4/
ILAVSKÝ
M E SAČ N Í K 5
Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava

Ročník XXVII.

10. máj 2021

ZDARMA!

Tradícia stavania májov
prežíva aj cez pandémiu
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Téme regulovaného parkovania sa budú poslanci venovať
aj na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva l
l Asistované sčítanie obyvateľstva bolo spustené, kontaktné miesto je aj v Ilave l
l Nedostatky na detských ihriskách sa postupne odstraňujú l
l Nová kosačka na oddelení technických služieb pokosí aj mokrú trávu l
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Vážení spoluobčania,
S postupným návratom do
„normálnych čias“ a v súvislosti
s uvoľňovaním pandemických
opatrení, ožíva náš spoločenský a dúfam, že už čoskoro
aj kultúrny a športový život v
našom meste.
S príchodom jari sa nám
zazelenali naše parky a ostatné
trávnaté plochy. Som veľmi rád,
že vo vybavení TSM pribudla
nová profesionálna kosačka na
trávu, ktorá zefektívni a urýchli
tieto činnosti.
V tomto mesiaci sa bude
postupne realizovať údržba a
oprava výtlkov našich ciest.
Plánujeme rekonštrukciu približne 500 m2 plôch, ktoré sú
poškodené po zimnej sezóne. V
štádiu rozpracovania a prípravy
projektovej dokumentácie je
taktiež viacero ciest a chodníkov
v našom meste. Cieľom je, aby
sa čo najviac týchto úsekov
podarilo vysúťažiť a následne
aj realizovať v druhej polovici
tohto roka. Bude to v poradí už
tretia etapa rekonštrukcie ciest
a chodníkov nášho mesta.
Témou, ktorá momentálne
najviac rezonuje v našom meste, je projekt riešenia statickej
dopravy v centrálnej mestskej
zóne (CMZ). Všetci sa zhodneme na tom, že dopravná
situácia v CMZ je z dlhodobého
hľadiska neudržateľná a treba
ju urgentne riešiť. Mesto preto
prišlo s návrhom regulovaného
systému plateného parkovania,
ktorý bol vypracovaný na základe skúseností so zavádzaním
parkovacej politiky v iných
mestách na Slovensku a ktorý
bol prispôsobený podmienkam
nášho mesta. Tento návrh sa
však stretol s nesúhlasom časti
verejnosti, najmä majiteľov prevádzok a nehnuteľností v CMZ.
Mesto preto bude hľadať kompromisný návrh s tým, že tento
projekt musí spĺňať nasledujúce
podmienky:
1/ musí spĺňať regulačnú
funkciu, čo znamená, že po
zavedení sa aj reálne zníži počet
parkujúcich áut v meste
2/ musí byť zrozumiteľný tak,
aby mohla byť zabezpečená
kontrola dodržiavania nastavených pravidiel
3/ musí byť samofinancovateľný, čo znamená, že investičné
náklady na projekt budú návratné a mesto v budúcnosti nebude
musieť vynakladať finančné
prostriedky zo svojho rozpočtu
na jeho prevádzku.
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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DODATOČNÝ DARČEK
pre učiteľov k ich sviatku
Po tom, čo sa opäť otvorili brány školy pre väčšinu žiakov,
sa vedenie mesta rozhodlo aj osobne zablahoželať učiteľom
k ich medzinárodnému sviatku. Primátor Viktor Wiedermann
navštívil školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Ilava, poďakoval pedagogickým zamestnancom za ich prácu a
dodatočne ich obdaroval.
Deň učiteľov sme tento rok opäť
rešpekt a úctu nielen v čase,
mohli sláviť iba na diaľku. Ako sa
keď všetko ide hladko, ale o
v školskej terminológii udomácto viac za ostatné dva školské
nilo - dištančne. A tak aj mesto a
roky, kedy museli pracovať
jeho predstavitelia učiteľom priali
v sťažených podmienkach a
všetko najlepšie k ich sviatku a
pokúšať sa čo najefektívnejšie
ďakovali za ich výbornú a často
vzdelávať deti aj v týchto čaveľmi náročnú prácu iba v online
priestore. Avšak s prianím a presvedčením, že čoskoro sa školské
lavice opäť začnú napĺňať tak, aby
sa všetci školáci mohli bezpečne
a plnohodnotne vzdelávať.
Od 19. apríla očakávame, že
sa opäť naštartuje prezenčné
vyučovanie pre čoraz viac skupín
žiakov. Nastúpiť mohli už aj ôsmaci
a deviataci a predpokladá sa, že v
nasledujúcich týždňoch po veľmi
dlhom čase zasadnú do školských
lavíc aj ďalšie ročníky. Škola sa
opäť postupne napĺňa nielen deťmi,
ale aj učiteľmi, ktorí výučbu museli
zabezpečovať z "homeofficu" prostredníctvom online hodín.
„Učitelia si zaslúžia uznanie,

soch. Poďakovanie a prianie
všetkého dobrého, veľa síl,
kreativity a občas i nadhľadu
patrí samozrejme aj pedagógom
v materských školách a umeleckej škole,“ uviedol primátor mesta
Viktor Wiedermann. V mene mesta
Ilava im bol osobne zapriať všetko
dobrú ku Dňu učiteľov a obdaroval
39 pedagogických zamestnancov
ZŠ ILAVA, 10 učiteliek v MŠ ILAVA
a 4 učiteľky v MŠ Klobušice.
-verk-

Budúci prváci sa kvôli pandémii opäť
nemohli zúčastniť zápisov do škôl
Keď sme v minulom roku informovali o zápisoch detí do základnej
školy, málokto by si bol pomyslel, že aj nasledujúca generácia
budúcich prvákov opäť zažije takýto netradičný zápis. Lepšie
povedané – nezažije ho.
Aj tento rok pretrvávajú protipanvlani v Ilavskom mesačníku. Ubehol
demické opatrenia a žiaci sú v podrok a veľa sa toho žiaľ nezmenilo.
state radi, že sú týždne, kedy môžu
Raritou naopak snáď už o rok budú
reálne sedieť v školských laviciach.
zápisy, aké sme poznali. Veľký deň
Mnoho dní školského roka totiž
pre predškolákov a ich rodičov.
strávili dištančne v online spojení s
Deň, keď prvýkrát vidia školu, svoju
pani učiteľkami a spolužiakmi probudúcu pani učiteľku a budúcich spostredníctvom počítačov, tabletov či
lužiakov. Slávnostný deň, ktorý škola
mobilov. Nehovoriac o tom, že mnohí
vždy krásne zorganizuje a hravou
starší žiaci si za ostatné obdobie do
formou prevedie deti jednotlivými
lavíc nesadli vôbec.
úlohami, pri ktorých zisťuje, kto je
„Generácia nastupujúcich
na školské povinnosti zrelý a komu
prváčikov bude raritným ročníešte prospeje rok v škôlke. Nechýba
kom, ktorý nezažil vlastný zápis
sprievodný kultúrny program a sladdo školy. O pár rokov sa zrejme
ké dobroty pre budúcich prvákov...
v historických análoch dočítame,
Už druhý rok na takúto formu zápiže v roku 2020 boli kvôli pandémii
sov môžeme iba spomínať, prípadne
koronavírusu na niekoľko týždňov
sa tešiť, kedy sa opäť bude môcť
zatvorené školy a zápisy sa konali
zrealizovať. Tento rok však zápisy
bez prítomností detí,“ napísali sme
neprebehli nijak mimoriadne. Rov-

nako ako vlani, aj teraz boli určené
dni pre rodičov na zápis svojich
ratolestí, avšak bez ich prítomnosti.
„Takmer 80 percent rodičov využilo formu elektronického zápisu,
ktorý prebiehal na webovej stránke školy od 4. do 19. apríla 2021.
Rodičia, ktorí nevyužili e-zápis,
mohli prísť svoje dieťa zapísať
osobne 7. a 8. apríla,“ povedala
nám Ľubica Ladecká, zástupkyňa
pre prvý stupeň ZŠ Ilava, Medňanská. „Celkovo máme zapísaných
67 detí, z čoho deväť rodičov žiada
pre svoje dieťa odklad školskej
dochádzky. Z 58 detí, ktoré sú
zapísané do školy, je 32 dievčat
a 26 chlapcov, čiže v školskom
roku 2021/22 budeme mať opäť
tri prvácke triedy,“ doplnila Ľ.
Ladecká s tým, že o navštevovanie
školského klubu a stravovanie v školskej jedálni má záujem 55 žiakov.
-verk-
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NÁZOR NA REGULOVANÉ PARKOVANIE V CENTRE MESTA PRIŠLO POVEDAŤ NIEKOĽKO PODNIKATEĽOV
V predchádzajúcom vydaní
Ilavského mesačníka sme vám
v rámci „TÉMY MESIACA“
predstavili pripravený projekt regulovaného parkovania
centrálnej mestskej zóny v
meste Ilava. Projektovú dokumentáciu vypracovala firma
IRB, s.r.o. a na jej základe bol
vypracovaný Návrh VZN č.
1/2021 o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava. A
práve schvaľovanie nového
všeobecne záväzného nariadenia bolo jedným z bodov
programu ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Ilave, ktoré sa konalo v utorok
27. apríla 2021.
Táto téma rezonovala nielen medzi
poslancami a verejnosťou, ale hlavne
medzi podnikateľmi, ktorí majú svoje
prevádzky v centrálnej mestskej zóne.
Spoplatnenie Mierového námestia a ulíc
Košecká, Moyzesova, Farská a Ružová
v navrhovanej forme, kedy by vodiči za
parkovanie v tejto zóne platili počas
prvej hodiny 20 centov, druhej hodiny
60 centov a každej ďalšej hodine euro
sa im nezdá byť voči podnikateľom fér.
Žiadajú preto vedenie mesta a poslancov o zavedenie prvej hodiny zdarma.
Svoje názory a argumenty prišli vyjadriť
priamo na rokovanie zastupiteľstva.
Niektorí z nich poslali poslancom aj
list s podpismi. „Posielal som vám
mail, pod ktorý sa podpísali všetci
občania žijúci v centre mesta, teda
tí, ktorí sa cítia byť druhoradí, lebo
majú platiť za to, aby tu niekto
druhý zaparkoval. No na nich nikto
nemyslel. Ja si myslím, že nebude
problém, ak dáte hodinu zdarma. Po
pol roku sa tu stretnime, povedzme
si, viete čo občania, problém sa nevyriešil, toľkoto sme zaplatili, nemá
to význam, rušíme hodinu zdarma...
Ale ísť na to spôsobom, že zrušme

Rokovanie mestského zastupiteľstva
MUSELI PRERUŠIŤ
všetko a potom to budeme dolaďovať a riešiť problém, je, myslím, si
horšie,“ povedal v diskusii verejnosti
Ľ. Ondraščin.
Práve podnety podnikateľov boli
zrejme jedným z dôvodov, prečo
poslanec Pavol Šupák navrhol tento
bod rokovania odložiť na neskôr a
hovoriť o ňom iba v rámci diskusie.
Jeho pozmeňujúci návrh k programu
rokovania MsZ však neprešiel. „Ťažko
sa zrovnáva Ilava s Topoľčanmi. My
sa môžeme zrovnávať s Belušou,
Nemšovou a podobnými obcami a
mestami. Každý jeden podnikateľ,
ktorý sem dnes prišiel, bojuje o
kúpyschopnosť. O tomto sa malo
debatovať ešte predtým. Pýtal som
sa poslancov každý mesiac – robí
sa čosi? Nič. A v apríli sa niečo dá,
kde je ten priestor? My všetci sa
prikláňame k návrhu pána Šupáka,
aby sa tento bod odložil,“ zapojil sa
do diskusie verejnosti I. Slámka.
Pri mikrofóne sa vystriedalo ešte
niekoľko podnikateľov. V rámci debaty
ich podporili aj niektorí poslanci. „Už v
minulosti sme parkovanie na námestí
riešili, ale vždy sa hovorilo o hodine
až dvoch zdarma a až potom by sa
platilo. Celá pointa je v tom dostať
z námestia dlhodobo parkujúcich.
Všetci vieme, že sú to hlavne
zamestnanci ZVJS a jednotlivých
prevádzok, ktorí o siedmej zaparkujú
a stoja tu počas celej pracovnej doby.
Tým, že dáme 20 centov od prvej
hodiny, budeme diskriminovať ľudí,
ktorí si na námestie prídu kúpiť jeden
rožok do potravín, niečo vybaviť na
poštu, či úrad a podobne... Ja budem
navrhovať prvú hodinu zdarma, teda
to, aby sa posielala sms za nula

euro,“ vyjadril svoj názor napríklad
poslanec Vladimír Bagín.
„Nulové sms, aplikáciu alebo
lístok zaplatí mesto. Môj názor je
taký, že VZN a projekt sú pripravené,
nemusí to byť pre každého prijateľné, ale 20 centov za prvú hodinu je
minimálny poplatok. Zároveň je to
poplatok, ktorý nám to zreguluje, ale
nie je pre návštevníkov a obyvateľov
mesta neprijateľný,“ skonštatoval
zástupca primátora a poslanec Anton
Bajzík.
To, že uvedenie prvej hodiny zdarma
do praxe, je reálne veľmi zložité, sa
snažil vysvetliť aj projektant Roman
Bartoš. „Pre veľkosť mesta Ilava a
počet parkovacích miest sú dve možnosti. Prvou je klasický parkovací
kotúč, ktorý dáte za okno a na ňom
budete mať označený čas príchodu.
Následne príde mestská polícia a
skontroluje fyzicky, či to sedí. Celý
systém je však nastavený digitálne.
Máte tu dvoch mestských policajtov,
ktorí majú aj iné povinnosti. Práve
preto je systém urobený tak, aby
bol čo najefektívnejší – policajt
príde, nasníma evidenčné číslo a
zistí, či majiteľ auta má alebo nemá
zaplatené, či je rezident alebo nie.
Hodina zdarma bude ťažko odkontrolovateľná a policajti tam budú musieť
stáť celý deň. Druhou možnosťou je
posielanie prázdnych sms-iek, za
čo následne príde notifikácia. Stať
sa môžu aj chybné sms, to všetko
stojí ďalšie peniaze, ktoré by išli na
trovy mesta. Nulové, ale aj chybné
sms zaplatí mesto, teda všetci jeho
obyvatelia. Príde sem niekto z okolitých dedín na nákup alebo na úrady
a vy im budete z vašich peňazí platiť

Odborná literatúra bude v nových policiach
Granty z Fondu na podporu
umenia významne
STSKÁ
M Eprispievajú
k modernizácii našej knižnice.
KNIŽNICA
V marci dostala ilavská knižnica
V A
A obnovu
I L na
dobrú správu. Projekt
vybavenia pre oddelenie náučnej
literatúry s názvom „Múdre knihy
ako v bavlnke“ bol podporený
sumou dvetisíc eur.

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Po detskom oddelení knižnica
začne s výmenou zastaraných a
nevyhovujúcich knižných políc,
v ktorých je uložená odborná a
populárno-náučná literatúra. Tie

súčasné sú viac ako štyridsaťročné,
po dobe životnosti a nevyhovujú
estetickým, ani bezpečnostným
nárokom. K získanej dotácii sa pridá
spolufinancovaním Mesto Ilava sumou 640 eur. Z celkovej sumy 2 640
eur sa dá zhotoviť
12 kusov knižných
regálov. Zmluva
medzi mestom a
Fondom na podporu umenia bola
v týchto dňoch podpísaná a následne
bude knižnica pripravovať realizáciu
projektu.
-ot-

prázdne sms za hodinu parkovania
zdarma,“ vysvetľoval projektant.
Popri tom, ako sa vymieňalo slovo
medzi vedením mesta, poslancami a
prítomnou verejnosťou, sa čas priblížil
k ôsmej hodine večer, kedy začínal
zákaz vychádzania. Nastala teda raritná
situácia. Rokovanie MsZ Ilava muselo
byť prerušené a pokračovať bude v
utorok 11. mája.
Prerušenie zasadnutia tak dalo
dvojtýždňový priestor na ďalšie debaty
a premyslenie si prípadných pozmeňovacích návrhov, s ktorými by mohlo prísť
jednak mesto alebo mestskí poslanci. K
prebiehajúcej debate sa vyjadril aj primátor Viktor Wiedermann. „Podľa toho,
čo od verejnosti, resp. podnikateľov
na zastupiteľstve odznelo, je jasné,
že na prvej hodine zdarma trvajú a
argumentujú to úbytkom zákazníkov.
Môj pohľad na to je taký, že počet
aut na námestí sa nerovná počet
zákazníkov, to znamená, že autá
nenakupujú. Cieľom tejto parkovacej
politiky bolo znížiť počet dlhodobo
parkujúcich aut v centrálnej mestskej
zóne a umožniť zákazníkom a tým,
ktorí potrebujú niečo vybaviť na
úradoch, aby mali kde zaparkovať.
Hodinu zdarma nemáme ako kontrolovať. Pokiaľ vodič nemá doklad
o tom, kedy prišiel a odišiel, tak to
nemáme ako regulovať. Otvára to
obrovský priestor na obchádzanie
celého systému,“ povedal na margo
požiadavky, ktorá sa možno pretaví aj do
poslaneckého pozmeňujúceho návrhu.
Ako ďalej dodal, v utorok 11. mája,
kedy bude už začaté zastupiteľstvo
pokračovať, mesto nebude dávať
pozmeňujúci návrh. Avšak v prípade,
že ten pôvodný poslanci nepodporia,
majú rozpracované aj kompromisné
riešenie. „Mesto spraví kompromis
a namiesto prvej hodiny zdarma
navrhujeme tzv. rýchloobratkové
miesta. Tie by slúžili pre občanov,
ktorí potrebujú zaparkovať na krátky
čas na vybavenie nákupu, návštevy
úradov, bánk, pošty a podobne. Išlo
by o 37 parkovacích miest na Mierovom námestí, ktoré sú vyznačené
na tzv. mačacích hlavách,“ vysvetlil
primátor s tým, že čas státia na takýchto
vyhradených miestach by bol stanovený
podľa dohody s poslancami na 30 alebo
45 minút. Rýchloobratkové miesta by
boli pod kamerami alebo vybavené špeciálnymi senzormi, ktoré príslušníkov
mestskej polície upozornia na prekročenie stanoveného limitu státia. O tom,
ako nakoniec bude vyzerať parkovanie v
centre mesta a aké budú jeho pravidlá,
sa bude hovoriť na najbližšom rokovaní
mestského zastupiteľstva a možno ešte
niekoľkokrát...
-verk-
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Pracovníci mestského
úradu počas kontrolného
dňa zmapovali všetky detské ihriská na území mesta.
Revízie odhalili nedostatky,
ktoré vyplývajú z meniacej
sa legislatívy. To, čo spĺňalo normy kedysi, dnes už
neplatí. Okrem toho sa na
niektorých prvkoch podpísal aj zub času a ich oprava
je nevyhnutná. Tie, ktoré sa
opraviť už nedajú, nahradia
nové. Podľa platných noriem musí byť na určených
miestach aj ochrana proti
pádom a poraneniam v podobe mäkkých dopadových
plôch.
Mesto Ilava má na svojom
území dvanásť ihrísk, na ktorých je
spolu 85 hracích prvkov. Niektoré
z nich sú pôvodné, vybudované
ešte pre niekoľko generácií detí
dozadu. Ich poznávacím znakom
sú kovové preliezky a hojdačky.
Z celkového množstva ihrísk
nájdeme aj také, na ktorých už
prebehla rekonštrukcia. V roku
2013 sa zrenovovali ihriská na uliciach Medňanská, Kukučínova, Ľ.
Štúra a Sihoť. Úplne nové ihrisko
pribudlo len nedávno v mestskej
časti Klobušice. Dve ihriská sa
nachádzajú samozrejme aj v
areáloch mestských materských
škôl. Materskej škole v Ilave sa
podarilo zrealizovať projekt, vďaka ktorému mohli pre škôlkarov
doplniť svoj areál o ďalšie prvky.
Materská škola Klobušice sa bude
rozširovať a popri prístavbe sa pozornosť bude venovať aj obnove
detského ihriska v areáli.

Na Kukučínovej ulici dostalo detské ihrisko nové dopadové plochy z drevenej štiepky.

Poškodené prvky vymenia za nové,
dopadové plochy budú bezpečnejšie
so špeciálnym certifikátom o
odbornej spôsobilosti, ktorý
mal byť vydávaný špeciálne
na tieto účely. V prípade mesta
Ilava by takéto špeciálne revízie
stáli zhruba päťnásobok dote-

rajších výdavkov na revízie z
rozpočtu mesta,“ skonštatovala
Jana Pučeková, referentka správy a údržby majetku mesta. „Z
dôvodu týchto problémov v
praxi došlo vo februári 2021 k
zrušeniu spomínaného zákona
a momentálne sa čaká na novú
právnu úpravu. Naďalej však
obce a mestá (ako aj iní vlastníci ihrísk) majú zodpovednosť

Situáciu komplikuje
meniaca sa legislatíva

Legislatíva upravujúca detské
ihriská bola posledné dva roky
pre každého správcu ihriska
komplikovaná. V roku 2019 bol
prijatý zákon č. 371/2019 Z.z.
o základných požiadavkách na
bezpečnosť detského ihriska,
ktorý určil prísne podmienky na
vybudovanie nových ihrísk a zachovanie a prevádzku pôvodných
ihrísk. Samosprávy a ZMOS nové
pravidlá opakovane označili za
neprimerané, finančne neúnosné
a v praxi by spôsobili dokonca
zrušenie časti ihrísk v niektorých
obciach. „Koniec roku 2021
bol určený ako termín, dokedy
musia vlastníci prejsť na nové
pravidlá. Viaceré prvky, hoci
plne funkčné, ktoré by nevyhovovali momentálnym prísnym
požiadavkám, by museli byť
odstránené. Navyše mestá sa
pripravovali na finančnú záťaž, nakoľko zákon požadoval
vykonávať revízie od osoby
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Počas kontrolného dňa boli zistené viaceré nedostatky, v
tomto prípade na detskom ihrisku Sihoť.

za kontrolu bezpečnosti a za
starostlivosť o svoje ihriská,
najmä za vyhovujúci technický
stav hracích prvkov,“ dodala.
Revízia
a plánované opravy

Pravidelná ročná revízia detských ihrísk autorizovaným technikom v meste Ilava prebehla ešte
v zimných mesiacoch. Technik
zhodnotil stav všetkých ihrísk
a v revíznych správach označil
nedostatky v zmysle platnej STN
normy. Následne bol v polovici
apríla vykonaný kontrolný deň
zamestnancami mesta z finančno-majetkového oddelenia a
oddelenia technických služieb,
ktorí priamo v teréne skontrolovali
potrebu nevyhnutných opráv.
„Počas kontrolného dňa sme
vymenili označenia detských
ihrísk a doplnili sme ich aj o
informácie z úradu verejného
zdravotníctva o tom, ako sa
správať. Čo sa týka nedostatkov, najčastejšou je potreba
doplniť dopadové plochy ku
hracím prvkom, obnoviť nátery
detských prvkov a lavičiek,
ktoré sú po zimnom období
v horšom stave. Čakajú nás
aj drobné opravy úchytiek,
koncových častí rúčok na hojdacích prvkoch alebo výmena
niektorých častí za nové,“
zhodnotila výsledok kontrolného
dňa Jarmila Dušičková z finančno-majetkového oddelenia. Ako
dodala, na niektorých ihriskách
budú musieť pracovníci technických služieb staré poškodené
prvky z bezpečnostných dôvodov
úplne odstrániť.
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Nedostatky sa opakujú,
na prvkoch sa podpísal čas

Na detskom ihrisku na Mierovom námestí je potrebné doplniť
chýbajúce madlo na kolotoči a
vymeniť poškodenú plastovú
krytku na hojdačke. Na sídlisku
Sihoť sa v minulom roku konalo
niekoľko brigád dobrovoľníkov,
kedy sa stihlo spraviť gro najdôležitejších údržbových prác. Avšak
zostalo tam ešte zopár „neduhov“,
ktoré bude treba dať do poriadku.
Poškodené drevené stupadlá na
reťaziach, nevyhovujúce medzery
na podlahovej ploche k lanovke,
ako aj dĺžka samotnej reťaze na
lanovke, ktorú je potrebné zdvihnúť vyššie. Náter alebo výmenu
by si zaslúžil aj basketbalový kôš
a staré oplotenie za asfaltovým
ihriskom. Novinkou na tomto
ihrisku bude v rámci bezpečnosti
celkové oplotenie detského ihriska od cesty, ktoré je na pláne pri
najbližšej brigáde.
Ihrisko na Kukučínovej ulici má
iba drobné nedostatky v podobe
starých náterov a opotrebovaných
krytiek. Technické služby tu už
upravili dopadové plochy drevenou štiepkou.
Detské ihrisko na Ulici Ľ. Štúra
by sa malo kompletne obnoviť v
rámci projektu viacgeneračného
ihriska, o ktorom budeme podrobnejšie informovať. Aktuálne sa aj
tam však pracovníci TSM musia
postarať o nové nátery, doplnenie
chýbajúcich úchytiek, výmenu
poškodených plastových prvkov
a odhnitých častí. Okrem toho je
potrebné vyrovnanie terénu na
škvarovom ihrisku.
Na Medňanskej ulici pri základnej škole patrí ihrisko síce k
tým novším, no zažíva najväčší
nápor návštevníkov. Bude na
ňom potrebné odstrániť niekoľko
nedostatkov od starých náterov,
poškodených lavičiek či dopadov
z pneumatík na váhadlovej hojdačke, cez chýbajúce úchytky a
stupienky až po doplnenie dopadových plôch a bezpečnostného
zábradlia. Ďalšie ihrisko na tejto
ulici sa nachádza vo vnútrobloku a
je ukážkou kovových prvkov, ktoré
sem boli osadené v minulosti a
dnes už nespĺňajú
normy. Okrem toho
si na ne miestni
obyvatelia doplnili
vlastné hojdačky
či kovové tyče na
cvičenie, na ktorých
môže dôjsť k poraneniu. Tieto bude
potrebné odstrániť a
vyriešiť bezpečnosť
dopadových plôch.
Na sídlisku Skala
sa nachádzajú dve
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ihriská, pričom prvé z nich pri
bytovkách plní skôr funkciu pre
posedenie miestnych obyvateľov, je potrebné odstrániť staré
lavičky a opraviť funkčné sedenie.
Na novšom ihrisku je tiež zopár
nedostatkov, ktoré sa opakujú aj
na ostatných detských prvkoch
– dopadová plocha, poškodené
držadlá vhodné na výmenu,
opotrebované nátery a odhnité
časti drevených dosiek, ktoré
bude potrebné vymeniť.
V mestskej časti Klobušice sa
nachádzajú taktiež dve ihriská.
Staré je pri IBV, kde sa nachádza
basketbalový kôš bez reťaze, na
kovovej preliezke chýba drevený
stupienok na rebríku ako aj hojdačka a lavičky. Zároveň v tejto
mestskej časti pribudlo v roku
2019 nové detské ihrisko, ktoré
miestni nazývajú Na zábave. Aj na
ňom sa počas revízie našli drobné
nedostatky. Tie si však miestni
spôsobili sami tým, že svojvoľne
do areálu doplnili necertifikované
prvky – poškodenú trampolínu a
plastovú hojdačku.
Revízia sa zamerala aj na dve
ihriská v areáloch materských
škôl, v Klobušiciach sa dopĺňa
drevená štiepka ako dopadová
plocha a zrealizuje sa výmena
dreveného sedenia na pieskovisku. Okrem toho sa poškodené
miesta opravia alebo vymenia za
nové. V materskej škole Ilava boli
zistené iba drobné nedostatky
spojené s opotrebovaným náterom a malými poškodeniami.
Najväčším problémom sú vysoko
položené šmýkačky, preto je aj
tam potrebné navýšiť dopadové
plochy.
Na jednotlivých opravách
bude oddelenie TSM pracovať
priebežne a postupne v rámci
svojej činnosti. „Veríme, že
detské ihriská budú tento rok
využívané pre radosť našich
detí bez obmedzení. Prosíme
všetkých návštevníkov, aby
sa správali zodpovedne, aby
nenechávali po sebe odpadky
a v prípade, ak uvidia osoby,
ktoré poškodzujú hracie prvky,
aby volali mestskú políciu,“
povedala na záver J. Dušičková.
-verk-
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NÁVŠTEVA PARKOV
A DETSKÝCH IHRÍSK
POČAS PANDÉMIE
Slnečné počasie láka na pobyt vonku nielen v prírode. Malé
deti to prirodzene ťahá aj na ihriská. Tie museli byť počas prvej
vlny pandémie v určitom období pre verejnosť úplne zatvorené.
V súčasnosti takéto nariadenia neplatia, Úrad verejného zdravotníctva SR však zverejnil odporúčania, ako sa na ihriskách
máme správať, čo je potrebné dodržiavať a čoho sa vyvarovať. V
tomto duchu sa na svojej stránke venujú jednotlivým oblastiam
spoločenského života v seriáli pod názvom EPIKETA. Pracovníci
mestského úradu tieto pravidlá osadili na všetky ihriská v meste
a mestských častiach.
Čo je to „epiketa“? Pomenovanie je slovnou hračkou - ide o súbor praktických návodov ako sa správať v epidemicky nepriaznivej
situácii. Jednotlivé postupy vám pomôžu znižovať riziko infekcie v
každodenných situáciách a uľahčia orientáciu v priestore medzi
nariadenými opatreniami a ohľaduplnosťou voči ostatným. A to nielen
v čase vysokých denných prírastkov nových prípadov ochorenia COVID-19, ale aj pri postupnom uvoľňovaní protiepidemických opatrení.
l Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho bydliska. Nepresúvajte
sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy.
l Dodržiavajte odstup od iných rodičov a detí, noste riadne nasadené rúško či respirátor.
l Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné
zachovávať aspoň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej
zaplnené miesto.
l Športujte samostatne alebo s ľuďmi z vašej spoločnej domácnosti.
l Každú návštevu detských ihrísk zvážte do dôsledkov. Ak sa predsa
len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a
motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia.
l Nedeľte sa o predmety (napríklad hračky, športové náčinie) s
osobami mimo vašej domácnosti.
Zdroj: ÚVZ SR

Jarná dezinfekcia na detských
ihriskách a v mestských parkoch
Po zimnom období mesto opäť pristúpilo k plošnej dezinfekcii
verejných plôch. Čistenie dezinfekčnými postrekmi zabezpečilo
oddelenie technických služieb a zamerali sa na najfrekventovanejšie miesta, kde dochádza k striedaniu občanov a je tam
zvýšené riziko prenosu ochorenia. Vydezinfikovali sa všetky
prvky na detských ihriskách v meste i mestských častiach a
pravidelnú dávku očisty dostal aj mestský mobiliár v malom i
veľkom parku na námestí.
-verk-

Už dávnejšie sme vás informovali o tom, že budova, kde
do roku 2015 sídlila obchodná
akadémia, prechádza z majetku
Trenčianskeho samosprávneho
kraja do vlastníctva mesta Ilava.
Dňa 21. apríla si zástupcovia
Mesta Ilava prevzali kľúče a
podpisom spečatili prevod
majetku.
Túto budovu mnohí poznajú
ešte ako ilavskú druhú základnú
školu, jej história však siaha ešte
ďalej do minulosti. Začala sa stavať
v roku 1944 ako budova meštianskej školy. V roku 1948 otvorili novostavbu a začala sa písať história
stredného školstva v Ilave. Najskôr
to bola štátna meštianska škola a
v roku 1949 sa z nej stala stredná
meštianska škola. V roku 1954 sa
premenovala na jedenásťročnú
a v roku 1959 na dvanásťročnú
strednú školu. Názov školy sa
opäť zmenil v roku 1962 a to na
strednú všeobecno-vzdelávaciu
školu, neskôr na gymnázium, ktoré
fungovalo do roku 1970, kedy
bolo presťahované na Medňanskú
ulicu a v uvoľnených priestoroch
sa zriadila II. Základná škola na
Hviezdoslavovej ulici v Ilave.
Pre účely základnej školy slúžila
budova až do roku 2007, kedy sa
sem vrátilo opäť stredné školstvo
v podobe obchodnej akadémie.
Jej zriaďovateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý túto
budovu od mesta odkúpil za euro.
Dňa 31. 8. 2015 bola Obchodná
akadémia Ilava na základe rozhodnutia TSK zrušená. Budova
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Bývalá školská budova
je opäť mestským majetkom
však zostala v ich vlastníctve
nevyužívaná až do 21. apríla 2021.
„Zostatková cena investícií,
ktoré vložil do tejto budovy
Trenčiansky samosprávny kraj
po odpisoch, bola zhruba 33 –
tisíc eur. Dohodli sme sa tak,
že za odkúpenie budovy Mesto
Ilava zaplatí 16 500 eur a zvyšnú
polovicu sme sa zaviazali preinvestovať do ďalších potrebných
opráv objektu v horizonte dvoch
rokov. Je potrebné opraviť tam
strechu a zrealizovať ďalšie

rekonštrukčné práce. Aktuálne
pred nami stojí úloha spolu s
poslancami rozhodnúť, na aké
účely ju budeme používať,“ uviedol primátor Viktor Wiedermann.
„Z môjho pohľadu musí ísť o
verejnoprospešný záujem. Čo
je pomerne široký pojem, ale
tým chcem vylúčiť akékoľvek
úvahy, že by sme to predali súkromnému vlastníkovi,“ doplnil
k otázke, čo by si tam vedel sám
predstaviť.
-verk-

Názory sme zisťovali aj
medzi vami v ankete. Pýtali
sme sa vás, na čo by ste
chceli, aby sa budova po bývalej obchodnej škole využila.
Vyberáme zopár úryvkov z
vašich odpovedí. Mnohí z vás
reagovali na názor čitateľa,
ktorý sme zverejnili v jednom
z Ilavských mesačníkov:
 Podporujem s manželom
myšlienku na prebudovanie
bývalej obchodnej akadémie
na domov dôchodcov a rozšírenie MŠ pre obyvateľov Ilavy,
nakoľko sme už v dôchodkovom
období a radi by sme starobu
prežili v Ilave.
 Jednoznačne domov sociálnych služieb. Sme asi jediné
okresné mesto bez DSS. Tiež by
tam spolu s ním mohli byť jasle
alebo materská škola, k realizácii
vzájomného navštevovania
sa – deti potešia starkých a tí
odovzdajú svoju múdrosť malým.
 Veľmi dobrý nápad, aby
v budove bývalej obchodnej
akadémie bolo takéto zariadenie. Naozaj sme na okolí jedno
z mála miest, ktoré nemá pre
svojich občanov zariadenie sociálnych služieb. V dnešnej dobe
je veľa ľudí staršieho veku, ktorí
potrebujú starostlivosť a pomoc.
Možno by mohla byť nejaká časť
využitá aj ako dočasné azylové
centrum pre týrané ženy s deťmi. Držím palce, aby sa získali
potrebné finančné prostriedky
na realizáciu takéhoto typu
zariadenia a dúfam, že to bude
čoskoro.

Sčítanie obyvateľov 2021 pokračuje asistovaným sčítaním
Od 3. mája sa na celom Slovensku spustila druhá fáza Sčítania obyvateľov 2021.
Asistované sčítanie je určené pre tých
občanov, ktorí sa nesčítali počas elektronického sčítania. Aj v Ilave nájdete kontaktné
miesto alebo si môžete sčítacieho asistenta
objednať domov.
Elektronické sčítanie v Ilave
dopadlo nadpriemerne
Elektronické sčítanie prebiehalo na celom Slovensku od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Obyvatelia mohli samosčítať seba alebo svojich
blízkych jednoducho vyplnením dotazníka cez
internet alebo cez mobilnú aplikáciu v telefóne.
V rámci celej republiky sa elektronicky sčítalo
dovedna 4 844 007 obyvateľov, čo predstavuje
približne 86 percent sčítaných. V našom meste
sa sčítalo 88,64 percenta obyvateľov, čiže sa
radíme k nadpriemeru.
Kontaktné miesto na asistované
sčítanie nájdete aj v Ilave
Elektronické samosčítanie obyvateľov bolo
31. marca ukončené a keďže pandemická
situácia sa zlepšuje, nasleduje asistované sčítanie. Možnosť sčítať sa tak majú aj tí, ktorí sa
elektronicky sčítať nevedeli alebo nedokázali.

Ide najmä o starších občanov a rôzne rizikové
skupiny. „Oznamujeme obyvateľom, ktorí sa
nemohli alebo sa technicky nevedeli sčítať
počas elektronického sčítania obyvateľov, že
môžu od 3.5. do 13.6.2021 využiť asistované
sčítanie poskytované mestským úradom,"
uviedla J. Pučeková, poverená vedením Organizačno správneho oddelenia Mesta Ilava. Ako
ďalej dodala, asistované sčítanie bude prebiehať
dvomi formami:
l na KONTAKTNOM MIESTE v našom meste, ktoré je zriadené v kancelárii matričného
úradu, č. dv. 116 na Mierovom námestí 81/18,
kde sa môže obyvateľ sčítať s pomocou stacionárneho asistenta. Kontaktné miesto je otvorené

Zaujímavosti z elektronického sčítania:
• najlepšie sčítaný okres je okres Námestovo
• najlepšie sčítané mesto/obec nad 55 000
obyvateľov je Banská Bystrica, nad 20 000
obyvateľov Čadca a nad 10 000 obyvateľov
Dolný Kubín
• nad 5000 obyvateľov je Lendak
• ženy sa elektronicky sčítavali viac ako muži
(ženy 52%, muži 48%)
• najviac sčítaných bolo vo veku od 15 do
64 rokov

každý pondelok a piatok od 9:00-11.00 hod.
a v stredu od 12:30 do 16:00 hod.
l Imobilní a starší občania môžu využiť aj
druhú formu, a to SČÍTACÍCH ASISTENTOV,
ktorých je možné OBJEDNAŤ si telefonicky na
tel. č. 042/44 555 48. Zamestnanec mestského
úradu si s obyvateľom dohodnú termín a sčítací
asistent príde za ním s tabletom a pomôže mu
sčítať sa za dodržania všetkých epidemiologických podmienok.
Prosíme o obozretnosť a veľký pozor na
podvodníkov! Sčítací asistenti chodia VÝLUČNE len vtedy, ak ste si ich objednali na
uvedenom telefónnom čísle a preukazujú sa
preukazom asistenta. Informovať sa môžete
aj na tel. čísle podateľne mestského úradu
042 44 555 34.
-red-
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NOVÁ PROFESIONÁLNA KOSAČKA KOSÍ RÝCHLEJŠIE,

PROBLÉM JEJ NEROBÍ ANI MOKRÁ TRÁVA
VOZOVÝ PARK ODDELENIA TECHNICKÝCH SLUŽIEB
BOL DOPLNENÝ O NOVÚ
PROFESIONÁLNU KOSAČKU, KTORÁ JE URČENÁ
NA MESTSKÚ ZELEŇ A NA
ROZDIEL OD ZÁHRADNÝCH
KOSAČIEK SI PORADÍ AJ S
MOKROU TRÁVOU.
Po chladnom apríli sa aj
počasie, zdá sa, umúdrilo a aj
technické služby začali sezónu
letnej údržby. V rámci prípravy
skonštatovali, že je potrebné ju
zefektívniť. „Po minuloročných
zisteniach a skúsenostiach
so starostlivosťou o mestskú
zeleň sme dospeli k názoru,
že ak chceme zefektívniť
túto činnosť, opäť ju musíme
technologicky posilniť. Preto
mojou úlohou bolo zamyslieť
sa nad tým, ako to s čo najlepším úmyslom a ekonomicky
únosnou formou realizovať.
V prvom rade bolo potrebné
zmapovať jednotlivé plochy, o
ktoré sa naše oddelenie stará a
v akom časovom horizonte to
momentálne stíhame uskutočniť,“ zhodnotil vedúci Oddelenia
technických služieb mesta Ilava
Stanislav Rendek.
Technické služby sa podľa jeho
slov starajú o takmer 150-tisíc
metrov štvorcových zelených
plôch. Údržbu plošných zelených
plôch vykonávajú multifunkčným
strojom Belos, ktorý bol zakúpený
v roku 2006, kosačkou SNAPPER
z roku 2014 a kosačkou Mountfield XTY. Posledný menovaný
stroj pribudol do vozového parku
v roku 2019, no už jeho samotný
názov "Záhradný traktor XTY
220 HD“ prezrádza, že nejde
o kosačku prioritne určenú na
komunálne účely. „Mestské
zelené plochy majú svoje
špecifiká. Medzi nimi napríklad
množstvo prekážok ako sú

stromy, kríky, lavičky, značky, poklopy, odpadky, staré
kmene a podobne. Nemôžeme
opomenúť ani nehomogénnosť
a nerovnomernosť povrchov.
Nachádzame tu rôzne typy
tráv, buriny, náletové dreviny,
ale aj časté výkopy v teréne,“
vysvetlil S. Rendek, pričom ako
najefektívnejší pre mestskú zeleň
z aktuálneho technického vybavenia oddelenia technických služieb
vidí v súčasnosti multifunkčný
stroj Belos. „Náš stroj Belos,
ako aj ostatné záhradné kosačky, však majú jednu veľkú
konštrukčnú nevýhodu - nedokážu efektívne realizovať kosbu
v prípade, že je trávnatá plocha
mokrá (či už po daždi alebo
ráno, keď je rosa). Preto naši
pracovníci vo všeobecnosti idú
udržiavať zelené plochy až za
priaznivých poveternostných
podmienok, tým sa čas po-

Primátor na sneme Únie miest Slovenska

trebný na vykonanie celkovej
údržby zelených plôch zdvojnásobuje,“ skonštatoval vedúci
oddelenia TSM.
Podľa výpočtov v pomere plocha verzus výkon kosačky je na
celkovú údržbu zelených plôch
vykonávaných plošne v našom
meste potrebných zhruba 105
pracovných hodín, čo predstavuje 2,8 týždňa pri plnom využití
pracovného času. „Nakoľko stroj
Belos dokáže kosiť iba za
optimálnych pracovných podmienok, na údržbu zelených
plôch udržiavaných plošnou
kosbou potrebuje päť až šesť
týždňov. Hlavne v prvotnej
fáze kosby, kedy tráva rastie
za optimálnych podmienok
oveľa rýchlejšie, ako ju stíhame
pokosiť, je tento čas neakceptovateľný,“ uvádza S. Rendek.
Zadovážením nového stroja
určeného na kosenie mestskej

Dňa 4. mája 2021 sa v Historickej budove
NR SR v Bratislave konal v poradí 32. riadny snem Únie miest Slovenska. Primátorov
59 členských miest v úvode zasadnutia pozdravil, ako čestný hosť snemu, predseda
Národnej rady SR Boris Kollár. V pracovnej
časti programu účastníci snemu opätovne
zvolili za prezidenta ÚMS primátora mesta
Trenčín Richarda Rybníčka a zároveň zvolili deviatich členov predsedníctva ÚMS.
Taktiež schválili správu o činnosti ÚMS za
rok 2020 a návrh priorít ÚMS pre rok 2021.
.
-red-

zelene by sa doba
potrebná na plošnú
údržbu zelených plôch
mala skrátiť zhruba o
polovicu, čo predstavuje dva až tri týždne
na celé mesto. „Pri
doposiaľ obstarávanej technike sme
kládli dôraz aj na
multifunkčnosť strojov, v tomto prípade
však potrebujeme
vyriešiť výhradne
kosbu. Áno, aj profesionálna kosačka vie
odhrnúť sneh, pozametať a podobne, ale
nie je primárne určená na tieto činnosti.
Okrem toho, o iný
multifunkčný stroj
sa budeme uchádzať
v rámci výzvy z
environmentálneho
fondu,“ vysvetlil S.
Rendek.
V rámci verejného obstarávania
sa mestu podarilo vysúťažiť stroj
ETESIA H124 DL za cenu takmer
30-tisíc eur. „Na oddelení TSM
sme sa mohli tešiť opäť na príchod novej techniky, ktorá výrazne uľahčí a zefektívni prácu
pracovníkov nášho oddelenia.
Vysúťažený stroj osobne prezývam "škaredé káčatko“, lebo
dizajnovo nie je veľmi vydarený, ale pod obalom sa skrýva
skutočná profesionalita z
dielne francúzskych majstrov,“
pochvaľuje si vedúci oddelenia.
Hovorí, že nový stroj má niekoľko
predností, ale najvýraznejšou je,
že dokáže kosiť a zbierať aj mokrú
trávu, čo doteraz dostupná technika nedokázala. „Samozrejme
medzi ďalšie prednosti patrí
vysýpanie zberného koša
priamo na vlečku za traktor
alebo nákladný automobil a
bezkonkurenčná je aj rýchlosť
kosby,“ dodáva.
Sezónu kosenia začali s novou
profesionálnou kosačkou v areáli základnej školy. Postupne sa
kosba presunie do centra mesta
a na hlavné diagonály. „Kosba je
rozplánovaná ako každoročne
od centra mesta postupne na
jednotlivé sídliská a mestské
časti. Veríme, že pridaním novej
techniky uspokojíme potreby
občanov na kosenie mestských
plôch oproti minuloročnému
obdobiu.“
-verk-
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VYUŽIME VYCHÁDZKU

DO PRÍRODY EFEKTÍVNE!
Pri príležitosti Dňa Zeme sme 22. apríla až do konca mája
spustili spoločnú aktivitu, ktorou pomôžeme životnému
prostrediu a postaráme sa o svoje okolie.
Zákaz vychádzania pomohol
mnohým opäť objaviť čaro trávenia
času na čerstvom vzduchu v prírode. Prinieslo to však so sebou aj
nezodpovedné správanie a mnoho
odpadkov v lesoch, pri potokoch,
na lúkach, ale aj pri cestách či na
sídliskách...
Vyberme sa teda spolu do prí-

predstavovať.
AKO NA TO?
• vyzdvihni si kartu a prázdne vrecia na odpadky v Dome kultúry Ilava
• zbieraj odpadky v lese, pri potoku, pri ceste, v meste...
• plné vrecia odpadkov odovzdaj
opäť v dome kultúry, kde dostaneš
na hraciu kartu pečiatky
• na konci mája budeme žrebovať
zo všetkých účastníkov výhercov

4-5/2021
zaujímavých cien
• špeciálna odmena bude pripravená aj pre najlepšieho zberača
Odpadky môžeš aj triediť. Postačí
však, keď prinesieš nevytriedený
zmesový odpad. Potešia nás aj vaše
odkazy a obrázky! Súbežne nám
môžete zo svojich „dobrých skutkov
pre prírodu" posielať fotografie, ktoré
zverejníme v osobitnom fotoalbume
na FB Aktuality mesta Ilava.

rody, ale využime túto vychádzku
efektívne! Poďme spolu a zároveň
oddelene zbierať odpadky a čistiť
svoje okolie.
Aby to bolo MOTIVUJÚCE,
pripravili sme si pre vás súťaž,
ktorá potrvá až do konca mája. Ak
sa zapojíte, vyhrať môžete pekné
ceny, ktoré vám budeme postupne

DO SÚŤAŽNEJ AKCIE KU DŇU ZEME SA ZAPOJILI DOBROVOĽNÍCI ZO SIHOTE A LAŠTEKOV, PRIDAJTE SA AJ VY!

4-5/2021
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POĽOVNÍCI A TURISTI VYZBIERALI VIAC AKO DVE TONY ODPADU
Poľovníci, turisti a dobrovoľníci z Ilavy a Hornej Poruby
vyčistili osemkilometrový úsek
Porubského potoka od odpadkov. Do brigády sa zapojil
aj primátor Ilavy Viktor Wiedermann a starosta z Hornej
Poruby Milan Staňo. Každý z
nich vyrazil zo svojho konca
„revíru“, aby sa v strede stretli
pre dobrú vec.
V piatkové popoludnie 23.
apríla vymenili poľovníci z PZ
Borokové Vápeč Horná Poruba
Ilava svoje pušky a ďalekohľady
za rukavice a čižmy a brodili sa
Porubským potokom. Na úseku
asi osem kilometrov pracovalo
spolu i s turistami z Hornej Poruby
celkom 60 ľudí. Brigáda bola organizovaná v spolupráci s Mestom

Toto všetko priniesli poľovníci a turisti na zberný dvor.
Viete si predstaviť, že presne týchto 2430 kg odpadu
bolo v potoku a jeho okolí?

Ilava. Na čistení potoka sa aktívne
podieľali i najvyšší predstavitelia
oboch miest - primátor Ilavy Viktor
Wiedermann a starosta Hornej
Poruby Milan Staňo. Pomôcť prišli
i rodinní príslušníci poľovníkov a
priatelia. Neverili by ste, čo všetko sa nahromadilo na zbernom
dvore. Okrem stoviek plastov,
kovov, aj práčky, hrnce, topánky,
dokonca i dva veľké koberce.
Celkovo sa vyzbieralo 2 430 kg
odpadu! Turisti z Hornej Poruby
pokračovali v čistení potoka i v
sobotu 24. apríla, vyčistili úsek od
Homôlky po Hornú Porubu a vyzbierali ďalších 15 vriec odpadu.
-ra-

MESTSKÁ POLÍCIA A DEŇ ZEME
Mestskí policajti sa zapojili do čistenia okolia. Ako nám
povedali, na plasty a iný odpad za areálom MFK pri potoku v
smere na železničnú stanicu, sa už nedalo pozerať. „Smetisko"
po nezodpovedných občanoch odviezli do areálu technických
služieb.
-red-
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Svetový deň Zeme oslavujeme už od roku 1970. Práve v
tomto roku vedci a ekológovia
podrobne pozorovali poškodenie našej atmosféry vďaka
snímkam z kozmu. Aj z tohto
dôvodu si každý rok v apríli
pripomíname, akí sme závislí
od kvalitného životného prostredia, a že prírodné zdroje,
ktoré využívame, môžu byť
jedného dňa vyčerpané.
Deň Zeme patrí v súčasnosti
medzi najpopulárnejšie svetové
dni s množstvom sprievodných
podujatí. Je dôležité, aby si deti
už odmalička uvedomovali, že
22. apríla oslavuje naša planéta,
a že na jej ochranu by sme nemali
zabúdať po celý rok. Preto si aj
žiaci 1. stupňa tento sviatok pripomenuli blokovým vyučovaním.
Žiaci 1.A triedy si na Deň Zeme
vyrobili vlastnú knihu v tvare zemegule, na ktorej pracovali počas
vyučovania. Od odpadkov vyčistili
ulicu SNP a okolie našej krásnej
školy. V 1.B sa žiaci prostredníctvom rôznych aktivít dozvedeli,
čo znamená slovo "separovať"
(triediť) odpad, aký význam má
separácia odpadu pre životné
prostredie. Každý žiak si z vyplnených pracovných listov, pomocou pani učiteľky, vytvoril peknú
EKOKNIHU na pamiatku. Žiaci v
1.C si precvičili separovanie teoreticky, pomocou prezentácie, a aj
prakticky, pri zbieraní odpadkov v
areáli školy a jej blízkom okolí. Na
jednotlivých hodinách pracovali
s poznatkami o našej planéte.
Výsledkom bola Ekokniha. V 2. A
si pozreli prezentáciu s názornými
ukážkami ničivého vplyvu človeka
na prírodu, svoje vedomosti si
overili krátkym kvízom, písomne
sľúbili našej Zemi, že ju budú
ochraňovať. Zavŕšením celodenných aktivít boli výtvarné práce,

4-5/2021-
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"Prvostupniari" obnovovali našu Zem
zamerané na "čistotu" vodných
tokov. Žiaci 2.B si na hodine slovenského jazyka čítali text o Zemi
a triedení odpadu a odpovedali na
otázky, ktoré súviseli s textom.
Na hodine písania vymýšľali vety
o tom, ako môžeme chrániť našu
Zem a prírodu. Žiaci 3.A triedy
rozobrali tému šetrenia životného
prostredia, pozreli si rôzne ukážky
venované tejto problematike. V
rámci slovenského jazyka a matematiky vypracovali pracovné listy
zamerané na ochranu prostredia.
Tiež pomohli k väčšej čistote v
našom okolí a vyzbierali mnoho
odpadkov po nevychovaných
spoluobčanoch, ktorí si stále mýlia
našu krásnu prírodu so smetiskom. V 3.B si žiaci z trojsmerovky
vylúštili tohtoročné heslo Dňa
Zeme - Obnovme našu Zem,
pozreli si prezentáciu o ochrane
prírody a Zeme. Vyčistili úsek na
brehu potoka na Pivovarskej ulici,
za čo od tamojších obyvateľov

dostali pochvalu a sladkú odmenu.
Žiaci skonštatovali, že najviac je v
prírode plastového odpadu. Žiaci
4.A v blokovom vyučovaní, počas
3 vyučovacích hodín, prostredníctvom www.prelepsiubuducnostzeme.sk rozvinuli tému ochrany
Zeme, diskutovali o klimatických
zmenách a vyčistili od odpadkov

les na Laštekoch. V 4.B sa žiaci po
úvodnej prezentácii, zameranej na
negatívne vplyvy ľudskej činnosti
na Zemi, rozprávali o možnostiach
minimalizovania odpadu, nakreslili si logo recyklácie do narysovaných trojuholníkov. Potom vyšli do
lesa nazbierať naklíčené semená
lesných stromov a tie si v triede posadili do kvetináčov. Na výtvarnej
výchove žiaci v skupinách vytvorili
plagáty s výzvami na ochranu a
obnovu prírody.
Takto aj „prvostupniari“ chceli
svojím konaním a správaním
prispieť k zachovaniu Zeme pre
ďalšie generácie, v duchu starej
indiánskej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov,
požičali sme si ju od našich detí“.
(Učitelia I.stupňa ZŠ)

Apríl v ilavskej
materskej škole
V mesiaci apríl sme sa konečne dočkali otvorenia brán
našej materskej školy pre všetky deti. Tešili sa učiteľky,
deti i rodičia. Veď po dlhom čase sa deti stretli so svojimi
kamarátmi, mohli sa konečne vybehať, pohrať a naučiť
mnoho nového.
Apríl je už tradične vnímaný ako mesiac lesov, vtáctva,
zvierat a prebúdzajúcej sa prírody. Úlohou materskej školy je
vytvárať v deťoch pozitívny vzťah k prírodnému prostrediu a
formou zážitkového učenia rozvíjať pozorovacie schopnosti,
zmyslové vnímanie a environmentálnu výchovu. Preto aj v
tomto mesiaci deti poznávali rastliny, zvieratá a oslávili so
svojimi učiteľkami DEŇ ZEME. Prostredníctvom Lienky Bodkulienky poznávali potrebu čistého prírodného prostredia.
Pomáhali pri čistení okolia materskej školy, kde zbierali a
triedili odpad. Robili eko-pokusy a zakopaním niekoľkých
druhov odpadu sa učili poznávať, čo sa v prírode rozloží a
čo jej naopak škodí.
(O. Hudecová)

4-5/2021
Dopravná výchova v materskej škole nie je o výučbe a
znalosti dopravných značiek a
pravidiel, ale predovšetkým o
rozvoji všetkých zmyslov, ktoré
dieťa ako účastník cestnej premávky nevyhnutne potrebuje.
Ak sa deti naučia, že aj keď
sa hrajú, musia vnímať kamaráta, rešpektovať ho, dodržiavať
pravidlá hry, rozvíjame u nich ich
životné postoje, ktoré sa budú
môcť uplatňovať pri pohybe v
dopravnom prostredí.
V rámci témy dopravná výchova
sa snažíme u detí praktickými
ukážkami, výkladom, piesňami,
ale aj básničkami rozvíjať dopravnú gramotnosť ako účastníka
cestnej premávky. Celý týždeň
sme organizovali prechádzky,
kde deti prechádzali cez priechod
pre chodcov, všímali si dopravné
značenia, správanie ľudí a v neposlednom rade svoje vedomosti a
skúsenosti využili na dopravnom
ihrisku v areáli materskej školy,
kde každé z detí dostalo dopravný
prostriedok. Tí, ktorí mali rešpekt
pred samohybným prostriedkom,
vytvárali skupinu chodcov pohybujúcich sa v cestnej premávke.
Všetci mali za úlohu správať sa
ohľaduplne, bezpečne a podľa
pravidiel cestnej premávky. Deti

ILAVSKÝ MESAČNÍK

DOPRAVNÁ VÝCHOVA
PRE ŠKÔLKAROV
boli maximálne sústredené a tento
zážitok im pomohol ocitnúť sa v
pomyselnej dopravnej situácii
naživo. Zároveň to deťom spôsobovalo obrovskú radosť z pocitu,
že sami sú aktívnymi účastníkmi

premávky ako vodiči. Ich radosť
bola aj pre nás zadosťučinením v
snahe pripraviť ich na bezpečný
život v cestnej premávke.
(O. Hudecová)
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Na druhom stupni
prebiehal Deň zeme
ONLINE
Aj keď pandémia koronavírusu neumožnila všetkým
žiakom školy, aby mohli byť
počas Dňa zeme v škole, ani
títo žiaci nezaháľali a nad
problematikou tohto dňa sa
zamysleli... V týždni od 19.
do 23. 4. žiaci absolvovali
online vyučovanie na hodinách biológie zamerané na
aktuálnu problematiku Dňa
Zeme. Na online ekovzdelávaní aktívne vyjadrovali
svoje názory a postoje a veľmi ma teší, ako naša mladá
generácia správne uvažuje a
globálne problémy biosféry
ju nenechávajú chladnou.
Mnohí žiaci následne dobrovoľne vytvorili ekoplagátik,
niektorí prezentáciu k téme,
video a našli sa aj takí, ktorí
boli zbierať odpad a o tomto
textom aj fotografiami informovali. Naša mládež má
naozaj predpoklady, aby
obnovila našu Zem!
(K. Hulínková,
koordinátor ENV)

DEŇ ZEME MÁME KAŽDÝ DEŇ

Každoročne v apríli sa žiaci našej školy venujú rozmanitým
aktivitám zameraným na ochranu a tvorbu životného prostredia.
Výnimkou nie sú ani naši druháci. Tí sa však ochrancami prírody stali už v septembri, kedy sa zapojili do medzinárodného
eTwinningového projektu s názvom NATURE AMBASSADORS
/ PRÍRODNÍ VYSLANCI. Spolu so žiakmi z Turecka a Rumunska
pátrali v priebehu celého školského roku po tom, čo alebo kto
prírode pomáha alebo škodí. Spoločnými silami hľadali odpovede na otázku, ako chrániť prírodu, aby zostala zachovaná aj
pre ďalšie generácie.
spolupráce na diaľku bol napríklad
V súlade s cieľmi projektu sa
spoločný kalendár, v ktorom každá
zamerali najmä na nevyhnutnosť
škola výtvarne spracovala jeden
separácie a recyklácie odpadomesiac.
vých materiálov. V spolupráci so
V rámci ďalšej spoločnej aktivižiakmi jedenástich zahraničných
ty, ktorou bola výroba hudobných
škôl vytvorili niekoľko zaujímavých
a hodnotných výstupov. Okrem
výroby projektových maskotov z
odpadového materiálu sa venovali
aj vymýšľaniu sloganov o prírode,
ktoré sa stali súčasťou spoločnej
prezentácie. K obľúbeným aktivitám
patrili aj pravidelné videokonferencie, počas ktorých sa žiaci spriatelených škôl podelili s kamarátmi o
svoje nápady ako opätovne využiť
odpadový materiál. Raz to boli návrhy spoločenských a vzdelávacích
hier z kartónového papiera, inokedy
zas bábky a hračky zo starej vlny či
kúskov látok.
Práce na projektových aktivitách
neustali ani počas uzatvorenia škôl
v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie. Výsledkom takejto

nástrojov, sa žiaci partnerských
škôl presvedčili o tom, že na ich
výrobu nepotrebujú žiadny drahý
materiál ani špeciálne nástroje.
Stačili predmety, ktoré nám už
kedysi poslúžili a teraz patrili do
odpadkových košov. Vďaka fantázii
sa však dokázali opäť premeniť na
užitočné predmety, ktoré našli nielen
svoje opätovné využitie, ale priniesli
deťom aj radosť a kopec zábavy.
Zavŕšením projektového snaženia
bola tvorba spoločného príbehu
s environmentálnym zameraním.
Každá zapojená škola mala nielen
vymyslieť časť príbehu, ale ho aj

ilustrovať a ozvučiť. Vznikla tak
rozprávka s nezvyčajným názvom
„Recyklačné dobrodružstvo“, milým
príbehom a poučným záverom.
Realizácia eTwinningových projektov v rámci vyučovania je jednou
z ciest, ako prostredníctvom inovatívnych a moderných spôsobov vyučovania oživiť a zefektívniť tradičné
vyučovanie. Pre žiakov 2.A sa takéto
vyučovanie už stalo samozrejmosťou. V aktivitách projektu sa učia
zručnostiam, ktoré si môžu skúsiť v
reálnom medzinárodnom prostredí.
Získavajú nielen motiváciu k učeniu
sa cudzích jazykov, ale aj väčší
kultúrny prehľad prostredníctvom
priameho kontaktu s rovesníkmi v
iných krajinách. Počas realizácie
projektu sú vedení k medzipredmetovému komplexnému mysleniu,
učia sa klásť otázky, byť otvorení
novým poznatkom, samostatní a
zodpovední za výsledky i spoločný
pracovný tím. Sú to všetko vlastnosti,
ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj
súčasnej spoločnosti.
Pevne veríme, že aj prostredníctvom takýchto aktivít žiaci získajú
návyky zodpovedného správania
k životnému prostrediu a ukážu
ostatným, čo majú robiť, aby naša
príroda zostala zachovaná aj pre
ďalšie generácie.
(J. Koštialiková)
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Už druhú sezónu si môžeme
symbolom mája pripomínať 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. Tradícia stavania májov
je súčasťou ľudových zvykov.
Máje sa zvykli stavať večer pred
1. májom. Mládenci stavali ručne
dvojaké máje. Vysoké postavili
v strede dediny, pred kostolom,
richtárovým domom, prípadne aj
pred krčmou. Mali olúpanú kôru
a vrcholec bol smrečok, alebo
jedlička, ktorý pripevnili drôtom
ku kmeňu, vyzdobili stužkami,
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Tradícia stavania májov prežíva
aj cez pandémiu, hoci bez sprievodných podujatí
Prvomájové oslavy sa opäť nemohli konať, no ich symboly sa pevne
týčia námestiami. Nie je tomu inak ani v Ilave a jej mestských častiach.
kožmanickými ručníkmi aj plnou
fľaškou pálenky. Menšie máje
stavali mládenci pred domami
všetkým dievkam v dedine avšak niekedy sa stalo, že dievka,
ktorá nebola obľúbená, nemala
postavený máj. Tí zaľúbení zas
máje stavali svojim frajerkám,
v predzáhradkách domov, čím
vlastne upozorňovali, že dievka
má vážnu známosť a už vtedy sa
predháňali, koho máj bude krajší
a najvyšší. Bola to spoločenská
udalosť spojená so spevom, tancom, zvykla trvať dva dni a účastná
bola celá dedina. Niektoré tradície
našich predkov zanikli, iné sa zachovali dodnes tak, ako stavanie
mája. Dnes je to však skôr tradícia
symbolická. Zvyčajne sa stavia
jeden máj pre celú obec či mesto.
V Ilave sa o stavanie májov
aj tento rok postaralo oddelenie
technických služieb. Tam, kde
stará technika nevládala, prišla
na pomoc hydraulická ruka. Drevo mestu, ako každým rokom,
poskytol miestny urbár.
-verk/ tradície: tnos.sk-

Kladením vencov pri pamätníku a pamätnej tabuli
si pripomenuli 76. výročie oslobodenia mesta
V tieto posledné aprílové dni
si každoročne pripomíname i
v našom meste koniec vojny a
oslobodenie nášho mesta.
V tomto roku si pripomíname
už 76. výročie oslobodenia
nášho mesta. Už druhý rok sa
tento slávnostný akt musel konať
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bez prítomnosti verejnosti a bez
sprievodných programov. Prebiehajúca pandémia nám nedovoľuje
uctiť si pamiatku a tieto významné
dni nášho mesta tak, ako sme boli
po dlhé desaťročia zvyknutí, avšak
ani v takýchto pohnutých časoch
nemôžeme zabudnúť, čo sa dialo

a stalo pred 76 rokmi.
Položením vencov pri pamätníku SNP a pri pamätnej tabuli
na pamiatku židovských obetí na
budove pošty si primátor mesta
Viktor Wiedermann a členky Únie
žien uctili pamiatku a vzdali úctu
obetiam!
-ra/verk-
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Na menšom kríži pri dome smútku bolo telo Ježiša príliš
malé voči konštrukcii kríža, preto sa vymenilo za väčšie.

Mesto zrenovovalo kríže
na mestskom cintoríne

Na ilavskom cintoríne pribudli na oboch krížoch nové
korpusy Ježiša Krista a samotné kríže sa premaľovali.
Po tom, čo hlavný kríž ako aj samotné telo Ježiša poznačil zub času, korpus bol zdemontovaný a vymenený
za náhradu. Mesto v spolupráci s ilavskou farnosťou
symbolicky ešte vo veľkonočnom období zakúpilo nové
korpusy Ježiša Krista a oddelenie technických služieb
sa postaralo o vymaľovanie krížov, ako aj o osadenie
nových tiel Ježiša.
Na menšom kríži pri dome smútku bolo telo Ježiša
príliš malé voči konštrukcii kríža, preto sa vymenilo za
väčšie. Maketu na hlavnom kríži už bolo na čase vymeniť. Keď vaše kroky povedú práve na toto miesto k
modlitbám, veríme, že oceníte jeho dôstojnejší vzhľad.
-verk-

Kaštieľ v Ladcoch úspešný v Grantoch EHP a Nórska
Kaštieľ v Ladcoch bude v nasledujúcich dvoch rokoch čiastočne obnovený za viac ako pol milióna eur. Projekt obnovy
jeho západného krídla bol úspešný v rámci výzvy Grantov EHP a
Nórska č. CLT01, vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky
v júli 2019. Pôsobnosť správcu programu v roku 2020 prešla
na novozriadené Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky.
Kaštieľ bol postavený v 40.
(Spoločnosť dcér kresťanskej
rokoch 18. storočia rodinou Molásky sv. Vincenta de Paul), ktoré
tešických, ktorá mu na dlhý čas
tu mali svoje ústredie. Začiatkom
prepožičala svoje meno – nielen
50. rokov 20. storočia kaštieľ priv Ladcoch, ale aj v okolí bol
padol štátu, ktorý tu časom zriadil
známy pod tradovaným názvom
odbornú školu. Po roku 1989 bol
Kaštieľ Motešických. V poslednej
reštituovaný; rád vincentiek ho
štvrtine 19. storočia sa dostal do
pred niekoľkými rokmi predal
rúk príslušníkov bohatej rodiny Ponovému súkromnému vlastníkovi
pperovcov. S kaštieľom je spojené
(Silvia Da Col Heisar), ktorý stojí
aj meno Augusta Schenka, zaklaaj za projektom jeho obnovy a
dateľa miestnej cementárne, ktorý
úspešnej projektovej žiadosti.
si vzal za manželku dcéru Leopolda
Cieľom projektu MaHoLa (z ang.
Poppera s poetickým menom
„Manor House Ladce“ – kaštieľ
Jeanette. V medzivojnovom obLadce) je pamiatková obnova
dobí bol v rukách rádu vincentiek
západného krídla kaštieľa, v rámci

ktorej bude obnovená strecha
(vrátane striech dvoch nárožných
vežičiek) i interiér. Obnovená časť
bude slúžiť ako miestne kultúrno-kreatívne centrum, menší reprezentatívny priestor bude určený
pre organizovanie umeleckých či
kultúrnych podujatí. Dve miestnosti
budú využité aj na prezentáciu
lokálnej histórie, s dôrazom na
dejiny kaštieľa a jeho vlastníkov.
Štátny pamiatkový dohľad nad
prácami bude vykonávať Krajský
pamiatkový úrad Trenčín. Prirodzene, súčasťou projektu budú aj
odborné a vzdelávacie podujatia.
Partnermi projektu sú obec Ladce,
Odborné učilište internátne v Lad-

coch a nórskym partnerom projektu
je Vysoká škola pre zelený rozvoj
(Høgskulen for grøn utvikling) z
mestečka Bryne.
Obnovená časť kaštieľa bude
slúžiť nielen pre obyvateľov a
návštevníkov obce Ladce, ale aj
širšieho okolia Ilavy. Po svojej
pamiatkovej obnove sa kaštieľ v
Ladcoch zaradí k tým kaštieľom na
ľavej strane Váhu, ktoré sú aspoň
čiastočne pamiatkovo obnovené a
sprístupnené (Ilava – Klobušice,
Dubnica nad Váhom).
Projekt obnovy časti kaštieľa v
Ladcoch bude realizovaný vďaka
podpore Grantov EHP a Nórska.
(Silvia Da Col Heisar)
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Matrika
Narodili sa:
Tomáš Havrla
Hana Vlkovičová
Adela Pastorková
Júlia Vaňová
Matúš Jankovič
Patrik Dubový
Vivien Králová
Klára Sabol
Navždy nás opustili:
Bohumil Paholek
Vladimír Hudec
Lýdia Vincová
Ladislav Gabriš
Miloš Šedo
Ján Múčka
Pavol Makás
Jana Slugeňová
Pavel Schiller
Manželstvo uzatvorili
David Hošták
a Erika Štepanovičová
Michal Jáňa
a Mgr. Ľubica Budjačová
Tibor Bielak
a Lucia Tomanová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

14
5
7

SPOMIENKA
„Tak rýchlo ten čas letí,
tak rýchlo uteká,
no každý deň patrí
Ti naša spomienka.
Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
budeš stále žiť.“
Dňa 30. mája 2021 uplynie
desať rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Pavel DOMAN
Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomína
manželka s rodinou.

Profesor Traubner, čestný občan Ilavy,
OSLÁVIL SVOJE 80. NARODENINY
„Ži a nechaj žiť! Pre mnohých
je to už sprofanované heslo
či len praobyčajné slovo. Pre
iných je to však celoživotné
poslanie," týmito vetami začína
knižka autorky Kataríny Hradskej,
ktorú má vo svojej domácej knižnici drvivá väčšina staršej generácie
v našom meste. Je o našom súčasnom najslávnejšom rodákovi
Prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi
(narodil sa 2.5.1941 v Ilave).
„Profesor Traubner prežil
detstvo, ktoré mu celkom iste
nikto nezávidí. Vojna ho obrala
o to najkrajšie, čo môže zažiť
štvorročný chlapec. Spolu
s rodičmi sa museli skrývať
pred deportáciami v horách.
Vyštudoval medicínu, stal sa
lekárom, neurológom, pretože
chcel pomáhať chorým.“
A tak, ako nikdy v živote nič
nerobil polovičato, tak i jeho sa
štúdium sa neustále stupňovalo:
1964 - Absolvent LFUK v
Bratislave,
1964 – 1966 sekundárny lekár
Ústavu patologickej anatómie
LFUK,
1966-1985 odborný asistent I.
neurologickej kliniky LFUK,

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA
Zberný dvor v areáli TSM ILAVA bude v období po prechode
na letný čas otvorený pre verejnosť v nasledovných časoch:

PONDELOK - ŠTVRTOK:
STREDA:
PIATOK:
PRESTÁVKA:
SOBOTA

7:00 - 16:00
7:00 - 18:00
7:00 - 14:00
10:00 - 10:30
8:00 - 12:30
(každý párny týždeň)

1978 – CSc.,
1985 – docent,
1991 – profesor neurológie,
od r. 1991 zastáva funkciu
prednostu I. neurologickej kliniky
FN LFUK v Bratislave.
Prof. Pavel Traubner, na ktorého sme právom hrdí, je nositeľom:
• Štátnej ceny Pribinovho kríža
II. triedy „Za významnú medicínsku, pedagogickú, vedeckú a
spoločenskú činnosť“ – 2001
• Národnej ceny „Krištáľové
krídlo" - 2001
• Zlatej čestnej plakety Jána
Jesenia SAV za zásluhy v lekár-

skych vedách – 1998
• Dérerovej medaily Ministerstva zdravotníctva SR „Za celoživotnú činnosť" – 2000
V septembri v roku 2006 sa stal
prvým čestným občanom mesta
Ilava. Tento titul mu udelil vtedajší
primátor Pavol Čiernik.
Pri príležitosti jeho okrúhleho
životného jubilea 80 rokov mu
predstavitelia Mesta Ilava a jeho
rodáci touto cestou prajú hlavne
veľa zdravia, šťastia osobných i
pracovných výsledkov.
Pán profesor ĎAKUJEME!
-ra-
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JAKUBOV ZLATÝ PEDÁL
Jakub Pružinec je čerstvý vysokoškolák, študent
prvého ročníka Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave, býva v Klobušiciach a možno nie
každý vie, že tento mladý muž Ilavu vzorne
reprezentuje v športe FREESTYLE BMX, v rámci
ktorého sa stal pre rok 2020 držiteľom
ocenenia „Zlatý pedál“.
l Jakub, prosím Ťa, skús nám
trošku priblížiť šport, v ktorom si
dosiahol tento veľký úspech. Kto
Ťa priviedol k tomuto športu a
aká dlhá bola cesta ku víťazstvám?
- FREESTYLE BMX je individuálny
šport, ktorý sa môže jazdiť súťažne,
alebo len tak pre radosť. Je to na rozhodnutí jazdca. Veľmi dobré na tomto
športe je, že v podstate nemá nijaké
hranice. Človek môže začať jazdiť v
akomkoľvek veku a fantázii sa medze
u nás nekladú. Tento šport má viacero
kategórii, ako sú napríklad FREESTYLE BMX STREET, PARK, DIRT.
Jazdí sa na špeciálnych bicykloch po
rôznych prekážkach a skokoch. Ja sa
venujem kategórii FREESTYLE BMX
STREET, čo je jazdenie na pouličných
prekážkach, ako sú napríklad rôzne
zábradlia, schody a lavičky.
l Ako dlho sa venuješ tomuto
športu?
- Je to už desať rokov. Obkukal
som ho od kamarátov, ktorí sa vozili

na takých bicykloch na ulici a tvoríme
celkom dobrú partiu v našom meste
aj v súčasnosti. Vo svojich začiatkoch
som ani len nepomyslel na nejaké
súťaže a víťazstvá. Hlavné pre mňa
bolo sa tým baviť čo najdlhšie a až
postupom času pribúdali cenné skúsenosti, ktoré sa dali využiť neskôr v
súťažiach.
l Veď to je paráda sa len tak
voziť, na prvý pohľad sa to zdá
také ľahké...
- Áno, takto sa na nás pozerajú
mnohí... (smiech). Ale za každým
úspechom je tvrdá drina a množstvo
hodín tréningu. Kým fungovali fitness
centrá, tak som trénoval štyrikrát týždenne, posledný rok počas pandémie
je to horšie. Chcem svoju kondíciu
budovať aj naďalej a tak každý deň
trénujem doma bez vybavenia, čo
nie je pre mňa jednoduché, ale vždy
sa dá nájsť nejaký spôsob, pokiaľ
človek chce...
l Máš za sebou za tie roky i

KNIHY
KORNÉLIA
 knižné novinky  „hand made“ darčeky
 mapy  čerstvo pražená káva  sypané čaje
Ďakujeme všetkým zákazníkom, čitateľom
a priateľom kníh, ktorí kupovali a kupujú
knižky v LOKÁLNOM kníhkupectve.
Veľmi si to vážime,
vďaka vám POKRAČUJEME.
Moyzesova 1871/123, Ilava ( 100 m za VÚB bankou )
0910 111 975
FB: Knihy Kornelia

nejaké nepríjemné pády?
- Jasné bez pádov by to nešlo,
naopak, je veľmi dôležité naučiť sa
padať. Mám za sebou viacero úrazov,
z ktorých najvážnejšie bolo zranenie
kolena. Rok som kvôli tomu nejazdil,
ale neodradilo ma to a pokračujem
ďalej. Zmenil sa mi dosť pohľad na
tento šport s odstupom času. Pochopil
som, že je potrebné zaťažovať telo
aj pri inej fyzickej aktivite ako len
jazdením na bicykli a tak sa čo najviac
snažiť predchádzať zraneniam. Aj z
tohto dôvodu sa venujem cvičeniu
intenzívnejšie a niekedy ho aj uprednostňujem pred jazdením.
l Ako je to s financiami? Ide o
drahý šport?
- Ako sa to vezme, tento môj bicykel
stojí okolo 1 500 eur, možno aj viac.
Neviem to moc odhadnúť, keďže si
ten bicykel kupujem po častiach a
skladám sám, samozrejme predávajú
sa aj komplet BMX bicykle, ktoré nie
sú až také drahé a sú veľmi vhodné
na začiatky, pokiaľ si niekto plánuje
kúpu BMX bicykla. Prešiel
som s ním už dosť veľa,
som zaregistrovaný v Slovenskom zväze cyklistiky,
ktorý toto odvetvie podporuje poslednou dobou viac
a viac. S ich podporou a
pomocou som navštívil
viaceré štáty a absolvoval
mnohé súťaže či už doma
alebo v zahraničí. V roku
2019 som bol na súťaži v
poľskom meste Gdansk,
kde sa mi podarilo dostať
až do finále.
l Priblížiš čitateľom
Ilavského mesačníka,
ako prebiehala súťaž,
z ktorej si si odniesol
najvyššie ocenenie?
- Tak, ako v každom
športe, spôsobila prebiehajúca pandémia a jej
opatrenia problémy i u

nás. Súťaž sa volá Slovenský pohár
FREESTYLE BMX a skladá sa z troch
kôl každý rok. Minulý rok v auguste
sa jazdilo prvé v Žiline, druhé kolo
som tiež odjazdil v auguste v Košiciach a tretie prebehlo v septembri v
Šuranoch. Tieto súťaže pozostávajú z
dvoch kvalifikačných jázd a na základe
získaných bodov postúpi určitý počet
jazdcov do finále, kde má každý jazdec
dve finálové jazdy s tým, že sa ráta iba
jedna, ktorá má viac bodov. Nakoľko
som všetky tri kolá vyhral, čo porotu
dosť prekvapilo, rovnako ako aj mňa,
tak vo februári 2021 sa mi podarilo na
základe výsledkov zo sezóny 2020
získať ocenenie Najlepší slovenský
cyklista v kategórii FREESTYLE BMX
v ankete Zlatý pedál 2020.
Jakubovi ďakujeme za vzornú
reprezentáciu mesta, gratulujeme
ku krásnemu športovému úspechu
a prajeme veľa športových i osobných úspechov!
Za rozhovor ďakuje
A. Riecka
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Delphine
de Vigan:
Ľubomíry Luhovej

Ak vás zaujíma história a jej
rôzne zákutia, podcast, ktorý
vznikol spoluprácou medzi
Aktualitami a Post Bellum, by
vás mohol zaujať. Vyrozpráva
poslucháčom príbehy a pohnuté osudy z dejín 20. storočia.
Dozvedieť sa môžete o zaujímavých životných etudách
známych i menej známych
osobností. Spoznajte ich tak,
ako ich možno nepoznáte –
Kláru Chlamtáčovú, dcéru
úspešného podnikateľa, ktorá
bola neustále na úteku... Martu
Ličkovú, spoluautorku prvého prekladu Solženicinovej
Rakoviny, umlčanú normalizáciou... či pohnutý životný
príbeh Slováka, ktorý prežil tri
koncentračné tábory a pochod
smrti. A mnoho ďalších...

SPOJENIA

Pekná téma - riešenie citovej
rozorvanosti skoro 13-ročného
chlapca Théa, zapríčinenej rozvodom rodičov, ktorú rieši pitím
alkoholu, až ho ohrozil na živote.
Vtiahol do toho aj kamaráta Mathisa, ktorý ale nemá zúfalý životný
stav. Jeho mama je domáca žienka,
je inteligentná, no nikto nechápe,
ako ju môže baviť len starostlivosť
o domácnosť. Théo ma striedavú
rodičovskú opateru, týždeň je u otca
(stratená existencia, lebo prišiel o
zamestnanie), potom sa sťahuje na
týždeň k mame, ktorá mu ale nedáva citové zázemie. No a je tu ešte
výrazná postava triednej učiteľky,
ktorá ako jediná zo zboru si všíma,
že Théo nie je v poriadku, súcití s
ním a snaží sa napriek všetkému pomôcť. Je vo vzťahu k nemu veľmi
empatická, lebo ako dieťa bola týraná otcom, kvôli čomu ani nemohla
mať vlastné deti, a má stále citlivé "senzory" a ňuch na trápenie detí.
To sú hlavné postavy na ktorých stojí dej, písaný veľmi pekne, krásne
slovné vyjadrenia a spojenia, originálne, ďalší literárny talent. Veľa sa
dozvieme o francúzskom školskom systéme, majú na škole aj vlastnú
ošetrovňu so zdravotníčkou, športové a divadelné hodiny, komunikácia
s rodičmi je na vysokej úrovni. Kniha je vhodná hlavne pre rodičov
(viac pre mamy) a učiteľov.

ROK 1970

V Ilave sa konala na námestí
mohutná manifestácia za účasti
pracujúcich a škôl ilavského obvodu.
Pracujúci hrdo už po 25. raz kráčali
v sprievode, aby manifestovali za
jednotu, mier a socializmus. A predsa
ten tohtoročný Prvý máj bol jedinečný
v čase, v ktorom žijeme, v etape, v
ktorej sa nachádzame.
Tohtoročný Prvý máj sme oslávili v
znamení postupného plnenia programu politickej konsolidácie, programu,
ktorého dôsledným plnením sa naša
spoločnosť postupne a cieľavedome
dostáva zo štádia konsolidácie, do
obdobia politickej, hospodárskej i
spoločenskej stabilizácie.

TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH
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