobušice projekt „Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu
Ilava“. V záručnej dobe realizovaného projektu na niektorých
úsekoch miestnych komunikácií vznikli poškodenia, ktoré
ešte môže mesto riešiť s realizátorom stavby – spoločnosťou
Váhostav – v rámci reklamácie.
poslanec MsZ Anton Bajzík s tým,
Medzi Mestom Ilava a spoločže radnica v spolupráci s poslannosťou Váhostav bola uzavretá
cami za mestskú časť Klobušice
dohoda, na základe ktorej si
vybrala ulicu, ktorá bola najviac
poškodenia vzniknuté po prácach
poškodená. Nový asfaltový pona oprave kanalizácie mesto
vrch tak v máji dostala Betlehemopraví vo vlastnej réžii v spoluská ulica v Klobušiciach. „Práve
práci s oddelením technických
Betlehemská ulica bola jedna z
služieb mesta. „Keďže sa vytých ciest, kde v minulosti robili
skytli dôvody na reklamáciu,
kanalizáciu a časť komunikácie
rokovali sme s Váhostavom o
bola značne poškodená. Ak by
možných riešeniach. Namiesto
to opravovali v rámci reklatoho, aby opravovali niekoľko
mácie, druhá polovica ulice
desiatok čiastkových poškoby zostala rozpadnutá, preto
dení, dohodli sme sa, že nám
sme sa zhodli, že im ju dáme
recipročne opravia celú jednu
urobiť celú a ďalšie menšie
ulicu. Pokiaľ ide o celkovú
poškodenia opraví mesto vo
plochu opráv, urobia nám o asi
vlastnej réžii,“ doplnil Bajzík.
sto metrov štvorcových viac,“
-verkvysvetlil zástupca primátora a

Nový asfaltový povrch na Betlehemskej ulici.
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S neprispôsobivým susedom si nevedia dať rady
(Dokončenie zo str. 1)

obrovský zápach a znečisťovanie
ovzdušia. Okrem toho na pozemku
pred svojím domom, ktorý mu tiež
patrí, začal navážať a zakopávať
množstvo odpadu a vytvoril tak v
Ilave nelegálnu skládku. „V čase
najväčšieho šírenia koronavírusu tu prebiehalo také pálenie,
že my sme nemohli vychádzať
von, lebo sa tu nedalo dýchať,“
opísali aktuálnu situáciu okolití
susedia, ktorí majú pocit, že sa
nevedia dovolať pomoci.
Polícia, úrady a inštitúcie si ich
sťažnosti medzi sebou pohadzujú,
no riešenia sa nedostavujú. „Má
jednu smetnú nádobu, ako môže
postačovať 30 ľuďom?! Odpadu
sa preto chce zbaviť. Hádže ho
do kanála alebo spaľuje. Z jeho
dvora počuť aj to, ako nadáva
svojim návštevníkom, aby pálili
ešte viac,“ opisujú dennodennú
realitu obyvatelia zo Sihote.
„V Hornom Sŕní celá dedina
spísala petíciu proti cementárni,
ktorá spaľovala alternatívne
palivá, hoci majú certifikáty. Ale
jednoducho ľudia s tým nesúhlasili. My tu máme spaľovňu hneď
za plotom so šesťmetrovým
komínom, kde sused páli odpad
nedokonalým spaľovaním a my
to môžeme dýchať? Nestojíme
nikomu za to, aby sa tým niekto
zaoberal?,“ pýtajú sa susedia.
Spoločne spísali sťažnosť, ktorú
poslali na Mestský úrad v Ilave ako
aj na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Považskej Bystrici.
„Porušuje dennodenne zákon,
jazdí autom napriek tomu, že
má zadržaný vodičský preukaz,
okoloidúci musia odskakovať
pred jeho vozidlom a polícia
o tom vie... Orgány činné v
trestnom konaní by mali konať.
Ja osobne som stratil dôveru v
policajný zbor, každý z nás im
volal už niekoľkokrát a nič sa
nedeje...,“ neskrýva sklamanie
jeden z obyvateľov Sihote.
Dym je liečivý,
odpovedá s humorom
„Žijú tu legálne, neschovávajú sa a normálne chodia po
ulici, veď to nie sú utečenci,“
odpovedal s úsmevom na otázku
o nelegálnom ubytovávaní ľudí
Jozef Strýček, na ktorého je
smerovaných množstvo sťažností.
„Sem-tam sa spáli drevo, tak ako
kedysi na roliach, klobásky sa
údia. Čítal som, že dym je liečivý... Žiadne plasty tu nepálim, tie
odvážam preč,“ reaguje svojsky
na sťažnosti o spaľovaní odpadu.

Na skládku pred svojím domom
odpovedá, že ide o navezenú hlinu,
kde bude pestovať zemiaky. Spýtali
sme sa ho aj to, či k nemu chodí
často polícia. „Áno, tá je tu stále.
Lebo ma susedia krivo obviňujú
a stále hľadajú niečo proti mne.
Vymýšľajú si, ale ja ich môžem
udať za krivé obvinenie, to je
trestný čin,“ zhodnotil a dodal, že
on so susedmi nie je za zlé, to oni
sa vraj na neho niekedy hnevajú podľa toho, akú majú náladu.
Čo môže spraviť
mesto?
S touto otázkou sme sa obrátili
na vedenie mesta Ilava. Nahliadli
sme do zložky, kde je zdokumentované, aké inštitúcie ohľadom
tohto problému mesto oslovilo. „Na
základe hromadenia sťažností
od občanov nášho mesta sme
v septembri 2019 poslali podnet
na úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, kde sme žiadali o
prešetrenie situácie v predmetnom rodinnom dome. Rovnako
v tomto období od nás odišla
žiadosť na prešetrenie sťažnosti
na Odbor starostlivosti o životné
prostredie na Okresnom úrade
Ilava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej
Bystrici a na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
Púchov. V októbri minulého
roka sme oficiálne kontaktovali aj Daňový úrad Trenčín,“
vymenoval oficiálne kroky primátor

mesta Viktor Wiedermann s tým,
že šetrenie zrealizovala iba sociálna kuratela. Mesto na túto ulicu
nainštalovalo kameru, niekoľkokrát
bolo preveriť situáciu priamo na
mieste a s Jozefom Strýčkom zrealizovalo stretnutie na mestskom
úrade. Spaľovanie odpadov a
vytvorenie nelegálnej skládky sa
rieši v priestupkovom konaní, pričom spolu za oba skutky mu bude

pridelená pokuta takmer dvetisíc
eur. Problémom je, že pokuty,
ako aj mnohé predchádzajúce, sa
zapíšu do poradia medzi množstvo
iných exekúcií, ktoré tento občan
má. „Na mestskom zastupiteľstve som verejne vyhlásil a za
tým si stojím, že Mesto Ilava
bude žiadať, aby pán Strýček
uhradil všetky dlhy, ktoré voči
mestu má. To znamená aj tie z
predchádzajúceho obdobia, ako
aj aktuálne pokuty,“ povedal primátor Ilavy. „S pánom Strýčkom
je veľmi ťažká komunikácia.
Samospráva má iba istú mieru
kompetencií, ktorú nemôže prekračovať. Konať musí polícia a
súdy. A čo je dôležité, mali by sa
zapojiť aj susedia a riešiť to cestou občiansko-právneho sporu
na súde,“ zhodnotil Anton Bajzík,
poslanec a zástupca primátora.
Ako sme sa dozvedeli od hovorkyne policajného zboru, policajti
OO PZ v Ilave prijali niekoľko oznámení od viacerých osôb. „Na OO
PZ Ilava v roku 2019 bolo prijaté
jedno oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania priestupku.
V roku 2020 bolo prijatých 14
oznámení vo veci podozrenia zo
spáchania priestupku. Všetkými
oznámeniami sa zaoberáme a vo
veciach rozhodujeme v zmysle
platných zákonných ustanovení,“ uviedla Danka Adamíková,
vedúca oddelenia komunikácie a
prevencie KR PZ Trenčín.
-verk-

NA NÁZOR SME SA SPÝTALI AJ POSLANCOV:
 Problémy susedov pána Strýčka sme opakovane rozoberali na zasadnutiach Mestského výboru Sihoť, na poradách
poslancov aj na mestskom zastupiteľstve. Veľmi ťažko je
jednať s človekom, ktorý ignoruje zákony aj dobré mravy.
Myslím, že treba vyriešiť vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam
a prinútiť pána Strýčka odísť. V prvom rade by mali jednať
zákonní vlastníci. Tí však z rôznych dôvodov nejednajú. Preto
by mohlo mesto využiť exekúcie na nehnuteľnosti a získať ich
do vlastníctva. 			 (Etela Eglyová, poslankyňa)
 Tento problém je dlhotrvajúci. Ako poslanec nemám kompetencie riešiť túto situáciu. Je to plne v kompetencii mesta a príslušných
štátnych orgánov.		
(Vladimír Bagín, poslanec)
 V rámci mojich kompetencií na daný problém nemám žiadny
dosah. Maximálne môžem tlmočiť požiadavky spoluobčanov
na mestskom úrade a snažiť sa, aby sa reálne požiadavky
splnili v čo najkratšom čase. Momentálne sa rieši v meste
mestská polícia, takže dúfam, že aj toto bude jeden z prínosov
a situácia na danej ulici sa opäť o niečo zlepší. Obyvateľom
odporúčam, aby sa nevzdávali a bojovali za svoju vec. Určite
sa nájde nejaké riešenie, ale určite to nebude hneď. A vedeniu
samosprávy? Aby k danej veci pristupovali čo najdôslednejšie,
pretože to nie je problém len jednej ulice, ale celého mesta. Či
už v rámci odpadu, separovania, alebo potulovania sa psov
po celom meste.
		
(Pavol Filo, poslanec)
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Detské ihrisko pri ZŠ Medňanská.
Vo štvrtok 28. mája 2020 zasadal Krízový štáb Mesta Ilava,
ktorý okrem iného rozhodol aj
o otvorení vybraných detských
ihrísk a workoutového ihriska.
Mesto zabezpečí ich každodennú
dezinfekciu. Povinnosti vyplývajú aj pre ich návštevníkov.
Obyvatelia Ilavy po štvrtej fáze
uvoľňovania opatrení súvisiacich so zamedzovaním šírenia
COVID-19 kriticky reagovali na
naďalej zatvorené detské ihriská,
ako aj workoutové ihrisko, ktoré
sa nachádza v areáli MFK ILAVA.
Nepáčilo sa im, že aj keď vláda
povolila otváranie detských ihrísk,
v Ilave sa tak ihneď nestalo. „Úrad
verejného zdravotníctva povolil
ich otvorenie postupne už v 1. a
2. fáze uvoľňovania, konkrétne
vonkajšie športoviská 23. apríla
2020 a usmernením zo dňa 7.
mája 2020 aj detské ihriská.
Zároveň však pre ich otvorenie
stanovil prísne hygienické a
epidemiologické podmienky
pre prevádzkovateľa, teda pre
samosprávy. Preto bolo pone-
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Workoutové ihrisko v areáli MFK Ilava.

Detské ihriská a workoutové
ihrisko sa otvárajú pre verejnosť
 PÝTATE SA, MY ODPOVEDÁME... 
chané na rozhodnutí každého
mesta a obce, či je schopné tieto
podmienky dodržať a ihriská
otvoriť pre verejnosť, alebo ich
ponechať zatvorené,“ povedal na
margo vznesenej kritiky primátor
s tým, že krízový štáb mesta bol
v dennom kontakte aj s okolitými
mestami. Niektoré, rovnako ako
Ilava, ihriská neotvorili, až kým
postupne neprebehla dezinfekcia
na každom z nich.
„Zamestnanci Mestského
úradu Ilava pracovali v rámci
krízového režimu na 80 percent
pracovného fondu aj platového ohodnotenia, preto bolo
personálne náročné dodržať

Oddelenie technických služieb sa postaralo
o vyčistenie sochy Panny Márie
Mesiac máj nie je len mesiacom lásky, ale aj mesiacom Panny
Márie. Pracovníci technických služieb mesta vdýchli soche Immaculaty v ilavskom parku nový život. Mesto Ilava aktívne spolupracuje
s miestnym farským úradom, čoho dôkazom je aj starostlivosť o
sochu Immaculaty v našom parku. Oddelenie TSM Ilava preto v
spolupráci s farníkmi zabezpečili jej vyčistenie. Na fotografiách
socha Immaculata pred vyčistením (vľavo) a po vyčistení. -tsm-

tieto opatrenia zo strany mesta.
Hlavne čo sa týka každodennej
dezinfekcie všetkých dotykových plôch cvičebných prvkov a
tiež kontroly počtu cvičiacich na
workoutovom ihrisku,“ objasnil
dôvody, prečo na predchádzajúcich
rokovaniach krízový štáb rozhodol,
že ihriská zostanú naďalej zatvorené a vstup na ne je iba na vlastnú
zodpovednosť. „Na poslednom
krízovom štábe sme sa zhodli,
že od 1. júna 2020 sa ruší mimoriadny režim zamestnancov
mestského úradu. Zamestnanci
prechádzajú naspäť na 100 percent pracovného úväzku. Bude
tak možné mimo iného zabezpečovať aj dezinfekciu mestských
ihrísk,“ uviedol primátor Ilavy.
Vybrané detské ihriská sa tak
na základe rozhodnutia Krízového
štábu Mesta Ilava zo dňa 28. mája
2020 opäť otvorili pre verejnosť v
piatok 29. mája o 12.00 hod., pričom ešte predtým v doobedňajších
hodinách prebehlo dokosenie areálu jednotlivých ihrísk a dezinfekcia
dotykových plôch hracích prvkov.
Od 29. 5. sú pre verejnosť
sprístupnené tieto ihriská:

l Workoutové ihrisko v areáli
MFK
l Detské ihrisko pri ZŠ na Ul.
Medňanská
l Detské ihrisko Sihoť
l Detské ihrisko Klobušice –
nové
l Detské ihrisko na Ul. Ľ. Štúra
Pracovníci oddelenia technických služieb v nasledujúcich dňoch
vydenzifikovali aj všetky zvyšné
ihriská v našom meste. Od 4. 6.
2020 sú teda prístupné verejnosti
všetky ihriská.
Naďalej prosíme rodičov, aby boli
zodpovední a dodržiavali epidemiologické pravidlá vstupu na ihrisko.
Detské ihriská – povinnosť
rodiča:
l dodržiavať odstup 2 metre
l mať so sebou vlastný prostriedok na dezinfekciu rúk
l povinnosť nosenia ochranného
rúška podľa platných predpisov - pri
odstupe menej ako 5 metrov
Workoutové ihrisko - povinnosť cvičiaceho:
• dodržiavať odstup 2 metre
• mať so sebou vlastný prostriedok na dezinfekciu rúk a pred
cvičením ho použiť
• zákaz vstupu s respiračným
ochorením
-verk-
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Posledné májové týždne sa pre základné a materské
školy niesli v znamení príprav na opätovný nástup detí
do ich zariadení. Ani v Ilave tomu nebolo inak, zisťoval sa
záujem medzi zákonnými zástupcami o to, koľko detí bude
chcieť prvého júna nastúpiť do školy a škôlky. Priestory
sa upratovali, dezinfikovali, prípadne reorganizovali.
Do školy v júni
nastúpilo 177 žiakov
Ako nám povedala riaditeľka
Základnej školy Medňanská v
Ilave, obdobie od 13. marca do
dnešných dní je skúškou pre
žiakov, ich zákonných zástupcov,
učiteľov, ostatných zamestnancov školy a zriaďovateľa. Počas
tohto obdobia škola využila čas
na rôzne aktivity. „Dokončili sme
stavebné úpravy odborných
učební cudzieho jazyka a školských dielní, rozšírili a zmodernizovali sme priestory zborovne
pre učiteľov na 2. stupni. V rámci
príprav sme do tried umiestnili
počítač a dokončili prípravu na
spustenie elektronickej triednej
knihy, s čím súvisí aj zabezpečenie nových elektrických
zásuviek. Vytvorili sme doménu
školy a prístupové kontá pre
žiakov a zamestnancov školy.
Okrem toho sme zabezpečovali
dištančné vzdelávanie žiakov
prostredníctvom elektronickej
komunikácie, prípadne sme
tlačili a distribuovali učebné
materiály pre žiakov, ktorí
nemajú prístup k internetu.
Počas tohto obdobia sme
stihli zrealizovať aj sťahovanie
materiálno-technického vybavenia CVČ z domu kultúry do
priestorov školy,“ vymenovala
aktivity počas doby, kedy musela
byť škola zatvorená, riaditeľka
Dana Škultétyová.
Žiakov i rodičov od septembra
čaká novinka, je ňou spomínaná
elektronická žiacka knižka. Kým
doposiaľ si rodičia mohli pozrieť
známky svojho dieťaťa v klasickej
žiackej knižke a zároveň aj elektronicky cez portál Edupage, po
novom papierová verzia zmizne
úplne.
Boli nútení kráčať
vpred s dobou
Zatvorenie škôl so sebou prinieslo najmä potrebu spolupráce
medzi rodičmi, učiteľmi a samozrejme i žiakmi. Bolo potrebné
sa zladiť a nájsť spoločný systém
pri domácom vzdelávaní. „Dala
som učiteľom usmernenie, že
nemusia preberať nové učivo,
viac menej bolo potrebné opakovať... Som milo prekvapená,
že učitelia to zvládli vynikajúco.
Pokiaľ ide o ohlasy rodičov, je
to veľmi individuálne, niektorí
rodičia si sťažovali, že je veľa
úloh, iní naopak si ich žiadali

ešte viac. Je to samozrejme aj o
šikovnosti dieťaťa a o tom, ako
dieťa odprezentuje, čo robilo
doobeda,“ odpovedala riaditeľka
školy na otázku, ako prebiehalo
dištančné vzdelávanie.
„Celkovo som so zamestnancami školy veľmi spokojná,
pretože pre nich to bol obrovský posun vpred, museli učiť

Niektorí žiaci sa mohli vrátiť do školských lavíc,
mladšie ročníky tráviť čas s kamarátmi v škôlke
elektronicky, komunikovať so
žiakmi, zadávať úlohy cez Edupage a hľadať nové spôsoby
výučby. Ako sa hovorí, každé
zlo je na niečo dobré, aj toto
bol ten prípad. Bola to prvá
skúška na to, ako pokračovať
v budúcnosti, keby sa niečo
podobné znova stalo. Myslím
si, že každý sa snažil čo najviac, aby bol blízko k deťom,“
zhodnotila. „Určite aj deti zistili,
že škola im veľa dáva, že sa
v nej mnoho naučia, majú tu
kamarátov a taktiež dobrých
učiteľov. Aj ich rodičia prehodnotia prácu učiteľa...,“ myslí si
riaditeľka.
Od júna opäť zasadajú
do školských lavíc
Od 1. júna mali dobrovoľnú
možnosť nastúpiť do školy žiaci
prvého až piateho ročníka. Z
celkového počtu 269 detí o náv-

števu školy prejavilo záujem 177
žiakov, pričom ostatní sa budú
naďalej učiť z domu. Učitelia sa
rozdelili do dvoch skupín na tých,
ktorí budú zabezpečovať výučbu
v škole a tých, ktorí budú naďalej
vyučovať dištančnou formou.
Medzi druhú skupinu patria aj
pedagógovia z rizikovej skupiny
a to tehotné ženy, osoby staršie
ako 60 rokov a osoby s pridruženými chronickými chorobami a s
oslabenou imunitou.
Škola musí zabezpečiť prísne
hygienické kritéria, povinnosti
majú aj rodičia a žiaci. „Zákonný
zástupca predkladá pri prvom
nástupe žiaka do základnej
školy alebo po každom prerušení dochádzky do školy v
trvaní viac ako tri dni písomné
vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného
ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie. Žiaci pri-

V škôlke využili čas zatvorenia aj na veľké upratovanie.
Vyradili staré, poškodené a nepotrebné veci z pivnice.

chádzajú a odchádzajú zo školy
s osobami, ktoré s nimi žijú v
spoločnej domácnosti. Zákonný zástupca žiaka zabezpečí
pre svoje dieťa každý deň dve
rúška a papierové jednorazové
vreckovky,“ uviedla Škultétyová.
Samozrejmosťou bude aj ranný
zdravotný filter, ktorý spočíva v
meraní teploty, dezinfekcii rúk a
kontrole rúšok. V prevádzke je
aj školský klub detí a to každý
pracovný deň ráno od 6:00 do
7:30 hod. a popoludní od 11:15
do 16:00 hod.. „Podľa zisteného priebežného záujmu
zákonných zástupcov žiakov
a pri dodržaní ich maximálneho počtu v skupine máme
na škole v 1. – 5. ročníku 10
skupín žiakov. Skupiny 1., 2.
a 3. ročníka budú umiestnené
v pavilóne B. Skupiny 4. a 5.
ročníka budú v pavilóne A vo
svojich triedach. Rozvrh hodín
bude upravený a vyučovanie
môže prebiehať aj v blokoch
(„dvojhodinovky“). V 1. a 2.
ročníku budú mať žiaci 4 hod.
denne. V 3. a 4. ročníku budú
mať žiaci 5 vyučovacích hodín
denne a v 5. ročníku budú mať
žiaci 6 vyučovacích hodín,“
upresnila riaditeľka priebeh výučby ešte pred otvorením školy.
Špeciálne podmienky budú
platiť aj pri stravovaní. Dozory,
dezinfekciu a roznos jedál a príborov zabezpečia zamestnanci
školy. V školskej jedálni je 22
stolov, čo znamená, že 44 detí sa
prestravuje v 55 min. intervaloch.
„Budeme sa snažiť dodržiavať
všetky hygienické opatrenia a
pokiaľ nejaký žiak individuálne
niečo poruší, tak ho upozorníme. Ja si myslím, že k veľkým
výkyvom, čo sa týka disciplíny
by nemalo dôjsť, pretože aj
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žiaci sami si určite uvedomujú, že treba dodržiavať nejaké
pravidlá a potom sa dostavia
aj pozitívne výsledky,“ dodala
Škultétyová.
V materských školách
prebehlo veľké upratovanie
a dezinfekcia
V ilavskej materskej škôlke
funguje päť tried. V rámci epidemiologických opatrení je možné
od 1. júna naplniť ich kapacitu v
počte žiakov 15 v jednej triede.
„To znamená, že celkovo sme
mohli zobrať 75 detí. Nakoniec
ich nebude ani toľko. Skupinky
sú po 11, 13 až 15 detí, ako
to v ktorej triede vyšlo. Zatiaľ
teda bude v júni navštevovať
našu škôlku 66 detí,“ povedala
riaditeľka MŠ Ilava Jana Házová.
Materská škola v Klobušiciach
disponuje dvomi triedami s celkovým počtom detí 42. Podľa
hygienických noriem v júni mohlo
opäť nastúpiť 30 z nich. „Záujem
o umiestnenie detí do našej
materskej školy prejavilo iba
21 rodičov. To znamená, že
v jednej triede s celodenným
režimom budeme mať 15 detí a
druhá trieda bude iba 6 – členná
s tým, že fungovať bude iba na
doobedie,“ upresnila riaditeľka
MŠ Klobušice Jana Pilátová.
V oboch škôlkach – v Ilave aj
Klobušiciach sa pripravovali na
nástup detí poctivo. Vydezinfikovať bolo potrebné každú triedu
vrátane všetkých hračiek. Prebehlo školenie pedagogických i
nepedagogických zamestnancov
a zabezpečili sa materiálovo-technické záležitosti pre realizáciu
ranného zdravotného filtra. „Pri
vstupoch do budovy materskej
školy sú dezinfekčné stojany,
kde si budú sprevádzajúce
osoby i deti dezinfikovať ruky,
taktiež sa im bude merať telesná teplota a samozrejmosťou
je vstup v ochrannom rúšku.
Nepedagogickí zamestnanci
budú pri vstupe usmerňovať
aj počet osôb, ktoré môžu
vojsť do budovy,“ vysvetlila
nám riaditeľka, ako bude vyzerať
každodenný ranný filter.
Ako ďalej dodala, do šatne
môže s dieťaťom ísť iba jedna sprevádzajúca osoba, pričom môže ísť
iba o rodiča alebo o osobu žijúcu
v spoločnej domácnosti, ktorá
má vek nad 10 rokov. Škôlkar si
dáva dole rúško až pred vstupom
do triedy a je potrebné, aby mal
ďalšie náhradné aj v skrinke.
„Sprevádzajúca osoba vypíše
prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sa podpisuje
každým dňom. Rodič sa tak
zaväzuje, že dieťa neprejavuje
príznaky infekčného ochorenia
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(kašeľ, zvýšená teplota, výtok
z nosa, začervenanie očí...
atď.) Okrem toho sa v prvý
deň podpisuje aj vyhlásenie o
tom, že dieťa ani sprevádzajúca
osoba neprišla do kontaktu s
osobou, ktorá bola infikovaná
koronavírusom,“ objasnila ďalší
postup Házová. Následne si pani
učiteľka dieťa prevezme, nasleduje opäť dezinfekcia rúk a začína
výchovno-vzdelávací proces.
Ten sa v tomto špecifickom
období úplne mení. „Doposiaľ
sme deti viedli k tomu, aby sa
spolu hrali, aby spolupracovali... Teraz máme pokyny zabezpečiť, aby sa nekumulovali
a je potrebné ich rozdeľovať.
Zabezpečiť to môžeme tak, že
budú pri jednotlivých hracích
stoloch, pri hrách bude potrebné dodržiavať rozostupy. Podľa
usmernení väčšina výchovno-vzdelávacieho procesu
by mala prebiehať v exteriéri.
Pokiaľ nám to počasie dovolí,
budeme čo najviac vonku,“
dodala ďalej s tým, že aj v školskej
záhrade musia zabezpečiť, aby
sa nestretávali spolu jednotlivé
skupinky detí.
Rodičov bude určite zaujímať,
ako sa v škôlke vysporiadali s
poobedňajším spánkom resp. odpočinkom na posteliach. „Vzdialenosť medzi jednotlivými
ležadlami musí byť jeden meter.
Vyriešili sme to tak, že prvá
posteľ je oblečená, druhá vyzlečená a tak ďalej. Aby sa niekto
nepomýlil a neľahol si inde,
pripravené je teda každé druhé
ležadlo,“ vysvetlila. Povinnosťou
je aj zabezpečenie dezinfekcie
hračiek, stolov, herných plôch,
kľučiek, podláh a miest, kde sa
budú pohybovať sprevádzajúce
osoby, dvakrát denne. Vykonávať
ju budú upratovačky, pričom si to
budú aj písomne zaznamenávať.
-verk-
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Do materských škôl v Ilave a Klobušiciach
budúci školský rok pribudne 54 nových detí
V Materskej škole Ilava sa zápisy uskutočnili 4. a 5. mája 2020,
pričom žiadosť o prijatie dieťaťa do predprimárneho vzdelávania
si zákonný zástupca mohol stiahnuť na stránke školy alebo
osobne vyzdvihnúť v škôlkou stanovenom čase.
Prihlášku bolo možné následne
poslať poštou, mailom alebo osobne
priniesť na zápis bez prítomnosti
dieťaťa. „Vzhľadom na situáciu sa
tento rok nevyžadovalo lekárske
potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa pri zápise, avšak zákonný
zástupca ho musí predložiť dodatočne v deň prevzatia Rozhodnutia
o prijatí. Ak ani v tomto termíne
potvrdenie o zdravotnom stave
nepredloží, z dôvodu pretrvávania
núdzového stavu, bude dieťa do
materskej školy prijaté len na adaptačný pobyt. V prípade absencie
potvrdenia o zdravotnom stave a
vyjadrenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie u dieťaťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt,“ vysvetlila riaditeľka
Materskej školy Ilava Jana Házová
s tým, že Rozhodnutie o prijatí resp.
neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie si zákonný zástupca
prevezme osobne dňa 22. júna 2020
v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Neodovzdané rozhodnutia budú po
tomto termíne odoslané poštou.
O umiestnenie dieťaťa
do ilavskej škôlky
má záujem až 74 rodičov
Zákonní zástupcovia mali možnosť
výberu doručenia žiadostí do materskej školy. „Doručiť žiadosť osobne
využilo 50 rodičov, 20 žiadostí
bolo doručených elektronicky a 4
poštou. Ďakujem za rešpektovanie
hygienicko-epidemiologických
opatrení pri osobnom doručení,
ako aj za pokojný priebeh,“ skonštatovala riaditeľka MŠ Ilava. Podľa
zákona majú rodičia právo doručiť

Ilavský primátor 1. júna navštívil obe materské školy i
základnú školu.

žiadosti o predprimárne vzdelávanie
do 31. mája. V čase našej uzávierky
bolo do Materskej školy v Ilave doručených 74 žiadostí, pričom z tohto
počtu bolo 19 žiadostí spoločných
s Materskou školou v Klobušiciach.
„Číslo 74 je alarmujúce, nakoľko
podľa dostupných informácií je
najvyššie za posledných 10 rokov.
Zainteresovaným je jasné, že Ilava
resp. Klobušice nutne potrebujú
realizáciu projektu rozšírenia
kapacity materskej školy. Dúfam,
že projekt bude zrealizovaný v čo
najkratšej dobe, vedenie mesta na
tom intenzívne pracuje,“ reagovala
na množstvo žiadostí o prijatie Jana
Házová. „Z dôvodu veľkého záujmu
o materskú školu a nedostatočnej
kapacity si obzvlášť cením prístupu
mamičiek na rodičovskej dovolenke. Po objasnení celej situácie si
mamičky trojročné deti nechajú
ešte rok doma popri starostlivosti
o mladšieho súrodenca. Veľká vďaka, vidím, že Ilavčania si dokážu
pomôcť nielen v súvislosti s koronavírusom,“ zhodnotila Házová. Po
dohode s mamičkami na rodičovskej
dovolenke a v rámci spolupráce s
riaditeľkou MŠ Klobušice, ktorá môže
prijať z Ilavy 6 detí sa s najväčšou
pravdepodobnosťou tento rok podarí
umiestniť všetky deti, ktoré k 31. 8.
2020 spĺňajú podmienku dovŕšenia
troch rokov. „Takýchto detí je 50,
pričom toto kritérium nespĺňa 24
detí. V súvislosti s informáciou
zo základnej školy o počte detí
s odloženou povinnou školskou
dochádzkou, ktorých je 9, bude
v školskom roku 2020/2021 do
Materskej školy v Ilave prijatých
40 nových detí,“ oznámila riaditeľka.
Materská škola v Klobušiciach
vyhovie všetkým žiadostiam
z tejto mestskej časti
Podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok
2020/2021 sa aj v Klobušiciach
uskutočnilo v termíne 4. a 5. mája
2020. Rozhodnutia bude škôlka
zasielať zákonným zástupcom detí
poštou po 22. júni 2020. „Rodičia boli
disciplinovaní. Žiadosti vkladali do
poštovej schránky alebo posielali
emailom. Niektorí priniesli aj osobne,“ pochválila prístup rodičov riaditeľka Materskej školy v Klobušiciach
Jana Pilátová. „V našej materskej
škole sme počas zápisu prijali 30
žiadostí s tým, že 19 žiadostí bolo
spoločných z MŠ Ilava. V školskom
roku 2020/2021 môžeme prijať 14
detí. Teda budú prijaté všetky
detičky z Klobušíc a niektoré aj z
Ilavy,“ uviedla riaditeľka.
-verk-
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Pandémiu využili aj na údržbu priestorov domu kultúry
Zamestnanci Oddelenia kultúry na Mestskom úrade v
Ilave sa čas, počas ktorého pandémia zatvorila brány do
kultúrneho stánku, snažia využiť zmysluplne. Kým v prvých mesiacoch vo vestibule domu kultúry vo veľkom šili
ochranné rúška, v ostatných týždňoch došlo po mnohých
rokoch aj na jeho vymaľovanie.
ľovania vstupných priestorov
„Aj ilavský dom kultúry, tak
a knižnice,“ povedala nám
ako všetky ostatné, zostal
referentka oddelenia kultúry
pre koronavírus od polovice
Oľga Tomášová. Ako ďalej
marca zatvorený. Zamestprezradila, keďže samospráva
nanci oddelenia kultúry však
v aktuálnom období musí šetriť
nezostali doma. Najskôr sa
finančné prostriedky, do maľovestibul domu kultúry zmenil
vania sa pustili svojpomocne
na provizórnu krajčírsku diels minimálnymi nákladmi iba
ňu a všetci sme šili rúška. V
na materiál. „Nie je to jedmáji sme sa pustili do vymanoduchá práca, pretože po
tridsiatich rokoch sa maľuje
aj strop vo vstupnej hale. V
niekoľkometrovej výške a
z lešenia to robia Ľubomír
Klobučník a Peter Bartek.
So štetcami v ruke nájdete
aj Anku Riecku či upratovačky Janku Januškovú a
Renatu Matejkovú,“ povedala
O. Tomášová. Pri maľovaní
sa nezabudlo ani na mestskú
knižnicu, ktorá taktiež sídli v
budove domu kultúry. „Tu nám
s vymaľovaním pomohol Ivan

Vala z oddelenia technických
služieb mesta. Knihovníčky
robia poriadky v regáloch
a informátorka pomáha s
prebaľovaním kníh. Knižnica
tak funguje v obmedzenom
režime, čitateľov po telefonickej dohode vybavujeme
vonku pred budovou. Všetci

by sme boli radi, keby v dome
kultúry prebehla dôkladná
rekonštrukcia, po 30. rokoch
prevádzky by si to naozaj
zaslúžil. No kým sa tak stane, aspoň vstupné priestory
vás už čoskoro privítajú
vynovené a čistejšie,“ dodala
O. Tomášová.
-ot-/-red-

Pustili sa do opravy detského ihriska na Sihoti
Detskému ihrisku na sídlisku Sihoť
by prospela údržba a revitalizácia. Jeho
zabezpečenie oplotením a kamerovým
systémom patrí aj medzi dlhodobé
ciele Výboru mestskej časti Sihoť.
Práve predseda výboru a poslanec
MsZ Pavol Filo inicioval jeho čiastočnú
údržbu so zapojením dobrovoľníkov
do potrebných prác.
„Dňa 16. mája 2020 sme začali prvú fázu
opravy detského ihriska. Areál sme pokosili, pozametali, očistili okolie asfaltového
ihriska od trávy a buriny. Ďalej sa nám po-

darilo očistiť a natrieť dve lavičky, opraviť,
očistiť a natrieť jednu preliezku,“ vymenoval
zrealizované práce poslanec za túto mestskú
časť Pavol Filo. „Vzhľadom na aktuálnu
situáciu v súvislosti s opatreniami proti
šíreniu COVID-19 som do tejto fázy nechcel
zapájať aj ostatných ochotných občanov z
našej mestskej časti. Určite by sa ich našlo
veľa. Do budúcnosti by som bol rád, ak sa
opatrenia zmiernia, aby sa zapojili aj oni,“
dodal s tým, že v pláne majú ešte dočistiť a
ponatierať ostatné detské prvky, namaľovať na
ihrisku nové čiary, očistiť a natrieť basketbalový
kôš a taktiež natrieť a opraviť pletivo za bránami

na asfaltovom ihrisku. „Dúfam, že počasie a
momentálna situácia nám dovolí naše plány
uskutočniť v čo najkratšom čase. Chcel by
som sa v prvom rade poďakovať všetkým,
ktorí sa zapojili a podali pomocnú ruku vedúcemu oddelenia technických služieb
Stanislavovi Rendekovi, hlavnému kontrolórovi mesta Vladimírovi Leškovi, obyvateľom
Sihote Michalovi Klobučníkovi a Miroslavovi
Budiačovi, dobrovoľníkovi z mestskej časti,
ktorý sa staral o občerstvenie počas celého
dňa a v neposlednom rade Mestu Ilava,
ktoré dodalo potrebný materiál,“ poďakoval
predseda MsV Sihoť Pavol Filo.
-red-
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Zápisy prvákov sa konali
po prvý raz bez ich prítomnosti
Rodinný život so sebou prináša niekoľko zásadných míľnikov,
ako pre deti, tak aj pre rodičov. Nepochybne je ním aj zápis
do prvej triedy. Keď rodič z diaľky pozoruje svoje dieťa, ako
prezentuje svoje schopnosti a zručnosti, pred očami sa mu to
malé rozkošné dieťatko závratnou rýchlosťou mení na veľkého
samostatného človiečika. Zápis do školy býva nepochybne
dojímavou a dôležitou udalosťou v živote rodičov. Samozrejme
je zážitkom pre každého škôlkara, ktorý sa teší, že onedlho
z neho bude veľký školák a naučí sa čítať, písať, počítať...
Takto nejako by sa dali opísať
zážitky detí a rodičov z každoročných zápisov do školy. Tento
rok to však neplatí. Rok 2020
je výnimočný aj tým, že budúci
prváci svoju školu, pani učiteľky
i budúcich spolužiakov spoznajú
až na začiatku školského roka.
Generácia nastupujúcich prváčikov bude raritným ročníkom, ktorý
nezažil vlastný zápis do školy. O
pár rokov sa zrejme v historických
análoch dočítame, že v roku 2020
boli kvôli pandémii koronavírusu na
niekoľko týždňov zatvorené školy
a zápisy sa konali BEZ PRÍTOMNOSTI DETÍ.
„Rodičia sa elektronickej
prihlášky zhostili celkom dobre,
túto možnosť využila väčšina
z nich. V škole sme potom už
doriešili iba jednoduché záležitosti, ako napríklad záujem o
navštevovanie školského klubu,“ prezradila nám zástupkyňa
riaditeľa Ľubica Ladecká, ktorú
sme našli v kancelárii vybavovať
zápisy so zákonnými zástupcami

Matrika
Narodili sa:

Timotej Hajas
Dávid Baláž
Stela Masarovičová
Dorota Švejdová

Navždy nás opustili:
Cyril Pagáč
Zdenko Živčic
Pavlína Pavlovičová
Manželstvo uzatvorili:
Patrik Jakubek
a Jana Gabčová
Jaroslav Šamaj
a Radomíra Macháčová
Peter Čurík
a Vladimíra Jarníková
Ľuboš Jenis
a Ivana Turčíková

prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

3
3
3

budúcich prvákov na Základnej
škole Medňanská v Ilave. Nielen
rodičom a deťom, ale aj pedagógom bolo ľúto, aký priebeh musel
mať tohtoročný zápis. „My už sme
sa na zápisy pripravovali. Je to
vždy slávnostná udalosť. Dieťa
ide do školy po prvýkrát, teší
sa a je to pre neho niečo výnimočné. Pre budúcich prvákov
mávame pripravený kultúrny
program. Teraz sa to malo celé
niesť v takom zajačikovom tóne.
Pani katechétka nacvičovala so
žiakmi divadielko, deťom sme
chceli pripraviť darčeky. Už bolo
rozdelené, kto bude vyrábať pre
ne ušká a podobne... Takže deti
nám tu dnes samozrejme chýbajú. Nachystali sme im preto
aspoň odznaky a cukríky, ktoré
im posielame po rodičoch,“
povedala nám Ladecká. Mnohí
rodičia, ktorí zvažujú odklad povinnej školskej dochádzky a nevedia
sa rozhodnúť, častokrát čakajú
práve na názor pedagógov, čo
„povedia na ich dieťa“ priamo na
zápise. Tento raz si museli poradiť
sami. „Je to teraz úplne na rodičoch. Nefungujú ani psychologicko-pedagogické poradne a
depistáž mnohí so svojimi deťmi
nestihli. Ale počet odkladov nie
je nejako zvýšený. Rodičia sa ani
vo veľkej miere nepýtali na náš
názor. Poväčšine to mali zrejme
odkomunikované s učiteľkami
z materskej školy,“ objasnila
zástupkyňa s tým, že aj na stránke
školy uvádzajú, čo všetko by mal
prváčik vedieť. Napokon existuje
stále aj možnosť, že sa dieťa môže
vrátiť do škôlky ešte aj v septembri.
Konečné údaje o počte detí,
ktoré sa prihlásili na primárne
vzdelávanie do Základnej školy v
Ilave nám prezradila jej riaditeľka,
po tom, čo zápisy vyhodnotili.
„Zápisu sa zúčastnilo 73 detí.
Plánovaný odklad má 13 z nich.
Do prvej triedy je teda zapísaných 60 detí. Preto v budúcom
školskom roku otvárame tri
triedy prvákov po 20 žiakov,“
uviedla Dana Škultétyová.
-verk-

MESTSKÁ KNIŽNICA BILANCOVALA:

Rok 2019 bol rokom stého výročia
založenia ilavskej knižnice
Počet aktívnych čitateľov v roku
2019 (v danom roku sa preregistrovali) bol 467, z toho detí do 15 rokov
- 94. Počet návštevníkov spolu bol
5 128, knižných výpožičiek 15 087.
MVS – výpožičky z iných knižníc
sme poskytli 3 čitateľom.
Knižničný fond k 31.12.2019
obsahoval 16 855 titulov. Ročný
prírastok bol 739 kníh, na ktoré
najviac prispieva mesto Ilava. Kúpili sme 448, zvyšok boli dary od
občanov z nášho mesta i širokého
okolia. Peniaze na kúpu sa snažíme
získať aj z grantov, v roku 2019 sme
z Fondu na podporu umenia dostali
2000 eur, spoluúčasť mesta bola
106 eur. Noviny a časopisy: predplatené a pravidelne kupované: 14
titulov, ďalšie sme dostali darom.
Kultúrno-vzdelávacie podujatia
pre deti a dospelých: 14.
V marci sme pozvali na besedu
Evu Šandalovú, ktorá návštevníkom
zaujímavo rozprávala o cestách
do Ruska a Uzbekistanu. Pokračovali sme podujatiami pre deti z
materských a základných škôl z
nášho mesta i okolitých obcí. Na
týchto stretnutiach s deťmi zvyčajne
čítame, debatujeme a následne
tvoríme. S deťmi z Červeného

Kameňa, Mikušoviec, Košece sme
sa vždy presunuli aj do múzea, kde
sa najväčšiemu záujmu detí teší
prírodovedná expozícia. V máji sme
mapovali naše kultúrne a historické
dedičstvo. Pozvanie na besedu pre
žiakov ilavskej ZŠ prijala vydavateľka Lenka Šingovská. Beseda
bola spestrená výstavou ilustrácií
Zuzany Fúskovej (vo vestibule DK
do konca mája). Na jeseň sa v knižnici udiala personálna výmena. Na
nové pracovisko odišla Ing. Ivana
Holbusová a do knižnice bola prijatá
Iveta Jankovýchová.
Spisovateľ literatúry faktu Pavol
Vitko prišiel medzi nás v októbri.
Rodák z Považskej Bystrice na
besede predstavil svoju najnovšiu
knihu Okamihy vzdoru, ktorá mapuje SNP v okresoch Ilava, Púchov a
Považská Bystrica.
V novembri sme si malou oslavou
s dlhoročnými čitateľmi, bývalými
knihovníkmi a hosťami zo Slovenskej národnej knižnice pripomenuli
storočnicu. Našich podujatí sa
zúčastnilo 435 návštevníkov. Už
tradične sme ilavským ochotníkom
z DS Masky pomohli s organizáciou
úspešnej Katarínskej noci divadiel.
-ot-/-ij-

MESTSKÝ ÚRAD PRE VEREJNOSŤ OPAŤ OTVORENÝ
Oznamujeme občanom, že od 1. 6. 2020 je mestský úrad otvorený pre
verejnosť v režime prísnych hygienických opatrení nasledovne:
PONDELOK
7:00 – 15:00
UTOROK
nestránkový deň
STREDA
7:00 – 16:00
ŠTVRTOK
7:00 – 15:00
PIATOK
7:00 – 11:30
Obedňajšia prestávka 		
11:30-12:00
Oddelenie technických služieb od 6:00 do 14:00 hod.
Zberný dvor v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod.,
v sobotu zatvorený.
Kultúrny dom a knižnica ostáva z dôvodu prác v kultúrnom dome v
doterajšom obmedzenom režime pre verejnosť na základe telefonického
dohovoru.					
-msú-
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75. výročie oslobodenia nášho mesta

Tradícia stavania májov
bola tento rok iba symbolická
Zákaz zhromažďovania spôsobil, že máje sa síce stavali aj tento
rok, ale v tichosti a bez prítomnosti
širšej verejnosti. Prvomájové
oslavy sa nekonali, no ich symboly
sa pevne týčia námestiami. Dnes
možno viac ako inokedy sme
si pripomenuli aj jeho pôvodný
stredoveký význam - ochranu
pred chorobami. Okrem toho MÁJ
symbolizoval aj víťazstvo jari nad
zimou a poľnohospodárom mal
priniesť dobrú úrodu. V strednej

Európe sa máje začali stavať od
15. storočia a slúžili ako prejav
úcty. Od tejto myšlienky sa májová
tradícia vyvinula do takej podoby,
ako ju poznáme dnes.
V Ilave i Klobušiciach sa o stavanie mája aj tento rok postaralo
Oddelenie technických služieb
Mesta Ilava. ,,Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii Mesto
Ilava pristúpilo ku každoročnej
tradícii a symbol mája môžeme
vidieť v Ilave aj v Klobušiciach.
V rámci úsporných opatrení
naše oddelenie zabezpečilo
výrub stromov, ako aj ich nachystanie a samotné stavanie
v rámci svojich možností bez
použitia techniky súkromných
spoločností. Pri ich výzdobe
sme využili aj krepový papier
zo zberného dvora. Vďaka
šikovnej obsluhe a opatrnosti
pracovníkov sa stavanie zaobišlo bez väčších komplikácií,
avšak v Klobušiciach to bolo
na hrane možností našej ,,staručkej“ techniky," skonštatoval
vedúci oddelenia TSM Stanislav
Rendek.
-verk- / foto: TSM ILAVA

V stredu 29. apríla sme si pripomenuli 75. výročie od oslobodenia
nášho mesta. Primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann, zástupca
primátora a poslanec Anton Bajzík a poslankyňa Etela Eglyová
vzdali hold hrdinom - tým, ktorí za našu slobodu obetovali to
najcennejšie - svoje životy.
vo svojej krajine slobodný, ne,,Ak je vôbec v našich silách
poučiť sa z dejín, zahrňme tam
prenasledovaný z akéhokoľvek
hrôzy 2. svetovej vojny, zadôvodu, prežiť plnohodnotný
život, neprežiť hrôzy vojny,
hrňme tam obdobie vzostupu
fašizmu a nacizmu na starom
strach o holý život a prežiť ho
kontinente. Mier nie je zadarmo.
v mieri - to je obrovské šťastie!
Tak, ako povedal anglický filoO mier sa musí každý jeden z nás
neustále usilovať. Uvedomením
zof Edmunt Burke - Na to, aby
si, že ani jeden jediný európsky
zvíťazilo zlo, stačí málo - aby
štát by nemal budúcnosť, keby
dobrí ľudia neurobili nič!"
sa vojna neskončila víťazstvom
Svoju úctu obetiam predstavitespojencov. Život v mieri si
lia mesta vzdali kladením vencov
musíme zaslúžiť - uctievaním
pri pamätníku SNP a pri pamätnej
pamiatky obetí vojnového bestabuli na pamiatku židovských
nenia, ale aj zaujímať sa dnes
obetí na budove pošty.
o veci verejné, vyjadrovať sa k
-verk-/ foto: -otnim... Na to máme všetci
právo...," povedal okrem
iného vo svojom príhovore
prostredníctvom mestského
rozhlasu primátor mesta.
"Podieľajme sa na presadzovaní a šírení demokratických princípov.
Presadzujme pokrok!
Pristupujme odmietavo k
akejkoľvek forme násilia,
najmä etnickému či rasovému. Sedemdesiatpäť
rokov mieru v Európe
je bezpochyby unikátny úsek. Robme všetko
preto, aby sme tento
čas využili na poučenie
sa z týchto katastrof, na
poznanie, že narodiť sa
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