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V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Poslanci budú voliť hlavného kontrolóra l
l Na slovíčko s primátorom o tom, čo nás čaká v roku 2021 l
l Mestský úrad funguje v obmedzenom režime l
l Na aké termíny netreba zabudnúť l
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Milí čitatelia Ilavského mesačníka,
takto pred rokom som sa
vám v úvodníku prihovárala po
prvý raz. Mojím cieľom bolo,
a naďalej aj je, zvýšiť úroveň
našich mestských novín. Zmenila sa grafika, kvalita papiera,
farebnosť, pravidelnosť a najmä
tematická naplnenosť. Posilnili
sme spravodajstvo, ktoré v
súčasnosti tvorí gro novín. V
minulosti totiž bolo zúžené iba
na oznamy a zápisnice.
Podľa aktuálneho diania sa
snažíme jednotlivé vydania
rozdeliť do niekoľkých blokov – spravodajstvo, kultúra
a podujatia, aktuálne dianie v
školských zariadeniach v meste, spoločenská rubrika, vaše
názory a šport. Zaviedli sme
niekoľko pravidelných rubrík, ale
našli sa aj také, ktoré sa neujali
– napríklad rubrika Poslanecká
anketa. V nej sme chceli dať
priestor mestským poslancom
vyjadrovať sa k témam, ktoré
vás najviac trápia a priniesť svoje
návrhy a riešenia. Odozva však
bola veľmi malá.
Samozrejme je na každom
zvolenom zástupcovi občanov,
ako a prostredníctvom akých
informačných kanálov sa bude
prezentovať. Mestské noviny sú
tu naďalej aj pre nich, aby sa
prihovárali občanom a svojim
voličom a radi zverejníme ich názory, témy a príspevky. Rovnako
tak, ako názory od vás – našich
čitateľov.
V tomto roku neplánujeme z
nastavenej cesty zísť, chceme
spolu s vami mapovať dianie v
meste a Ilavský mesačník prinášať priamo do vašich schránok aj
naďalej každý mesiac. Už teraz
sa môžete tešiť na nové rubriky,
ktoré pre vás pripravujeme. Za
všetky novinky spomeniem napríklad tú s názvom „Tip na dobrú
knihu od...“ Hoci začíname našou knihovníčkou, nebude tomu
vždy tak, knižné tipy si budeme
pýtať od rôznych Ilavčanov a
veríme, že to bude zaujímavá
inšpirácia. Pre mladšie ročníky
budeme pridávať aj „Tip na dobrý
podcast...“. Pohľad do histórie
mesta vám prinesieme v rubrikách „Vedeli ste, že..?“ alebo
„Nazrime do mestskej kroniky...“.
Takto v kocke vyzerá aj
januárové vydanie Ilavského
mesačníka, ktoré práve držíte v
rukách. Ja sa už teraz teším na
obsah, ktorý pre vás budeme
tvoriť aj naďalej a dúfam, že
aj vy 
Želám vám úspešný a zdravý
rok 2021 plný dobrých správ.
V. Klobučníková
šéfredaktorka IL
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Poslanci budú voliť nového
hlavného kontrolóra mesta
Hlavného kontrolóra do funkcie volí a odvoláva mestské
zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom mesta, avšak
za svoju činnosť zodpovedá mestským poslancom, ktorým
tiež predkladá výsledky svojej činnosti. Aktuálne je vo funkcii
hlavného kontrolóra mesta Ilava Vladimír Leško, ktorý bol
poslaneckým zborom zvolený do funkcie v roku 2015.
Pred šiestimi rokmi o funkciu
hlavného kontrolóra prejavilo
záujem až 15 kandidátov. Medzi
nimi pracovníčka mestského úradu, poslanci, dvaja bývalí hlavní
kontrolóri i právnik okresného
úradu. Poslanci mestského zastupiteľstva vtedy hlasovali v dvoch
kolách. V tom prvom ani jeden z
kandidátov nezískal nadpolovičnú
väčšinu hlasov. Druhé kolo voľby
hlavného kontrolóra v roku 2015
taktiež neurčilo víťaza. Rozhodol
napokon žreb.
Po šesťročnom funkčnom období sa blíži opäť termín, kedy
si poslanci ilavského mestského
zastupiteľstva budú voliť nového
hlavného kontrolóra. Mestské
zastupiteľstvo v Ilave v zmysle
ustanovenia § 18a odsek 2 zákona
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Uznesením č. 6/2020 zo dňa 8. 12.
2020 vyhlásilo deň konania voľby
hlavného kontrolóra Mesta Ilava
na 9. február 2021 na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v Ilave.
„Kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra mesta musí odovzdať

svoju písomnú prihlášku spolu s
povinnými prílohami v zalepenej
obálke na podateľňu mestského úradu, či už osobne, alebo
poštou, tak ako ukladá zákon,
najneskôr 14 dní pred dňom
konania voľby, to znamená
do 26. januára 2021 do 14.00
hod.,“ uviedol zástupca primátora
a poslanec MsZ Ilava Anton Bajzík
s tým, že to je zároveň aj posledný
termín, ktorý môže byť uvedený na
pečiatke z podateľne MsÚ alebo
poštového úradu.
Náležitosti písomných prihlášok
posúdi a vyhodnotí komisia určená
mestským zastupiteľstvom. Zároveň vypracuje zoznam kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra
mesta, ktorí spĺňajú požadované
kritériá, v abecednom poradí.
Postup voľby sa od tej poslednej
nemení. Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov
takúto väčšinu nezískal, mestské
zastupiteľstvo ešte na tej istej
schôdzi vykoná druhé kolo volieb,

do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V
prípade rovnosti hlasov do druhého
kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhoduje žrebom.
„K samotnej voľbe hlavného
kontrolóra mesta je určená
trojčlenná volebná komisia z
poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá si zvolí zo svojho
stredu predsedu volebnej
komisie. Voľba sa uskutoční
tajným hlasovaním poslancov
mestského zastupiteľstva. Primátor mesta s právoplatne
zvoleným hlavným kontrolórom
mesta uzavrie pracovnú zmluvu
najneskôr v deň nasledujúci po
dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného
kontrolóra mesta,“ upresnil podmienky voľby A. Bajzík s tým, že
všetky podrobnosti sú zverejnené
tak, ako to ukladá zákon.
Hlavný kontrolór, ktorý bude
zvolený na najbližšom rokovaní
mestského zastupiteľstva, nastúpi
do pracovného pomeru na plný
úväzok 1. apríla 2021 na funkčné
obdobie šiestich rokov.
-verk-

Poslankyňa Martina Bagínová sa vzdala mandátu,
na uvoľnené miesto nastúpi náhradník
Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 8. decembra 2020, primátor
Ilavy informoval poslancov ako aj
verejnosť o tom, že poslankyňa
Martina Bagínová sa vzdala mandátu poslanca MsZ Ilava. Urobila
tak listom, ktorý odoslala vedeniu
mesta i svojim kolegom mailom.
Viktor Wiedermann, primátor mesta,
na rokovaní zastupiteľstva citoval
zo zákona o obecnom zriadení,
ktorý stanovuje podmienky zániku
mandátu poslanca. Jedným zo
spôsobov zániku je aj vzdanie
sa mandátu. Zákon však v tomto
prípade upresňuje, že: „Mandát
poslanca zanikne vzdaním sa
len vtedy, ak vzdanie sa bolo
urobené ústne do zápisnice
alebo písomne; pri písomnom
vzdaní sa mandátu jeho účinky
nastávajú doručením obecnému

úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.“ Primátor preto
upozornil, že na to, aby bolo vzdanie
sa mandátu právoplatné, je nutné,
aby poslankyňa Bagínová tento list
poslala na podateľňu mestského
úradu poštou. Následne sa tak i
stalo 9. decembra 2020 a mesto na
svojej stránke oficiálne zverejnilo
Oznámenie o vzdaní sa mandátu
poslanca Mestského zastupiteľ-

stva mesta Ilava. Podľa zápisnice
miestnej volebnej komisie v Ilave o
výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali
dňa 10. 11. 2018, sa náhradníkom
na uvoľnené miesto do Mestského
zastupiteľstva Ilava vo volebnom
obvode č. 1 stal Tibor Meliš. Svoj
poslanecký sľub zloží na najbližšom
rokovaní mestského zastupiteľstva
9. februára 2021.
-verk-
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POČAS VIANOČNÝCH
SVIATKOV SA V MESTE
REALIZOVALI VANDALI.
RADNICA POSTUPNE MUSELA RIEŠIŤ NIEKOĽKO
PROBLÉMOV SPOJENÝCH
S VÝTRŽNOSŤAMI.
Najskôr došlo k incidentu pri
mestskom betleheme, keď si v
ňom jeden z podnapitých občanov
ustlal. Ako informovala Mestská
polícia Ilava, k priestupku sa priznal a bola mu udelená bloková
pokuta. Kamera v tomto prípade
odhalila aj skupinku mladých mužov, ktorí taktiež zrejme „zaháňali
nudu“ na tomto mieste.
„V priebehu vianočných
sviatkov, kedy aj zamestnanci mestského úradu čerpali
dovolenku, nám na stránku
mesta boli doručené fotografie
a videá poškodených lokalít v
meste. Išlo o mestský futbalový
areál na Sihoti a školský dvor
základnej školy. Je prínosom,
že aj verejnosť sa zapája a dá
nám vždy vedieť, keď sa niečo
udeje,“ uviedla Veronika Klobučníková, jedna z administrátorov
stránky mesta na Facebooku.
Na Sihoti bola vylomená vstupná bránka, ktorú správca areálu a
pracovníci oddelenia technických
služieb mesta dali do pôvodného
stavu. Horšie bol na tom školský
dvor. Podľa kamerových záznamov sa tam mládež zabávala
niekoľko dní po sebe. „V areáli
Základnej školy Ilava, Medňanská prebehlo zrejme niekoľko
incidentov v období od 28. do
31.decembra 2020. Okrem toho,
že vandali po sebe zanechali
poriadnu spúšť v podobe rozhádzaných odpadkov, pohárov
a fliaš, poškodili aj kamerový
systém a rozbili okno. Spôsobili tak škodu, ktorá presahuje
sadzbu stanovenú pre spáchanie trestného činu,“ uviedol
zástupca primátora Anton Bajzík.

Mládež narobila škody
v areáli základnej školy
Ako ďalej informoval, vzniknutú
situáciu na mieste riešila mestská polícia. Nakoľko nešlo iba o
priestupok, incident bol postúpený
štátnej polícii, ktorá v tomto smere
realizuje vyšetrovanie. „Mesto
Ilava v spolupráci so základnou
školou je polícii plne k dispozícii pri zisťovaní páchateľov a
postúpení dôkazového materiálu,“ doplnil.
Zarážajúce je najmä to, že
trestná činnosť sa udiala práve v
čase zákazu vychádzania a zákazu zhromažďovania. „Mestská
polícia tam zvýšila frekvenciu
hliadok a preventívnych kontrol, ale je pochopiteľné, že
jej príslušníci tam nemôžu
strážiť neustále. Je potrebné,

Vandali počas vianočnej návštevy areálu základnej školy
poškodili aj kamerový systém a rozbili okno.

aby rodičia apelovali na svoje
deti. Najmä teraz, keď by sme
sa mali chovať zodpovedne v
záujme ochrany svojho zdravia
ako aj zdravia svojich blízkych.
Z nášho pohľadu budeme situáciu riešiť aj tým, že zvýšime

počet kamier a svetelných
bodov v areáli základnej školy
a taktiež opravíme jeho oplotenie,“ vyjadril sa k vzniknutej
situácii primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann.
-red-

V mestskom futbalovom areáli na Sihoti sa vandali vyvŕšili
na vstupnej bránke.
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Na tomto mieste vyberáme z
vašich otázok a podnetov, ktoré
nám posielate rôznymi kanálmi
od mailovej pošty, cez Facebook
až po diskusnú kategóriu na
webstránke mesta „Otázky a
odpovede.“

Vyznačenie parkovacích
miest prebehne v súlade
s novou parkovacou
politikou
Na webstránke mesta ste
sa primátora pýtali, prečo po
dokončení parkoviska na Medňanskej ulici pri bytovke č.516
neboli vyznačené parkovacie
miesta. Zaujímalo vás, či bude
značenie v dohľadnej dobe
zrealizované.
Na otázku odpovedal primátor
mesta: „Medzičasom prebehla
čiastočná rekonštrukcia úseku
cesty od Materskej školy na
Medňanskej ulici a napojenie
na Pivovarskú ulicu. V tejto
časti bude začiatkom roka prebiehať aj vyznačenie cestných
pruhov. Súčasne s tým sa
bude realizovať aj označenie
parkoviska pred bytovkou č.516.
Postupne budeme aj v centre
mesta vyznačovať parkovacie
miesta v súlade s novou parkovacou politikou,“ uviedol V.
Wiedermann. Ako dodal, projekt
regulovaného parkovania v centre
mesta už je pripravený. Čaká ho
odkomunikovanie s poslancami a
následne s verejnosťou. V polovici
tohto roka by sa malo neprehľadné
parkovisko na námestí zmeniť na
regulovaný dopravný systém.

Sčítanie domov a bytov
máme za sebou, na rade
je sčítanie obyvateľov
„V mestskom rozhlase bolo
vyhlásené, že budú chodiť osoby ohľadne sčítavania bytov a
domov. Z akého dôvodu, keď v
platnom zákone je uvedené, že
sčítanie domov a bytov bude
bez účasti obyvateľov. Na čo
vlastne budú poverené osoby
chodiť od domu k domu? Čo

Označovanie parkovacích miest a nového vodorovného
dopravného značenia sa bude realizovať na jar.
vlastne budú zisťovať?“, pýtali
ste sa na stránke mesta.
Uvedené obavy boli však zbytočné, asistenti sčítania naozaj nenavštevovali byty a rodinné domy
našich občanov. Avšak z dôvodu
nenaplnenosti databáz, z ktorých
mesto čerpá údaje pre sčítanie,
ako napr. nenahlasovanie občanov
na príslušnom stavebnom úrade,
výmenu okien, strešnej krytiny a
podobne, je potrebná obhliadka
danej nehnuteľnosti. „Asistent
sčítania pri výkone svojej práce
len vizuálne skontroloval tieto
premenné a doplnil ich do formulára. Ak sa vlastník danej nehnuteľnosti nachádzal napríklad
na dvore a bol ochotný doplniť
nejaké údaje, mohol tak urobiť.
Nikomu sme však nezvonili a
neobťažovali občanov,“ uviedla
na správnu mieru Jana Pučeková,
vedúca organizačno správneho
oddelenia.
Ako ďalej dodala, Referát
evidencie obyvateľstva Mesta
Ilava spracoval k 31.12.2020
prvú fázu Sčítania obyvateľov a
bytov 2020/2021, a to Sčítanie
domov a bytov, ktoré prebehlo bez
účasti obyvateľov elektronickou
formou. „Za naše mesto bolo
spracovaných 3 920 údajov
(domov, bytov, garáží, chatiek
atď.) a ku každému údaju bolo
zaevidovaných 21 premenných
údajov, čo predstavuje spoločne
spracovaných 82 320 údajov.
Údaje do databázy poskytli tak-

tiež správcovia bytových domov
a v teréne pracovali asistenti
sčítania, ktorí vykonali vizuálnu
obhliadku nehnuteľností a doplnili potrebné chýbajúce údaje do
sčítacieho formulára,“ zhrnula
výsledky J. Pučeková.
Samosprávy sa v tomto čase
pripravujú na druhú fázu, ktorá sa
bude realizovať od 15. februára
2021 do 31. marca 2021. Je ňou
sčítanie obyvateľov. „Každý obyvateľ SR sa v danom termíne
elektronicky sčíta sám cez sčítací formulár na www.scitanie.
sk, cez mobilnú aplikáciu alebo
na kontaktnom mieste vo svojom meste/obci s ponúkanou
možnosťou využitia asistovanej
služby. Kontaktné miesto pre
naše mesto bude kancelária
matričného úradu, č.dv. 116,
Mierové námestie 81/18, 019
01 Ilava,“ prezradila vedúca organizačno správneho oddelenia.
O podrobnostiach sčítania obyvateľov budeme informovať v ďalšom
vydaní Ilavského mesačníka.
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Ilava, Iliavka a Klobušice. Dostupné
na stiahnutie sú aj na webovom
sídle mesta v sekcii oddelenia
technických služieb mesta.
Zaujímali ste sa aj o štartovacie
balíky k systému ELWIS. „Kedy
budú do domov doručované
vrecia na odpad a taktiež sľúbené štartovacie balíčky s kódmi?
Od nového roku už začnete vážiť
smetné nádoby s komunálnym
odpadom? Triedim odpad a
motivácia žiadna. Samozrejme
okrem môjho dobrého pocitu, že
niečo robím pre našu planétu...,“
takéto a podobné komentáre sa
objavujú najmä na facebookovej
stránke mesta. Opäť zopakujeme, že všetky informácie o téme
zavádzania systému evidencie
odpadov ELWIS nájdete aj na
webovej stránke mesta. O postupe
zavádzania sme písali niekoľkokrát
aj v Ilavskom mesačníku.
Keď si pozriete priložený leták
(ktorý bol distribuovaný do všetkých domácností), sú na ňom
rozpísané kroky, ktoré smerujú
k zavedeniu takéhoto systému.
„Momentálne sa v našom meste realizuje krok č.1 a 2. Keď
to zhrnieme, tento rok môžeme nazvať implementačným.
Pripravíme všetko potrebné a
následne budeme zbierať údaje,
aby sa tieto mohli premietnuť
do návrhu novej legislatívy.
Finálny stav je to, aby sme v čo
najväčšej možnej miere triedili a
aby sme k tomu boli aj patrične
motivovaní,“ odpovedal vedúci
oddelenia technických služieb
mesta Stanislav Rendek. -red-

Chýba vám motivácia
k triedeniu odpadov
Keď sme na stránkach mesta
zverejnili nový kalendár zberu
odpadov pre rok 2021, zahrnuli
ste nás viacerými otázkami nielen
ohľadom termínov. Zaujímali ste
sa najmä o zavedenie systému
evidencie odpadov.
Pýtali ste sa nás, či nový kalendár zberu odpadov dostane
každá domácnosť. Oddelenie
technických služieb mesta odkazuje všetkým obyvateľom, že svoj
kalendár dostane samozrejme
každá domácnosť. Novinkou je,
že svoj vlastný kalendár má zvlášť

Sekciu „OTÁZKY A ODPOVEDE“ nájdete na oficiálnej webstránke mesta www.ilava.sk v kategórii „samospráva“, kde
môžete posielať svoje otázky, podnety a odkazy. Niektoré z
nich nájdete každý mesiac aj v Ilavskom mesačníku. Prípadne
nám horúce tipy, ktoré vás „pália“, môžete posielať aj priamo
do redakcie - ilavskymesacnik@ilava.sk alebo do súkromnej
pošty na FB Aktuality mesta Ilava.
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Jubilejný piaty ročník obľúbeného cykloturistického
projektu VKT poznačila síce
koronakríza, napriek tomu sa
do poznávania krás Trenčianskeho kraja zapojilo 141 bikerov, 54 turistov a 1 účastníčka
v kategórii VKT Handicap.
Všetkým tohtoročným držiteľom VKT srdečne gratulujeme
k zvládnutiu dvadsiatky predpísaných vrcholov. Organizátori
nezaháľali a už na konci roka
2020 predstavili novú výzvu
pre nasledujúci ročník.
K ôsmim novinkám VKT v roku
2021 patrí Horáreň Chrastková
pod Vršatcom, Ihelník v Tematínskej lesostepi či Jaskyňa Babirátka, ktorá je celoročne prístupná
pre verejnosť. Premiérovo môžu
nadšenci VKT spoznať aj Sedlo
Mraznica, ktoré poskytuje výhľady
na Vršatské bralá a Rohatú skalu
i rázcestník Na Koncích, nachádzajúci sa na hranici s Českou
republikou.
Organizátori do šiesteho ročníka vybrali tiež drevený kostolík
v osade Ráztoka, ktorý miestni
obyvatelia postavili v roku 1949,
no v roku 2016 vyhorel. Prvýkrát v
rámci koruny môže verejnosť vyšliapať aj na Štefánikovu vyhliadku v
lesoparku Brezina nad Trenčínom,
ktorá ponúka výhľad na Trenčín a
Biele Karpaty. Poslednou novinkou
v pripravovanom ročníku bude
Vrchhora nad Klížskym Hradišťom.
Na tomto vrchu sa nachádzajú
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V šiestom ročníku Vrchárskej koruny
Trenčianska bude až 8 nových vrcholov
Organizátori v ďalšom ročníku stavili na istoty, predstavili
však aj osem noviniek pre nadšencov cyklistiky a turistiky.
hneď dve historické pamiatky, a
to zrúcanina kostola sv. Michala
a malá baroková kaplnka sv. Jána
Nepomuckého.

Kompletný zoznam vrcholov
pre rok 2021 nájdete na facebookovom profile Vrchárskej koruny
Trenčianska. Detailné informácie

k šiestemu ročníku budú zverejnené aj na stránke www.vkt-bike.sk.
Zdroj: www.tsk.sk
Foto: facebook VKT

K novinkám Vrchárskej koruny patrí aj Horáreň Chrastková pod Vršatcom.

Zelené aktivity Trenčianskej župy budú pokračovať aj v tomto roku
V oblasti zvyšovania povedomia obyvateľov kraja o environmentálnej zodpovednosti
pôjde viac financií na vzdelávacie semináre a prednáškovú činnosť.
Pre enviroaktivity na podporu zvýšenia povedomia ľudí v roku
2021, spadajúce pod projekt Zelená župa, boli na poslednom
krajskom zastupiteľstve v minulom roku schválené finančné
prostriedky v celkovom objeme takmer 170-tisíc eur. Smerovať
budú na aktívnu podporu činností realizovaných v rámci environmentálnych projektov, a to formou poskytnutia grantov zo
schémy Zelené oči.
Okrem toho sú financie určené
riadením Oddelenia životného
na organizovanie vzdelávacích
prostredia a územného plánovania
seminárov, na propagáciu či zaÚradu TSK.
bezpečenie hodnotiteľskej činnosti
Dodal tiež, že v rámci memoranpredkladaných projektov. V porovda sa partnerské strany dohodli
aj na spoločnom vyvíjaní aktivít
naní s prechádzajúcim obdobím sa
zvýšili výdavky na podporu envirosmerujúcich do oblasti environaktivít. „Dôvodom je navýšenie
mentálnej výchovy a vzdelávania,
objemu finančných prostriedako aj zlepšovania stavu životného
kov určených na prednáškovú
prostredia. „Okrem toho kraj v
činnosť realizovanú na základe
tomto roku pristúpi k realizácii
memoranda o spolupráci medzi
zámeru zakúpiť pozemok pre
Trenčianskym samosprávnym
vybudovanie Krajského centra
krajom a Včelárskym ekoloenvironmentálnej výchovy,
gickým spolkom Slovenska,“
vzdelávania a osvety v Trenuviedol Martin Macíček, poverený
číne, a to v predpokladanom

objeme 60-tisíc eur,“ dodal Martin
Macíček. Pôjde pritom o stredisko
environmentálnej výchovy, ktoré
bude poskytovať služby pre školy,

firmy, samosprávu či verejnosť.
Jeho zriadenie vyplýva z Kraj-

skej koncepcie environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji.
Zdroj/foto: www.tsk.sk
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l Ako by ste zhodnotili rok 2020
v ilavskej samospráve?
- Rok 2020 bol veľmi špecifický,
nakoľko ho poznačil boj s pandémiou
a rôznymi opatreniami. To sa odrážalo
vo všetkých aspektoch života. Vo
všeobecnosti to pre mnohých ľudí
nebol najšťastnejší a najvydarenejší
rok, pomohol nám však vážiť si to,
čo máme. Napriek tomu z pohľadu
samosprávy sa nám podarilo splniť
niekoľko cieľov, ktoré sme si stanovili.
l Čo považujete za najdôležitejšie méty, na ktoré ste hrdý, že
sa podarili v našom meste v roku
2020 dosiahnuť?
- V septembri sme zriadili mestskú
políciu, čo považujem za veľký míľnik
pre Ilavu aj v rámci nastavenia novej
parkovacej politiky v meste, ktorú
budeme realizovať tento rok, ale aj v
rámci zavedenia systému kontroly nad
dodržiavaním poriadku a čistoty v meste. Z môjho pohľadu to bol významný
krok a som rád, že sme naplnili jeden
z hlavných bodov môjho volebného
programu. Za ďalšiu úspešne splnenú
métu považujem to, že sme obstarali
a zrealizovali dve etapy úsekov rekonštrukcie chodníkov a ciest.
l Vďaka spomínaným rekonštrukciám komunikácií sa vám podarilo opraviť zhruba 1,5 kilometra
chodníkov, čo nie je málo. Vsadili
ste na asfaltový povrch. Práve ten
sa ale stáva terčom kritikov...
- Pokiaľ ide o užívateľský komfort,
nevidím zásadný rozdiel medzi asfaltom a zámkovou dlažbou. Pôvodný
podklad na chodníkoch, ktoré sme
opravovali, bol práve asfalt a na daných miestach nebol predpoklad toho,
že by sa v budúcnosti mali rozkopávať.
Je potrebné si uvedomiť aj to, že ak
by sme robili chodníky so zámkovou
dlažbou, za rovnakú cenu by sa urobila
možno polovica. Pripomienky boli aj
na pôvodné obrubníky, ktoré sme na
niektorých úsekoch ponechávali. Opäť
je to nielen o estetike, ale aj o cene.
Treba si položiť otázku, či chceme
mať spravenú tretinu mesta úplne
tip-top a zvyšok bude vyzerať ako
rozkopávka, alebo budeme robiť viac
a efektívnejšie.
l Keď sme pri rekonštrukciách,
tie sa v uplynulom roku dotkli nielen
chodníkov a ciest, ale aj mestských
budov a areálov...
- Mestské múzeum oslávilo svoje
50. výročie a ja som veľmi rád, že
práve takto symbolicky sa nám podarilo vo významnom roku začať jeho
rekonštrukciu. Ako sme už verejnosť
informovali, začali sme s odvlhčením
jeho múrov a s rekonštrukciou dolného podlažia. Ďalším krokom bude
vytvorenie novej expozície a neskôr
v druhej polovici roka prepojenie
s turisticko-informačným centrom.
Pozornosť sme venovali aj rekonštrukciám oboch domov smútku, pričom v
Klobušiciach sa celkovo obnovuje a
revitalizuje areál cintorína, za čo patrí
poďakovanie najmä mnohým dobrovoľníkom. Technické služby sa zase
postarali o sanáciu havarijného stavu
svahu mosta ponad Porubský potok.
V Iliavke bol čulý stavebný ruch vďaka
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NOVOROČNÝ ROZHOVOR S PRIMÁTOROM MESTA ILAVA

V. Wiedermann: „Som rád, že napriek pandémii
sa nám darí mnoho vecí posúvať vpred.“
dotácii, ktorú sme získali na prístavbu
hasičskej zbrojnice.
l Rok 2020 bol štedrým najmä
pre oddelenie technických služieb
mesta. Do ich vozového parku
zaparkovalo hneď niekoľko nových
vozidiel...
- Áno, začali sme s modernizáciou
oddelenia technických služieb, ktoré
to už nutne potrebovalo. Preto sme sa
pustili do obnovy zastaralého technického vybavenia. V prvom rade išlo o
nákup nového vozidla na zber a zvoz
komunálneho odpadu, ktorý disponuje
vážiacim systémom. Bol to prvý krok
k postupnému zavádzaniu systému
evidencie odpadov. Okrem toho sa
nám podarilo zabezpečiť dva traktory.
Svojou multifunkčnosťou budú nápomocné pri mnohých činnostiach, ktoré
technické služby v meste zabezpečujú. V tomto roku budeme realizovať
rekonštrukciu verejného osvetlenia
a preto uvažujeme aj o nákupe novej
zdvíhacej plošiny.
l Spomenuli ste zavádzanie systému evidencie odpadov ELWIS.
Čo presne to pre obyvateľov Ilavy
bude znamenať?
- Ohľadom tejto témy robíme osvetu
od nákupu nového vozidla na zber
komunálneho odpadu. V skratke

ide o systém, ktorý by mal občanov
motivovať k separácii a rozumnému
nakladaniu s odpadmi tak, aby sa
čo najviac znížil podiel zmesového
odpadu. Zároveň ide najmä o adresnosť, aby sme dokázali identifikovať
pôvodcu odpadov a vedeli tak zohľadniť, do akej miery separujú jednotlivé
domácnosti. Vďaka novému kuka
vozu môžeme nádoby s komunálnym
odpadom vážiť priamo pri zbere a
zabezpečovať ich evidenciu. Tento
rok bude implementačným. Naďalej
pokračujeme v označovaní smetných
nádob čipmi, následne domácnosti dostanú štartovacie balíčky s vrecami na
triedený odpad a Q-kódmi. O všetkom
budeme včas informovať.
l Keď sa ohliadnete späť, sú tu
veci, ktoré vás zrejme viac či menej
zahrejú pri srdci tým, že sa podarili
dotiahnuť do zdarného konca. Iste
sú aj také, ktoré vám spôsobovali
vrásky na čele. Ktoré to boli?
- Z tejto kategórie by som asi
spomenul cestu pod železničným
podjazdom. Nie je to problém iba tohto
roka, už niekoľko období daždivé počasie spôsobovalo úplné zaplavenie
podjazdu a tým aj odstavenie cesty
pre motoristov. Problém bol však
horší v týchto časoch, nakoľko daná

V druhej etape rekonštrukcie ciest a chodníkov bol nový
asfaltový koberec položený aj na Mierové námestie.

komunikácia je pre obyvateľov Sihote
jedinou prístupovou trasou a spojením
s centrom mesta, keďže most cez
Vážsky kanál je naďalej uzatvorený. V
tomto smere som veľmi rád, že po neustálych interpeláciách a rokovaniach
so zástupcami Železníc SR a Správou
ciest TSK, systém čerpadiel, ktoré
spôsobovali problémy, bol opravený
a momentálne je zastabilizovaný.
Naďalej mu však venujeme zvýšenú
pozornosť a dúfam, že čerpadlá
budú aj naďalej funkčné, najmä kým
neprebehne výstavba nového mosta.
l Už ste naznačili, že kritickým
bodom a problémom, s ktorým
ste sa museli vysporiadať, bol a
naďalej zostáva spomínaný most
cez Vážsky kanál. Napriek tomu, že
táto otázka je plne v kompetencii
Trenčianskeho samosprávneho
kraja, občania sa obracajú aj na
mesto a želajú si, aby situáciu
vyriešilo...
- Áno, je to tak, most spadá do
kompetencie TSK, avšak je v našom
záujme, aby sa situácia ohľadom
stavby nového mosta posunula vpred.
Preto neustále apelujeme na kompetentných, pýtame sa, upozorňujeme na
kritickú situáciu najmä pre obyvateľov
sídliska Sihoť. V predchádzajúcom
roku som spolu so županom písal list
priamo premiérovi vtedajšej vlády,
niekoľko stretnutí sme mali aj so županom Jaroslavom Baškom a vystúpil
som aj pred poslancov krajského
zastupiteľstva, aby som upozornil na
to, že situácia je mimoriadne vážna.
Problém, ktorý vznikol v súvislosti s
vysporiadaním majetkovo-právnych
vzťahov, je už vyriešený. Situácia sa
však skomplikovala tým, že v rámci
verejného obstarávania na zhotoviteľa
diela sa jeden z účastníkov odvolal a
rozhodnúť mal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Podľa najčerstvejších
informácií ÚVO už 21. 12. o námietke
rozhodol s tým, že TSK bude ďalej
pokračovať vo verejnom obstarávaní.
Zatiaľ teda ešte nepoznáme víťaza.
O ďalšom časovom harmonograme
výstavby tohto diela môžeme verejnosť
informovať až vtedy, keď bude známy
jeho realizátor.
l Sú ešte nejaké ďalšie problémy, s ktorými ste sa museli
vysporiadať, prípadne ktoré naďalej
pretrvávajú?
- Je to napríklad situácia s neprispôsobivými občanmi na Sihoti, či už ide
o poriadok, čistotu, skládky, alebo o
túlavých psov. Mestská polícia to tam
monitoruje a rieši priestupky, ktoré
sú v ich právomoci. Ďalej bol teraz
problém na školskom areáli. Tam
chceme rozšíriť kamerový systém,
areál riadne oplotiť a zvýšiť osvetlenie
v tejto lokalite. Riešiť by sme mali aj
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vstupnú bránu do areálu MFK Ilava na
Sihoti. Chceme, aby jednak plnila svoj
účel a aby bola aj reprezentatívnejšia
pre návštevníkov. To sú také bežné
problémy života samosprávy...
l Samosprávy sa v uplynulom
roku museli chopiť aj organizácie
niekoľkých kôl celoplošného testovania na zisťovanie ochorenia
COVID-19. Verejnosť si pochvaľovala to, ako ste sa toho zhostili...
- Chcel by som sa poďakovať
všetkým, ktorí pri jednotlivých kolách
participovali, či už to boli zamestnanci
mesta, zdravotníci, dobrovoľníci,
vojaci, mestskí a štátni policajti či
hasiči. Vďaka dobrej spolupráci sa
nám podarilo zabezpečiť všetko tak,
aby sme najmä dodržali bezpečnosť
a ochranu zdravia našich obyvateľov.
A vyzerá to tak, že ešte nekončíme,
ale budeme musieť v testovaní pokračovať, obzvlášť náš okres, ktorý
je momentálne na najkritickejších
priečkach. Samosprávy si budú musieť
takmer všetko zabezpečovať samé.
My máme výhodu nemocnice, ktorá
má zriadené mobilné odberové miesto.
Predbežne sme sa v rámci ďalšieho
kola testovania dohodli na spolupráci.
l Pandémia nemilo zasiahla aj
kultúru a šport. Tam sa žiaľ život
zastavil na veľmi dlho a nevieme
ešte koľko to potrvá... Napriek tomu
sa v roku 2020 zopár vecí podarilo
zrealizovať aj v tejto sfére.
- Kultúrny život dostal kvôli pandémii
poriadne zabrať, ale som rád, že aj napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať zopár pekných podujatí. Rok sme
odštartovali novoročným koncertom
na námestí, pokračovali sme plesmi,
stihli sme pozvať niekoľko divadelných
predstavení. Vo februári sme sa
zabavili na tradičných Fašiangových
zabíjačkových hodoch v centre mesta
a Fašiangovej zábave v Klobušiciach.
Pre deti sa do domu kultúry po rokoch
opäť vrátil Veľký mestský karneval
a stihli sme aj pochovať basu. Od
marca sme kvôli pandémii množstvo
plánovaných podujatí museli zrušiť,
medzi nimi oslavy Dňa matiek, žien,
učiteľov... rôzne mestské výročia,
veľkonočné trhy remesiel či tradičný
Bartolomejský jarmok.
l Pandemická situácia sa trochu
uvoľnila v lete, kultúrny život sa na
chvíľku nadýchol, aj keď s množstvom obmedzujúcich pravidiel. Sú
nejaké podujatia, ktoré považujete
za obzvlášť úspešné?
- Áno, hoci epidemiologické opatrenia nedovolili akcie ako jarmoky a
veľké podujatia, deti určite potešilo
Veľké prázdninové šantenie so Srandou bandou, predstavenie Divadla
zo šuflíka, alebo podujatie ZUŠ-ka v
parku. Aj športovo-kultúrna akcia Na
zábave zábava spojená s otvorením
detského ihriska bola super, Klobušičania si to tam užili a verím, že si
to zopakujeme. Vianočné obdobie
tiež prinieslo pekné podujatia. Museli
sme sa prispôsobiť a prejsť do online
priestoru, ale bolo naozaj príjemné, že
sme boli s verejnosťou stále v kontakte
a spoločne sme rozsvietili každú jednu
adventnú sviecu. Pre mňa osobne

ILAVSKÝ MESAČNÍK

7

Pri otvorení činnosti Mestskej polície Ilava slávnostne prestrihli pásku primátor Ilavy Viktor
Wiedermann, predseda TSK Jaroslav Baška a náčelník mestskej polície Peter Lukáč.
bola veľmi pekná akcia Mikuláš ide
Ilavou a som rád, že sa nám podarilo
v mestskom parku nainštalovať nový
krásny betlehem.
l Aj športové podujatia boli
oklieštené len na zopár udalostí.
Spomeňme si niektoré z nich...
- Športová verejnosť si pochvaľovala Medzinárodné dni cyklistiky, na ktorých sme participovali a zorganizovali
v rámci nich preteky juniorov a súťaže
pre deti. Taktiež som rád, že dávame
možnosť aj novým alternatívam. Mám
na mysli podujatie Ilava locals jam
2020, kde sme poskytli priestor mladým ľuďom, ktorí mohli ukázať šport,
ktorému sa venujú. Teším sa aj tomu,
že sa v Ilave vďaka aktívnym občanom
opäť po rokoch obnovila Mestská liga
malého futbalu.
l Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v roku 2020
poslanci schválili mestský rozpočet na ďalšie roky. Aké najväčšie
investičné akcie nás teda čakajú v
aktuálnom roku 2021?
- Jednou z najväčších bude tretia
etapa rekonštrukcie ciest a chodníkov.

My už máme vytipované niektoré
úseky ciest, ktoré by sme v tomto
roku chceli kompletne opraviť, ale
definitívne im musia dať zelenú až
poslanci. Momentálne už máme
naprojektované ulice Kpt. Nálepku
a Štefánikova. Rekonštrukcia týchto
dvoch ulíc je už schválená v rámci
rozpočtu predbežne sumou 287-tisíc
eur. Verejné obstarávanie na realizátora chceme spustiť začiatkom tohto
roka. O ďalších úsekoch budeme
diskutovať s poslancami. Predpokladá
sa aj štvrtá etapa, ktorá bude opäť o
asfaltovaní väčších úsekov. Ako som
už spomenul, veľkou témou bude aj
zavedenie nového systému regulovaného parkovania v centre mesta,
ktoré chceme odštartovať najneskôr
v polovici roku 2021. Ešte predtým
však zrekonštruujeme chodník od
parkoviska pri železničnej stanici do
centra. Čaká nás aj obstarávanie na
nového prevádzkovateľa tepelného
hospodárstva a v tomto roku zrekonštruujeme aj verejné osvetlenie v
dvoch etapách. Spúšťame nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa prí-

Aj keď s rúškami, ale s bohatou účasťou Mestský park
Štefana Rausa oživilo podujatie ZUŠ-KA V PARKU.

stavby Materskej školy v Klobušiciach,
kde máme zmluvu na nenávratný
finančný príspevok vo výške 400-tisíc
eur na rozšírenie kapacity škôlky o dve
ďalšie triedy. 60-tisíc eur je v rozpočte
schválených na vybudovanie nového
multifunkčného ihriska na Štúrovej,
ktoré bude viacgeneračné a verím, že
si tam prídu na svoje ako najmenší, tak
aj teenageri, ale aj seniori.
l Napriek tomu, že uplynulý rok
bol poznačený pandémiou, mestu
sa podarilo zrealizovať mnohé
investičné akcie. Vy máte za sebou aj zhruba polovicu volebného
obdobia, ste zatiaľ spokojný? Aké
výzvy máte ešte pred sebou?
- Ako sa mi darí plniť volebný
program, zhodnotia ľudia... Nikto ale
nepredpokladal, že nás postihne takáto situácia v súvislosti s pandémiou a
že budeme musieť dlhodobo fungovať
v núdzovom stave. Ja som ale rád, že
spolu s tímom ľudí na mestskom úrade
a poslancami MsZ sa nám napriek
všetkým okolnostiam darí posúvať
mnohé veci vpred. Samozrejme bol
by som rád, keby niektoré veci išli
rýchlejšie, ale v rámci okolností, aké
teraz sú, som spokojný s tým, čo sa
zatiaľ podarilo a teším sa na to, čo sa
ešte podarí.
l Čo by ste popriali obyvateľom
nášho meste v tomto komplikovanom období do nového roka?
Zdravie, zdravie a ešte raz zdravie.
Samozrejme želám nám všetkým, aby
sa situácia stabilizovala a aby sa život
vrátil do normálnejších koľají. Aby sme
mohli efektívne riešiť to, čo máme.
Aby boli občania spokojní a nemuseli
sme sa zaoberať iba testovaním, karanténami a opatreniami. Preto si pre
nás všetkých prajem, aby pandémia
pominula a aby sme mohli spoločne
pozerať vpred...
Čitateľom Ilavského mesačníka
takto vopred avizujeme, že jednotlivé investičné akcie, ktoré boli v
rozhovore spomenuté a sú naplánované na tento rok, budeme postupne predstavovať podrobnejšie
v jednotlivých vydaniach Ilavského
mesačníka v rámci rubriky „Téma
mesiaca“.
Za rozhovor poďakovala
V. Klobučníková
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KNIŽNICA
I L A V A

Rok 2020 bol turbulentný

AJ V ILAVSKEJ KNIŽNICI

Vianočná pošta v réžii
žiakov základnej školy
Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom na stolčeku. Je to pre
nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto
myslí. Aj to bol opäť dôvod, prečo sa naši žiaci zapojili do krásneho
projektu plného lásky a porozumenia. Žiaci 1. stupňa už po štvrtýkrát
vlastnoručne vyhotovili so svojimi vyučujúcimi vianočné pohľadnice
pre tých najzraniteľnejších, seniorov, ktorí žijú v domovoch sociálnych
služieb. S radosťou a nadšením sme priania zhotovili, vlastnoručne
ich odoslali a veríme, že adresátov potešili.
(I. Príbelszká)

O svoje dobroty sa podelili

S CHORÝMI DEŤMI
Prežívame obdobie, počas ktorého sa skloňuje najmä
slovo ZDRAVIE. Aj žiaci 1.C triedy chápu jeho dôležitosť
i to, že nie každý ho má. Preto sa zapojili do výzvy „Potreby a priania detskej onkológie“ a pre svojich chorých
„kamošov“, veľkých bojovníkov so zákernou chorobou, sa
vzdali časti svojich Mikulášskych balíčkov a poslali vrecko
sladkostí do Bratislavy na Kliniku detskej hematológie
a onkológie spolu s vianočným pozdravom a prianím
skorého uzdravenia, ktoré spoločne vyrobili a napísali.
Je to skromný darček, ale vznikol z ich dobrosrdečnosti,
empatie, lásky k ľudom a bez finančnej pomoci rodičov.
(J. Janošíková)

Aj našu knižnicu, ako všetky
MESTSKÁ
ostatné, ovplyvnila pandémia
vírusu Covid-19. Niekoľko týžKNIŽNICA
dňov sme mali zatvorené alebo
I L A V A
sme fungovali v obmedzenom
režime.Prejavilo sa to úbytkom
sedu žiakov prvého stupňa ZŠ
aktívnych čitateľov, na nižšom
Ilava s populárnym prozaikom
počte výpožičiek a hlavne na
a prekladateľom Romanom
zrušených podujatiach.
Bratom.
Počet aktívnych čitateľov v roku
Na stretnutiach s deťmi z MŠ
2020 (v danom roku sa preregisIlava a MŠ Klobušice sme čítali,
trovali) bol 391, z toho detí do 15
debatovali a trošku aj tvorili.
rokov 68. Počet návštevníkov
Navštívili nás aj deti zo ZŠ Horspolu bol 3 366, knižných výponá Poruba. Podujatí sa zúčastnilo
žičiek 11 541. MVS – výpožičky
spolu 290 návštevníkov.
z iných knižníc sme poskytli dvom
V období, kedy bola knižnica
čitateľom.
pre návštevníkov zatvorená,
Pribudlo nám 604 kníh, na ktoré
sme spolu s ostatnými kolegami
každoročne najviac prispieva
z oddelenia kultúry šili rúška pre
Mesto Ilava. Kúpili sme 398,
potreby mesta, zapojili sme sa aj
zvyšok boli dary od občanov z
do pomoci s nákupmi pre senionášho mesta i širokého okolia.
rov. Snažili sme sa toto obdobie
Peniaze na kúpu sa snažíme
využiť tiež na interiérové úpravy.
získať aj z grantov, v roku 2020
Časť priestorov sme vymaľovali,
sme z Fondu na podporu umenia
upravili. Konečne sa dočkali spradostali doteraz najväčšiu sumu
covania aj dary od našich čitateľov
– 3 000 eur. Spoluúčasť mesta
a robili sme (a stále ešte robíme)
tentoraz nebola potrebná.
poriadky v knižničných regáloch.
Noviny a časopisy: predplatené
Stovky zastaraných či poškodea pravidelne kupované: 10 titulov,
ných titulov sme vytriedili, vyradili
ďalšie sme dostali darom, prípada vyviezli do zberu.
ne ich kupujeme nepravidelne
-ot( k r eat ív na
tvorba).
Knižnica
sa podieľa
tiež na tvorbe Ilavského mesačníka.
V marci, ktorý je
tradične
vnímaný
ako mesiac
knihy, sme
V marci stihla ilavská knižnica zorganizovať
stihli zorganizovať be- besedu s prozaikom Romanom Bratom.
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Mesto Ilava oznamuje občanom, že vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia je po dobu trvania zákazu vychádzania, t.j. do
7. februára 2021 mestský úrad (vrátane oddelení so sídlom v budove
okresného úradu a v budove domu kultúry)

ZATVORENÝ PRE VEREJNOSŤ.

Fungovanie Mestského úradu
Ilava od 7. januára 2021
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
môžu občania posielať poštou
Prosíme občanov, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť v
KÚ Ilava, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti
(napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie,
kolaudačné povolenie a pod.), aby podali priznanie k dani z nehnuteľností.
Zákonná lehota na podanie tohto priznania je do 31. januára
2021 (tento deň pripadá na nedeľu, posledný termín na podanie
priznania je teda 1. februára 2021).
Nakoľko je referát daní a poplatkov pre verejnosť zatvorený do 24.
januára 2021, podpísané priznanie je možné poslať prostredníctvom
Slovenskej pošty na adresu: Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava.
Tlačivo daňového priznania nájdete na stránke mesta v sekcii Aktuality.
Kontakt: e-mail: dominika.srncova@ilava.sk, t. č. +42142 44 555 29
V súčasnosti nie je možné podať priznanie k dani prostredníctvom
elektronického formuláru. Táto služba prechádza procesným výkonom
registrácie, po dokončení bude dodatočne oznámená aj táto možnosť
podania.
-msu-

Styk s verejnosťou je zabezpečený cez PODATEĽŇU mestského úradu
a to výlučne jednou z týchto foriem:
1. poštou na adresu Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
2. emailom na podatelna@ilava.sk
3. elektronickou poštou cez www.slovensko.sk
Oddelenie matriky vybavuje iba nevyhnutné matričné úkony:
- úmrtie, uzavretie manželstva, narodenie dieťaťa a určenie otcovstva.
Platby na účet mesta prosíme realizovať ELEKTRONICKY.
Osobné konzultácie s pracovníkmi oddelení môžete realizovať
telefonicky alebo mailom na základe zverejnených kontaktov na
webovej stránke mesta.
Zároveň oznamujeme, že Dom kultúry Ilava ako aj knižnica zostávajú
pre verejnosť zatvorené.

Ak chcete požiadať o úľavu
z poplatku za komunálny odpad,
urobte tak do konca februára
Žiadosti o úľavu alebo odpustenie poplatku za komunálny
odpad na rok 2021 spolu s potvrdeniami v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 9/2019 Čl. 34 doručujte prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: Mierové námestie
16/31, 019 01 Ilava. Tlačivo daňového priznania nájdete
na stránke mesta v sekcii Aktuality.
Kontakt: e-mail: lubica.dubnickova@ilava.sk ,
t.č. +42142 44 555 28
Žiadosť o úľavu alebo odpustenie podpisuje výlučne platiteľ
poplatku za komunálny odpad.
Akceptované budú žiadosti doručené do 28. 2. 2021.
-msu-
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Matrika
Narodili sa:

Olívia Filipová
Peter Karas
Leo Praženka
Melánia Pánová
Ján Ondraščin
Eva Barteková

Potravinové balíčky
pomohli mnohým občanom

Jaroslav Mikula
Oľga Čugová
Emil Lokšík
Ivan Dolinský
Marica Martinusová
Miloslav Šelinga
Irena Ladecká
Žofia Turská
Anna Šatková
Ladislav Staňo
Mária Chromiaková
Ivan Fulec
Ferdinand Kučmín
Ján Čuga
Irena Masaryková
Milan Martišek
Oľga Prváková
Anna Briestenská
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

Referát sociálnych vecí pomáhal potravinami
A POTEŠIL VIANOČNÝMI DARČEKMI
Pod organizačno správne
oddelenie okrem podateľne,
matriky a evidencie obyvateľstva spadá aj referát sociálnych vecí. Ten sa zameriava
najmä na zabezpečovanie
pomoci obyvateľom Ilavy.

Navždy nás opustili:

9
5
6

1/2021-

„V marci sme na spoluprácu
pri distribúcii potravinovej
pomoci oslovili Charitu Žilina.
Potraviny sme rozdali našim
spoluobčanom podľa ich rozhodnutia a vypracovaného
zoznamu,“ uviedla za referát
sociálnych vecí Anna Bakošová s
tým, že s potravinovou pomocou
sa opätovne zaoberali aj od mesiaca júl, kedy spracovali a podali
žiadosť pre projekt obchodného
reťazca Lidl s názvom „Podeľ sa
a pomôž".
„Týždeň čo týždeň preberám potraviny, ktoré darovali
zákazníci v Lidli a následne
podľa podnetov a pokynov

Ocenenie
pre opatrovateľky

sociálnej komisie organizačne
zabezpečujem a distribuujem
túto pomoc občanom, ktorí
ju potrebujú. Na praktickej
donáške potravinovej pomoci
sa okrem mňa zúčastňujú aj
členovia sociálnej komisie
Ľudmila Haasová a Darina
Schillerová. Nápomocný je
aj zástupca primátora Anton
Bajzík a mestská polícia,“
uviedla A. Bakošová a dodala,
že práve náčelník a príslušník
Mestskej polície Ilava boli zároveň garantom, že sa obyvatelia
nebáli otvoriť svoje príbytky, nakoľko v dnešnej dobe je mnoho
podvodných útokov voči starším
obyvateľom.
Ako nás informovala, k 10. januáru 2021 bolo rozdaných celkom
61 potravinových balíčkov.

SPOMIENKA
„Zaspali milé oči,
vyhasli v ohnisku.
A svet sa ďalej točí...
Ich už niet nablízku!“
Dňa 26. januára uplynú
smutné dva roky, čo nás
navždy opustila naša dcéra,
sestra, švagriná a teta
Adriana RAFAJOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali
radi, venujte jej prosím tichú
spomienku.
Ďakujú a s láskou spomínajú
mama, otec a brat Peter s
rodinou.

Počet sobášov kvôli pandémii výrazne poklesol
Referát evidencie obyvateľstva pripravil demografickú štatistiku za rok 2020, pričom údaje boli aktualizované do uzávierky
aktuálneho vydania Ilavského mesačníka. Budúci mladomanželia
kvôli pandémii so sobášmi stále čakajú. V Ilave v uplynulom
roku pribudlo najviac Damiánov, medzi dievčenskými menami
najviac bodovala Michaela.
V roku 2020 sa do nášho
rok 2019.
mesta prisťahovalo 140 obPočet uzatvorených manželčanov, z trvalého pobytu sa
stiev bol 33. Toto číslo zahŕňa
naopak odhlásilo 111 osôb. Ide
cirkevné aj civilné sobáše dohroo približne rovnaké počty ako
mady. V roku 2020 bol zaznamepredchádzajúci kalendárny rok.
naný pokles o 20 sobášov oproti
Na prechodný pobyt sa v meste
roku 2019, kedy ich bolo 53. Tento
Ilava prihlásilo 46 ľudí, čo je o
pokles bol spôsobený najmä
3 menej ako predchádzajúci
pretrvávajúcou pandémiou, kedy

mnohí snúbenci svoje svadby
buď zrušili, alebo presunuli do
roku 2021. Rozviedlo sa 8 manželských párov.
Celkovo sa v našom meste
narodilo 53 nových „občiankov“,
z čoho bolo 26 chlapcov a 27
dievčat. Najčastejšie používané
mená boli Damián, Peter, Adam,
Michaela, Vanesa a Adela.
Opustilo nás 66 Ilavčanov, z
toho 37 žien a 29 mužov.
Počet obyvateľov k 31.12.
2020 bol 5 576.
-oso msu-

V decembri sa na referáte
sociálnych vecí pripravovalo
podávanie žiadosti od štátu na
ocenenie svojich zamestnancov
za prácu počas prvej vlny pandémie koronavírusu. „Opatrovateľky napriek riziku nákazy,
dennodenne zabezpečovali
službu všetkým potrebným
a nakoniec samé skončili v
karanténe. Nakoľko v tom čase
sa pripravovalo celoplošné
testovanie, znovu sme vo
vlastnej réžii na sociálnom
referáte a hlavne v spolupráci
s mestskou políciou, zabezpečovali aspoň rozvoz obedov
všetkým starkým,“ povedala
A. Bakošová.
Do krabičiek od topánok
sa zmestilo nečakané
množstvo lásky
Na stránkach Ilavského mesačníka sme písali aj o veľmi
peknej celoslovenskej akcii s
názvom „Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok“, do ktorej
sa zapojili aj naši školáci. Tí svoje
balíčky zvážali ku koordinátorom v
Pruskom, zopár z nich sme odložili
aj pre našich ilavských seniorov,
o ktorých sme vedeli, v ktorom
zariadení sociálnych služieb sa
práve nachádzajú. „Krátko pred
Vianocami nás práve koordinátori z Pruského prekvapili,
keď nám ponúkli ďalších 163
krabičiek pre najstarších obyvateľov mesta,“ zaspomínala si
A. Bakošová a skonštatovala, že
hoci táto akcia bola pre krátkosť
času veľmi náročná, je rada, že
sme takto mohli potešiť množstvo
seniorov. Distribúciu darčekov sa
podarilo opäť zrealizovať vďaka
pomoci ochotných zamestnancov
mestského úradu a poslancov
mestského zastupiteľstva. „Menovite by som chcela poďakovať Ľ. Haasovej, D. Schillerovej, P. Filovi, B. Vavríkovi,
K. Bartošovej, A. Bajzíkovi a
náčelníkovi mestskej polície P.
Lukáčovi. Za všetkých našich
spoluobčanov ďakujeme všetkým ilavským, ale aj ostatným
deťom z okolitých obcí, ktoré
pripravili toto vianočné prekvapenie. Dostávame veľké
množstvo spätných informácií
v podobe telefonátov, že máme
odovzdať ich vďaku. Deti ĎAKUJEME!“
-abak/red-
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Mestská polícia a neprispôsobiví obyvatelia
Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv „každý má právo
na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho rodiny,
rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a
nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v
starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností,
všeobecne záväzného nariadektoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“
nia, teda najmä ak ide o čistotu,
Medzi nami však žijú ľudia,
správaním obťažujú okoloidúcich
poriadok alebo konzumovanie
ktorým sú tieto základné práva
a znečisťujú verejné priestranalkoholu. Hliadka často rieši situáupierané a mnohí z nich nemôžu
stvá. Mestská polícia však môže
cie, ktorých príčinou sú neriešené
alebo nedokážu zmeniť svoj život
zasiahnuť iba v prípade porušenia
zdravotné problémy a psychické
k lepšiemu bez pomoci. SpoločStručne z denníka mestskej polície...
nosť nemôže zatvárať oči pred
týmto závažným problémom.
l Dňa 16.12.2020 o 10:45 hod. hliadka mestskej polície spoNajčastejším miestom výskytu
zorovala na Mierovom námestí 856/20 zaparkované úžitkové
neprispôsobivých občanov motorové vozidlo v priestore križovatky a na vodorovnom dopravbezdomovcov je priestor parku
nom značení 620 - Vyšrafovaný priestor. Počas dokumentácie
Mierového námestia, nakoľko
uvedeného priestupku sa k vozidlu dostavili dvaja muži, ktorí sa
sa tu pohybuje veľké množstvo
najskôr nevedeli dohodnúť, ktorí z nich je vlastne vodičom uvedeľudí, čiže predstavujú potenciálny
ného vozidla, teatrálne poukazovali na iné dopravné priestupky v
zisk financií, alkoholu, jedla a inej,
priestore križovatky, na nesprávne zaparkované vozidlo mestskej
spravidla negatívnej pomoci.
polície a v závere svojho vystúpenia jeden z nich uviedol, že „má
Ďalšie miesta sú väčšine
predsa vyššie vzdelanie ako hliadka mestskej polície, pretože je
obyvateľov známe - v priestore
právnik“ - nuž aj s takýmito situáciami sa hliadka mestskej polície
pri potravinách, pohostinstvách,
stretáva a nie je ich málo. Uvedený priestupok bol riešený v zmysle
autobusových zastávkach, ale aj
zákona o priestupkoch.
v priestore čakární v nemocnici či
l Dňa 18.12.2020 v čase o 17:33 hod. v priestore parku Štebudove okresného úradu. Občafana Rausa na Mierovom námestí si miestny obyvateľ krátil čas
nia sa často sťažujú na nevhodné
ukážkami svojho hereckého umenia, pričom nezabudol použiť aj
správanie sa neprispôsobivých
rekvizitu - parochňu, a aby toho nebolo málo, poležal a pospal si
občanov, ktorí požívajú alkohol,
aj v betleheme. V spolupráci s miestnymi obyvateľmi a využitím
prípadne vysedávajú a spia na
kamerového systému bol tento 45-ročný obyvateľ mesta stotožnený
lavičkách alebo na zemi počas
a následne predvedený na útvar Mestskej polície Ilava. Uvedený
dňa na spomínaných miestach.
priestupok bol riešený v blokovom konaní.
V neposlednom rade svojím

Spojenie mladosti a staroby
Mesto Ilava so svojimi necelými šiestimi tisíckami obyvateľov
tvoria v prevažnej väčšine starší
ľudia. I keď v posledných rokoch
pribudli nové bytové jednotky, do
ktorých sa ku nám nasťahovali
mladé rodiny, ešte stále tvoria najväčšiu časť obyvateľstva seniori.
Sme jedným z mála okresných
miest, v ktorom nie je žiadne sociálne zariadenie pre seniorov. A
tak mnohí naši spoluobčania, ktorí
v meste Ilava žili od narodenia,
musia svoj život dožívať v okolitých obciach a mestách, ďaleko
od svojich kamarátov, ďaleko od
svojho domova.
V súčasnosti prechádza do
majetku mesta krásna budova
na Hviezdoslavovej ulici, v ktorej bola naposledy umiestnená
obchodná akadémia. Budova
ako stvorená pre zariadenie
takéhoto typu!
Pokojné prostredie s dostatočným priestorom na oddych i
rôzne aktivity v exteriéri. Dobrá
dostupnosť do centra, k lekárovi, do obchodov... Budova je

Uverejnené názory sa nemusia zho
dova so stanoviskom redakcie. Listy
èitate¾ov musia by opatrené vlastno
ruèným podpisom, èitate¾ným menom,
priezviskom a adresou pisate¾a.

rozsiahla a určite by sa tu našlo
miesto napríklad i pre pár tried
materskej školy. Nádherné spojenie mladosti a staroby!
Prosím kompetentných, porozmýšľajte, všetci raz budeme
starí a všetci by sme chceli svoj
život prežiť dôstojne, v prostredí
ktoré poznáme, kde máme veľa
známych a priateľov. Príkladom
nám môžu byť aj okolité obce,
ktoré sa o svojich seniorov dokážu
postarať tak, aby nemali pretrhnuté korene s prostredím, v ktorom
prežili väčšiu časť svojho života.
I naši starkí, ktorí sú momentálne v rôznych zariadeniach, si
to od MESTA zaslúžia!
( I.S.)

ochorenia bezdomovcov.
Mestská polícia v poslednom
období pravidelne kontroluje
miesta, kde sa neprispôsobiví
občania vyskytujú, komunikuje
s nimi a nevhodné správanie
rieši v rámci svojej právomoci.
Značná časť riešení neprispôsobivých občanov na uvedených
miestach mestskou políciou súvisí
s konzumáciou alkoholu, pričom
prístup k alkoholu im umožňujú aj
samotní obyvatelia, ktorí v snahe
„pomôcť“ im kúpou alkoholu ako
aj poskytnutím finančnej hotovosti
naň vlastne škodia.
Pre prácu s bezdomovcami by
bolo vhodné vytvoriť špecializovaný tím, na ktorý by sa terénni
sociálni pracovníci, pracovníci
zariadení poskytujúcich sociálne
služby ľuďom bez domova a personál mobilnej ambulancie mohli
v prípade potreby obrátiť so žiadosťou o pomoc. Členmi by mohli
byť príslušníci mestskej, prípadne
i štátnej polície, psychiater, psychológ, sociálni a ďalší pracovníci
podľa aktuálnej potreby. Problém
súvisiaci s bezdomovectvom je
veľmi vážny, do jeho riešenia
sa musia aktívne zapojiť viacerí
odborníci, aby sa v budúcnosti
dotýkal čo najmenšej skupiny ľudí.
-pl-
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Náš prvý redakčný tip na zaujímavý
podcast nebude vážny, politický ani
nabitý množstvom informácií. Bude
síce o zdravotníctve, o ktorom dnes
počúvame viac, akoby sme chceli... No
jeho tvorcovia vsadili na úplne iný uhol
pohľadu. Vtipné storky a zážitky lekára z
urgentného príjmu a zdravotného brata
patria zaručene k oddychovkám, ktoré
sa oplatí počúvať... Veď posúďte sami :)
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Pavol Rankov: Stalo sa prvého
septembra (alebo inokedy)
Knihu odporúčam
nielen preto, že je
výborná, ale autor
za ňu získal prestížne ocenenie Európska kniha roka
2020. Víťaza vyhlásili
v Paríži, o laureátovi
rozhodujú publicisti
z najvýznamnejších
európskych médií.
Spisovateľ si ocenenie prevezme vo
februári v Bruseli.
Prvýkrát vyšla už v roku 2008. Aj napriek
tomu, že reaguje na vážne témy, totalitné
režimy, číta sa veľmi ľahko. Dej sa odohráva
v rozmedzí rokov 1938-1968 a na príbehoch
obyčajných ľudí zachytáva obdobie fašizmu
aj komunizmu na Slovensku. Traja kamaráti,
Žid, Čech a Maďar bojujú o lásku jednej ženy
vo víre dejinných udalostí.
Nielen túto, aj ďalšie knihy od Pavla Rankova
si môžete vypožičať v našej knižnici.

„Nič nie je potrebnejšie a drahšie
pre človeka ako
zdravie. Kaď sme
zdraví, máme chuť
do práce, chutí nám
jedlo, dobre spíme,
sme spokojní. Keď
je ale zdravie naštrbené alebo sme ho dokonca stratili, práca nás
neteší a často sme odkázaní na nemocenskú
alebo na pomoc rodinných príslušníkov. Keby
sa každý s takou pozornosťou staral o svoje
zdravie, akú nám preukazuje strana a vláda,
nebolo by treba toľko vyčakávať v preplnených
čakárňach, nebolo by treba toľko výdavkov na
starostlivosť o zdravie zo strany štátu.
Nie je tomu dávno, čo nemocní museli chodiť
na odborné vyšetrenie do Trenčína alebo do
Bratislavy. Dnes až na nemocničné liečenie
všetko odborné ošetrenie dostane chorý v Ilave.
Strana a vláda z roka na rok stupňuje výdavky
na zdravotníctvo, rozširuje zdravotné strediská
a nemocnice, stavajú sa nové nemocnice a
sanatóriá a státisícom pracujúcim sa umožňuje
rekreácia. Okresný ústav národného zdravia
sa v roku 1954 obohatil o jedno sanitné auto.
Tým sa podstatne zlepšila dopravná zdravotná
služba.“
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