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ZDARMA!

Na opravu Kostola Všetkých svätých
v Ilave prispelo aj ministerstvo kultúry
Spolu s budovami bývalého hradu a
kláštora je barokový trinitársky kostol už
tristo rokov architektonickou dominantou nášho mestečka. Kým hrad a kláštor
sa zmenili na väzenie, chrám stále slúži
svojmu pôvodnému účelu. Ostatné roky
postupne prechádza náročnými rekonštrukciami exteriéru. Po oprave strechy v
roku 2008, prišla vlani na rad komplikovaná
obnova oboch kostolných veží. Tento rok
sa farnosť pustila do zatiaľ najrozsiahlejšej
rekonštrukcie – opravy fasády kostola.
Prispelo na ňu aj Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky.
Múry väznice robia opravy
náročnejšími. Prírodné živly
zase urýchľujú ich spustenie
Opravy sťažuje a finančné náklady predražuje
skutočnosť, že celý kostol je obklopený budovami
väznice. Postavenie lešenia a všetky stavebné
práce tak musia prebiehať za prísnych bezpečnostných opatrení.
Na druhej strane potrebné renovácie urýchlili i
poveternostné podmienky. V roku 2008 po tom, čo
vietor odtrhol kus strechy, sa uskutočnila jej celková
rekonštrukcia. Vymenila sa krytina i časť krovu.
„Kostol bol dokončený okolo roku 1722 a krov
je pravdepodobne ešte pôvodný. V priebehu posledného storočia bol niekoľkokrát opravovaný,
o čom svedčia aj nápisy na stenách povaly.
Vždy však išlo len o nevyhnutnú nápravu a
„látanie“ zlého stavu najviac poškodených
častí. Až odstránenie terajšej plechovej krytiny
ukázalo skutočné poškodenie a stav strechy
farského kostola. Bude preto nevyhnutné vymeniť pravdepodobne nielen najviac poškodené
časti a krytinu, ale takmer celý krov,“ opísal
(Pokračovanie na str. 6)

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Základná škola zmodernizovala päť učební l
l Pandemické opatrenia priniesli obmedzenia v kultúre l
l V mestskom múzeu i v dome smútku prebieha rekonštrukcia l
l Svah mosta ponad Porubský potok bude bezpečnejší a krajší l
l Na slovíčko s náčelníkom Mestskej polície Ilava Petrom Lukáčom l
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editorial

Vážení spoluobčania,
spolu s príchodom
jesene k nám dorazila
aj neželaná návšteva,
druhá vlna pandémie
alebo ako zvykneme
hovoriť „koronakrízy“. Hoci
teraz už vieme o víruse,
ktorý ochorenie COVID-19
spôsobuje, podstatne viac
ako sme vedeli na jar, názory
ľudí naň sa pohybujú niekde
medzi dvoma extrémnymi
hranicami.
Jedni túto chorobu zľahčujú a tvrdia, že je menej
nebezpečná ako chrípka, iní
ju zase považujú za smrteľné
nebezpečenstvo a pandémiu typu morovej nákazy.
Bez ohľadu na to, do ktorej
názorovej skupiny patríme,
jediné, čo môžeme v boji s
touto chorobou urobiť, je, že
budeme VŠETCI dodržiavať
hygienické a epidemiologické
opatrenia.
Život však ide ďalej a ja som
rád, že sa v našom meste dejú
aj pozitívne zmeny. Tento
mesiac sa už realizujú alebo
sa začnú realizovať viaceré rekonštrukčné práce. V
mestskom múzeu sme začali
so sanáciou, ktorej cieľom
je zastavenie vlhnutia stien,
následná výmena dlažby a
vymaľovanie dolného podlažia budovy. Taktiež začali
prebiehať práce na novej
prístavbe Domu smútku na
cintoríne v Ilave. V dome
kultúry sa pracuje na rekonštrukcii núdzového osvetlenia
a oddelenie technických služieb realizuje sanáciu svahu
Porubského potoka, ktorá
bola už viac než nutná.
V priebehu mesiacov október a november prebehne
aj druhá etapa rekonštrukcie
chodníkov a ciest v našom
meste. O jednotlivých udalostiach píšeme podrobnejšie na
stránkach mesačníka, ktorý
práve držíte v rukách.
Mňa osobne teší najmä
to, že okrem riešení starostí
nášho bežného života, nezabúdame ani na odkazy
našich predkov. Môžeme sa z
nich poučiť a aj povzbudiť. Je
našou povinnosťou zachovávať ich pre ďalšie generácie.
Obzvlášť v dnešnej dobe to
považujem za veľmi dôležité.
S prianím pevného zdravia,
Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenska
a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nové prísnejšie opatrenia s
platnosťou od 1. októbra 2020. Týkajú sa štyroch základných oblastí – rúšok,
hromadných podujatí, prevádzok a rizikových krajín.

Od októbra platia nové obmedzenia
v súvislosti s ochorením COVID-19
HROMADNÉ PODUJATIA
l Hromadné podujatia je možné
organizovať do 50 osôb, vrátane
organizátorov.
l Až do odvolania je zakázané usporadúvať hromadné
podujatia kultúrnej, zábavnej,
spoločenskej či inej povahy
(diskotéky, tanečné zábavy a
pod.) v prevádzkach verejného
stravovania (reštaurácie, bary,
nočné kluby, pohostinstvá, atď.)
ako aj v ubytovacích zariadeniach.
l Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia,
ako sú svadobné oslavy, oslavy
iného charakteru, plesy, kary,
stužkové slávnosti a podobne.
Výnimku z týchto zákazov majú
hromadné podujatia, ktorých všetci
účastníci budú v čase začiatku
hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo
antigénového testu certifikovaného
v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12
hodín. Takéto hromadné podujatia
musia byť ohlásené na miestne
príslušnom regionálnom úrade
verejného zdravotníctva najneskôr
48 hodín pred jeho začiatkom,
pričom je potrebné uviesť presný
čas a miesto jeho konania. Pokiaľ
sú uvedené podmienky splnené,
je na takomto hromadnom podujatí
možné podávať a konzumovať jedlá
a nápoje.
Organizátor hromadných podujatí je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly
dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor
teda bude musieť vyhradiť priestor
a zabezpečiť kontrolovaný vstup a
výstup účastníkov podujatia.
Zákaz organizovania hromadných podujatí sa nevzťahuje na

zasadnutia a schôdze štátnych
orgánov, orgánov územnej samosprávy, zasadnutia (schôdze)
a voľby, ktoré sa uskutočňujú na
základe zákona.
RÚŠKA:
l Povinnosť nosiť rúško stále
platí v interiéri s výnimkou vlastnej
domácnosti.
l Rúško je od 1. októbra
potrebné nosiť aj v exteriéri, ak
sa človek nachádza vo vzdialenosti menej ako 2 metre od
ľudí, s ktorými nežije v jednej
domácnosti.
l Rúška musia nosiť aj zamestnanci vykonávajúci prácu v
spoločnom pracovnom priestore.
Výnimku z nosenia rúška má
zamestnanec, ktorý sa nachádza
na pracovisku sám.
l Povinnosť preventívneho
nosenia rúšok sa predĺžila aj
pedagógom a odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa
alebo špeciálny pedagóg) a žiakom
druhého stupňa základných škôl a
študentom stredných škôl v rámci
vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie
deti, teda tie, ktoré navštevujú
predškolské zariadenia a prvý
stupeň základných škôl.
l Výnimky z nosenia rúšok majú
žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
l Rúška sú povinné aj pri hro-

madných podujatiach, a to aj v
prípade, že sa konajú v exteriéri.
Takisto sú povinné v hľadiskách
divadiel či športových hál a štadiónov.
l Rúška sa nemusia nosiť na
čas nevyhnutný na konzumáciu
jedál a nápojov, napríklad v prevádzkach verejného stravovania
alebo v priestoroch obchodných
centier, ktoré sú určené na konzumáciu (food courty, kaviarne,
reštaurácie).
PREVÁDZKY:
l Obchody a obchodné domy
majú opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku – jeden
zákazník na 10 štvorcových metrov. Pri vstupe do predajne bude
musieť zamestnanec kontrolovať
dodržiavanie nových, ale aj doteraz
platných hygienických pravidiel.
l Prevádzky verejného stravovania môžu byť otvorené od 6:00
do 22:00, v prípade rozvozu a
predaja cez okienko nonstop.
Otvorené môžu byť len tie, kde
zákazníci sedia.
RIZIKOVÉ KRAJINY:
l Od 1. októbra sa zoznam
menej rizikových krajín nemení.
Vláda vyhlásila od 1. októbra
2020 na obdobie 45 dní núdzový stav pre celú Slovenskú
republiku.
-red-

OPATRENIA MESTSKÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU

S účinnosťou od 29. septembra 2020 od 9:00 hod. na
dobu trvania 2 týždne, t. j. do 12. októbra 2020 24:00 sa
ZAKAZUJE:
 organizovanie akýchkoľvek kultúrnych, spoločenských a
športových podujatí Mestom Ilava, ďalej sa organizovanie bude
riadiť podľa vydaných opatrení ÚVZ
 usporadúvať akékoľvek stretnutia, nácviky a schôdze občianskych a záujmových združení v domoch kultúry Mesta Ilava
 činnosť Klubu dôchodcov v Ilave a MC DUBÁČIK

Sprísnený režim pre verejnosť pri návšteve MsÚ Ilava a DK Ilava
V súvislosti s opatreniami na predchádzanie šírenia koronavírusu a
prenosného ochorenia COVID-19 je až do odvolania sprísnený režim pre
verejnosť pri návšteve mestského úradu a domu kultúry. Mestská knižnica,
Oddelenie kultúry Mesta Ilava ako aj Mestský úrad Ilava fungujú naďalej
v riadnych úradných hodinách. V dome kultúry je potrebné pri vstupe sa
vopred ohlásiť službe vo vestibule alebo telefonicky. Na mestskom úrade
vás usmerní informátorka. Pri vstupe do priestorov mestského úradu a
domu kultúry, prosím, rešpektujte usmernenia a vstupujte len v sprievode
zamestnanca mestského úradu. 		
-msu-
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CHODNÍK NA ŠTÚROVEJ
ULICI MEDZI POHOSTINSTVOM A POHREBNOU
SLUŽBOU BOL OD 7. SEPTEMBRA 2020 UZATVORENÝ PRE CHODCOV. DÔVODOM BOLA ÚPRAVA SVAHU
MOSTA PONAD PORUBSKÝ
POTOK.
Prípravné práce ohľadom úpravy svahu mosta ponad Porubský
potok sa začali už začiatkom tohto
roka, kedy bolo potrebné zámer
odkonzultovať s dotknutými orgánmi a vypracovať projektovú
dokumentáciu k umiestneniu dočasného dopravného značenia pri
realizácií terénnych úprav a stavebných prác. „Po odsúhlasení
projektovej dokumentácie a
vydaní príslušných rozhodnutí
orgánov štátnej správy pristúpilo Oddelenie technických
služieb mesta Ilava koncom
augusta k realizácii diela. Na
začiatku sme museli očistiť
predmetnú lokalitu od náletových drevín z dôvodu prístupu
ťažkej techniky. Demontovali
sme staré zničené pletivo a
odstránili padajúce zábradlie.
Následne nastúpili strojné
mechanizmy k terénnej úprave
svahu,“ opísal postup prác Stanislav Rendek, vedúci oddelenia
technických služieb mesta.
Po ukončení terénnych úprav
pracovníci technických služieb
svah prekryli fóliou tak, aby
zabránili ďalšiemu prerastaniu
náletových drevín. Následne
v tejto lokalite vymenili staré
dolámané obrubníky za nové.
„V súčasnosti pokračujeme

Pracovníci technických služieb venujú zvýšenú pozornosť
ÚPRAVE SVAHU MOSTA PONAD PORUBSKÝ POTOK
s prácami na výstavbe nového
oplotenia, ktoré zaistí bezpečnosť chodcov. V poslednej fáze
zrealizujeme výsadbu svahu
okrasnými drevinami. Tie budú
zároveň slúžiť na spevnenie
svahu,“ doplnil S. Rendek.
Ukončenie prác podľa jeho
slov predpokladajú v závislosti od
poveternostných a objektívnych
faktorov do konca mesiaca november 2020. Nakoľko realizáciu
zabezpečuje Mesto Ilava v rámci
personálnych a materiálnych

kapacít oddelenia technických
služieb, predpokladané náklady
sú vo výške 6 200 eur.
Po samotnej rekonštrukcii
a zveľadení tohto priestoru sa
naskytá otázka, kto a do akej
miery sa bude starať o údržbu
okolia Porubského potoka. „V
prvom rade si musíme uvedomiť, že svahy potokov tvoria
koryto daného vodného toku
a starostlivosť o koryto je
v kompetencii príslušného
správcu drobného vodného

toku. Mesto však nerealizuje
úpravu svahu vodného toku!
Zároveň však môžeme informovať občanov, že v októbri
sa uskutoční rokovanie medzi
zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku a oddelenia technických služieb,
ktorého cieľom bude stanoviť
ďalší postup údržby vodných
tokov a vodných stavieb na
území nášho mesta,“ uzavrel
Stanislav Rendek.
-ra-

PRÁCE V DOME SMÚTKU SA UŽ ROZBEHLI
Pozornosti návštevníkov cintorína v Ilave určite neunikol čulý
stavebný ruch v okolí domu smútku. Od posledného septembrového týždňa prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sa dotknú
jeho exteriéru i interiéru.
„Dňa 16. septembra 2020 bolo
stavbu prístrešku pre chladiace
ukončené verejné obstarávanie na
zariadenie a vytvorenie novej
stavbu prístrešku pre chladiace zaspevnenej manipulačnej plochy
riadenie a spevnené plochy. Konpre prístup k novovybudovanému
krétne ide o revitalizáciu existujúchladiacemu boxu v prístrešku.
cej asfaltovej spevnenej plochy pri
Najvýhodnejšiu ponuku na uvezadnom vstupe do domu smútku,
dené práce podala firma B&B,

spol. s.r.o.. Ich realizáciu začala v
pondelok 28. septembra,“ opísala
plán práce na ilavskom dome smútku
Viera Baginová z Finančno-majetkového oddelenia Mesta Ilava.
Spomínaná prístavba prístrešku
pre umiestnenie chladiaceho boxu a
spevnené plochy sa bude realizovať
v prvej etape rekonštrukčných prác.
Prístrešok pre doplňujúci chladiaci
box sa bude nachádzať vedľa vstupu do objektu zo zadnej – severnej
strany budovy na podklade jestvujúcej betónovej terasy. „Z dôvodu
potreby prístupu ku vstupu do
nového prístrešku je potrebné
vybudovanie a rekonštrukcia odstavnej spevnenej plochy, ktorá
bude slúžiť ako obslužný priestor
pre potreby pohrebných služieb,“
objasnila V. Baginová. V druhej etape
sa následne vymení existujúci chladiaci box a zároveň sa doplní aj nový.
Tento bude určený výlučne pre ľudí,

ktorí zomreli na infekčné choroby.
„Rekonštrukčné práce v dome
smútku realizuje Mesto Ilava z
vlastných zdrojov v celkovej výške
12 115 eur. Celá rekonštrukcia
by mala byť ukončená do konca
mesiaca október, pričom Dom
smútku Ilava bude po rekonštrukcii
spĺňať všetky potrebné hygienické nariadenia,“ doplnila na záver
Baginová.
-ra-/ foto:-df-

V predchádzajúcom vydaní Ilavského mesačníka
sme vám priniesli prehľad
šiestich úsekov ciest, ktoré budú v priebehu tohto
mesiaca zrekonštruované a
ukázali sme si aj ich aktuálny, nie veľmi lichotivý stav.
Práve im bolo venované
aj mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo v utorok
29. októbra.
Hlavným bodom programu
mimoriadneho rokovania mestských poslancov bolo schválenie
návratnej finančnej výpomoci
zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií
Slovenskej republiky pre Mesto
Ilava vo výške 122 783 eur na
výkon samosprávnych pôsobností
z dôvodu kompenzácie výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020. V zmysle schváleného
programu MsZ Ilava vystúpil primátor pred poslancov a verejnosť s
dôvodovou správou. „V roku 2020
zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie
a celkovú finančnú situáciu
územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením
COVID-19, a to predovšetkým
znížením príjmov, čo je zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Výpadok
dane z príjmov fyzických osôb
oproti schválenému rozpočtu
na rok 2020 predstavuje podľa
Ministerstva financií Slovenskej
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Na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva
poslanci schválili návratnú finančnú výpomoc od štátu
republiky za jún 2020 pre mesto
Ilava sumu 122 783 eur,“ uviedol
primátor Viktor Wiedermann. Ako
ďalej vysvetlil, bezúročná návratná finančná výpomoc určená na
financovanie výkonu samosprávnych pôsobností bude poskytnutá
na základe žiadosti Mesta Ilava
maximálne do výšky výpadku dane
z príjmov fyzických osôb za rok
2020 so štvorročnou splatnosťou
v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude
uhradená v roku 2024 a posledná
v roku 2027.

šeckej ulice smerom na cintorín,
rovnako tak chodník oproti kaplnke na Farskej ulici po semafor a
chodník od zberných surovín po
odbočku k sídlisku Skala. Pokiaľ
ide o úseky ciest, v tejto etape sa
dostane na rad časť vozovky na
Mierovom námestí popred poštu
a úsek cestnej komunikácie pri
Materskej škole Medňanská.

Práce na druhej etape
úpravy ciest a chodníkov
budú prebiehať
v októbri a novembri

Druhá etapa rekonštrukcie
chodníkov a ciest nič nemení
na pôvodných plánoch, kedy
sa v budúcom roku počítalo s
opravou vozoviek na uliciach
v každej mestskej časti. Pôjde
tak už o tretiu etapu rozsiahlych
rekonštrukcií ciest a chodníkov v
Ilave, pričom aktuálne sa niektoré
ulice už projektujú. „Momentálne
sa vyberajú ďalšie cesty, ktoré
by sa realizovali v tretej etape
s tým, že komunikujeme aj s
poslancami, aby sme zachytili aj ich indikácie na to, čo
považujú za prioritu jednotlivé
mestské časti. Samozrejme
potom si spolu sadneme za
stôl a dohodneme sa, ktoré
cesty pôjdu do tejto komplexnej

Druhá etapa rekonštrukcie
ciest, na ktorú chce samospráva
návratnú finančnú výpomoc z
Ministerstva financií SR použiť,
má byť zrealizovaná i vyúčtovaná do konca roka 2020. Verejné
obstarávanie na úpravu asfaltového povrchu štyroch úsekov
chodníkov a dvoch úsekov ciest
už prebehlo, pričom v poslednom
septembrovom týždni si realizátor
prác prebral dielo a práce by mal
v závislosti od počasia odštartovať
začiatkom októbra. Opravovať
sa bude zvyšok chodníka od Ko-

Tretia etapa rekonštrukcie
ciest sa v budúcom roku
zameria na komplexnejšie
opravy ulíc

rekonštrukcie,“ priblížil ďalšie
kroky V. Wiedermann. „Z môjho
pohľadu je veľmi dôležité, aby
bola urobená prístupová cesta
a hlavne chodník od železničnej
stanice smerom na námestie.
Keď sa na budúci rok spustí
nová parkovacia politika, tak
potrebujeme ľudí pustiť zo
záchytného parkoviska po
bezpečnej komunikácii a chodníku,“ dodal primátor.
Pozornosť bude radnica
venovať aj najkritickejším
výtlkom na mestských
komunikáciách
Vodiči si sťažujú aj na množstvo
výtlkov, ktoré komplikujú prejazd
mestom. Na rad by sa mali dostať v tomto období súbežne s
opravami spomínaných šiestich
úsekov chodníkov a ciest. „Výtlky
budeme riešiť súčasne s druhou
etapou rekonštrukcie ciest teraz
na jeseň. Máme ich zmapované
s tým, že sa vyberú tie najproblematickejšie a tie, kde je zároveň najfrekventovanejší pohyb
automobilov. Na opravách sa
bude podieľať externá firma a
niektoré zabezpečí oddelenie
technických služieb,“ dodal na
margo výtlkov V. Wiedermann.
-verk-

Po novej zborovni pribudlo v škole aj päť zmodernizovaných učební
O tom, že počas „korona prázdnin“ sa
v Základnej škole v Ilave nezaháľalo, sme
vás už neraz informovali. V škole sa toho
času búchalo, vŕtalo, maľovalo, prerábalo
a obnovovalo. Výsledkom bola napríklad aj
nová zborovňa pre pedagogický personál
druhého stupňa, o ktorej sme písali v staršom vydaní Ilavského mesačníka. Práce
na obnove a zveľadení priestorov školy
sa ňou však zďaleka neskončili.
Práve naopak. Po prvej úspešnej zmene,
ktorá sa skončila v marci tohto roka, nastala
od začiatku apríla obnova ďalších učební,
ktorá bola ukončená tesne pred nástupom
žiakov do školy. Projekt modernizácie odborných učební sa týkal piatich učební - chémie
a fyziky, cudzích jazykov, techniky a dvoch
učební informatiky. Všetky tieto priestory
prešli rovnako ako zborovňa komplexnou
rekonštrukciou. Každá z nich bola kompletne
vystierkovaná a vymaľovaná. Staré drevené obklady stien, obkladačky, umývadlá
a batérie boli vymenené za nové. Linoleové
podlahy boli taktiež odstránené a nahradené
modernejšou plávajúcou podlahou a tiež boli
v každej učebni obnovené svietidlá a elektroinštalácia s internetovou prípojkou. Učebne

dostali okrem nového „ošatenia“ aj nový
nábytok, stoly, počítače a notebooky. Učebňa
fyziky a chémie je vybavená multifunkčnými
pracovnými stolíkmi s novo zavedeným
prívodom vody, či plynu pre efektívnejšiu
praktickú výučbu týchto predmetov. „Mesto
Ilava nám veľmi pomohlo pri financovaní
materiálnych nákladov, ktoré nepokrýval
samotný projekt. Poďakovanie patrí aj
zamestnancom Oddelenia technických
služieb Mesta Ilava, ako aj zamestnancom

školy. Títo ľudia boli veľmi nápomocní pri
prevádzaní celej rekonštrukcie zborovne
a učební,“ uviedla riaditeľka ZŠ Medňanská
v Ilave Dana Škultétyová. Aj napriek jej predstavám o ešte rozsiahlejšej rekonštrukcii, ktorá
by zahŕňala úplnú obnovu elektrických sietí,
kanalizácie, informačných sietí, stien, okien
a dverí, vyjadrila svoju spokojnosť. „V rámci
tohto projektu som spokojná. Myslím si,
že to splnilo svoj účel a bude to naďalej
slúžiť,“ dodala s tým, že do budúcna by chceli
pokračovať v rekonštrukcii zborovne pre prvý
stupeň, elektrických sietí v budove školy a
učebne pre praktickú výučbu technických
prác – kuchynku.
Na tomto projekte sa bude podieľať aj
Združenie rady rodičov v Ilave, a to nákupom
zariadenia (kuchynská linka, stoly, stoličky)
a vybavenia kuchynky. „Prajem žiakom,
nech si zo školy zoberú čo najviac, čo sa
týka vedomostí a možností. Nech využijú
všetko, čo im škola ponúka naplno pre
svoj rozvoj. Želám im, aby sa im na škole
páčilo a mali dobrých kamarátov, prvé
lásky a dobrý vzťah s učiteľmi,“ doplnila
na záver riaditeľka D. Škultétyová.
-df-
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Tento projekt sa uskutočnil
vďaka podpore z Nadácie EPH
Mestské múzeum sa dočkalo
rekonštrukcie, na ktorú vo svojich
útrobách čakalo už dlhé roky.
Najväčším problémom, ktorý
pribúdajúci čas iba zhoršoval, bolo
vlhnutie stien. To spôsobovalo
opadávanie omietok a veľký
varovný prst sa týčil aj
nad znehodnotením exponátov.
Kľúčový problém, ktorý je potrebné vyriešiť pred akoukoľvek ďalšou rekonštrukciou,
obnovou či rozšírením mestského múzea, je
sanácia týchto zvlhnutých stien. „Rekonštrukcia Mestského múzea Ilava je v tejto fáze
rozdelená na tri časti – sanácia vlhkého
muriva, izolácia podlahy a odvodnenie v
exteriéri. Ide o práce na prízemí múzea,
kde vo výsledku budeme mať aj nové sanačné omietky a maľovku, nové podlahy
a sociálne zariadenia,“ uviedol zástupca
primátora a poslanec MsZ Anton Bajzík.
Ako ďalej dodal, spomenuté práce boli
vysúťažené za sumu takmer 33-tisíc eur,
pričom 10-tisíc eur sme získali z grantu Nadácie EPH. „Ako poslanec som obnovu
múzea samozrejme podporil. V minulosti
sa v ňom vymieňali okná, ale problém s
vlhnutím naďalej zostával. Na to, aby sa
mestské múzeum otvorilo návštevníkom,
aby bolo funkčné a aby sme sa nehanbili
vôbec ich tam privítať, je potrebné začať
s jeho obnovou. A ďalej v nej pokračovať
smerom na poschodie a von tak, aby sme
z mestského múzea vytvorili kultúrny
komplex,“ doplnil A. Bajzík.
OBNOVA AKO DAR K 50. VÝROČIU
Ilavské mestské múzeum v tomto roku
oslávilo svoje päťdesiate výročie. Keby vedelo
rozprávať, istotne by sa takémuto darčeku k
jubileu potešilo. „Celá doterajšia história
múzea stojí hlavne na miestnych ľuďoch,
väčšinou dobrovoľníkoch. Pre ďalšie generácie chcú zachovať spomienky na tých,
ktorí tu niekedy žili a tvorili. Som veľmi rada,
že prišlo aj k väčšej rekonštrukcii múzea,
ktorú si už zúfalo pýtalo. Naposledy sa v
ňom vymenili okná v roku 2018. V ostatnom období sa nám podarilo zrenovovať
hodnotnú a rozsiahlu zbierku krojov a
v roku 2019 sme dali zreštaurovať štyri
mortuáriá. Celkovo však treba expozície
múzea prebudovať nanovo, zatraktívniť
a prispôsobiť súčasnej dobe. Na to, aby
sme sa posunuli ďalej, však bolo potrebné
zvrátiť chátrajúci stav nášho múzea. Teší
ma, že sa to práve deje,“ povedala na margo
prebiehajúcej rekonštrukcie správkyňa múzea
Oľga Tomášová.
SMELÉ PLÁNY DO BUDÚCNA.
VZNIKNE AJ CHÝBAJÚCE
INFORMAČNÉ CENTRUM
Obnova múzea začína jeho sanáciou, ale
nebude ňou aj končiť. Primátor má s priestorom,

V MESTSKOM MÚZEU PREBIEHA REKONŠTRUKCIA

Staré navlhnuté múry budú minulosťou

ktorý múzeum ponúka, smelé plány. „Z môjho
pohľadu múzeum, ktoré funguje jeden deň
v týždni aj to iba na kľúč, nemá zmysel.
Preto ho chceme v prvom rade zastabilizovať, okrem sanácie zvlhnutých stien a
opravy prízemia, chceme rozšíriť aj jeho
expozíciu a zapožičať si ďalšie múzejné
zbierky,“ priblížil plány s mestským múzeom

primátor Ilavy Viktor Wiedermann.
Podľa jeho slov by v budúcom roku
v miestach, kde sa aktuálne nachádza
klenotníctvo, chcelo mesto zriadiť turisticko-informačné centrum. „Cieľom je, aby
návštevníci Ilavy dostali všetky potrebné
informácie, či už o možnostiach ubytovania, stravovania, kultúrnych pamiatkach v
meste a okolí, alebo organizovaných
kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach.
V ďalších etapách
chceme v budove
spraviť novú expozíciu múzea s tým,
že budeme riešiť aj
prístavbu budovy,
kde by časom mohla byť umiestnená
mestská knižnica,“
prezradil primátor
viac o tom, ako by sa
mohlo mestské múzeum do budúcna
rozvíjať a viac priblížiť
verejnosti.
Momentálne je
kvôli prvej etape rekonštrukcie zatvorené, pričom práce na
prízemí budú prebiehať do konca októbra.
V priebehu mesiaca
november prebehne
opätovné nasťahovanie exponátov s tým,
že Mestské múzeum
Ilava bude znovu
sprístupnené návštevníkom a školám.
-verk-
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v roku 2008 situáciu vtedajší dekan
farnosti Anton Galus.
Po tejto realizácii zostal na čelnej
fasáde otvor, ktorým sa ťahali na
strechu drevené trámy. Keď k tomu,
prirátame dlhodobé opadávanie
omietky - bolo jasné, že sa bude musieť opraviť aj fasáda. Začalo sa však
zhora – od veží. V roku 2019 sa realizovala nesmierne náročná obnova
drevených a murovaných konštrukcií
oboch veží kostola. Pokryli sa tiež
novým medeným plechom a osadili
repliky vrchných krížov.
V tomto roku farnosť pristúpila
k oprave fasády. Kostol podlieha
dozoru pamiatkarov, architektonicko-historický výskum spracovala
PhDr. Zuzana Zvarová. Potrebná je
nielen oprava omietok, no i reštaurovanie niektorých častí fasády.
Reštaurátorský výskum s návrhom
postupu obnovy, ktorý musí schváliť
krajský pamiatkový úrad, práve v
týchto dňoch zabezpečuje skúsený
trenčiansky odborník Juraj Krajčo.

Na opravu Kostola Všetkých svätých
v Ilave prispelo aj ministerstvo kultúry
alebo stĺpa). Na každom pilastri je
ukončenie hlavicou s maskaronom
(plastický ozdobný motív v podobe
ľudskej tváre). „Omietky, štuková
výzdoba - rímsy, pätky a hlavice
pilastrov sú zo štukovej hmoty a
ich súčasný stav mal havarijný
charakter. V tomto roku sa práce
určite dokončiť nestihnú. Keď sa
aj po schválení pamiatkarmi začne
s reštaurovaním, pri minerálnych
omietkach na báze vápna sa dá
pracovať, kým teploty vonku
neklesnú pod mínus päť stupňov,“
povedal na margo termínov reštaurátor. Radi by však do Vianoc, ak
počasie dovolí, spravili vrchné časti
veží a odtiaľ by dali dole lešenie.
Zvyšné sa demontuje až po oprave
celej fasády v roku 2021.

Na reštaurovanie je ideálny čas,
do Vianoc by chceli stihnúť
opraviť vrchné časti veží
Prečo a ako sa majú časti fasády reštaurovať? Nestačí ju len
omietnuť a vymaľovať? Ako dlho to
potrvá? Na akademického sochára
a reštaurátora Juraja Krajča som
vychŕlila kopec otázok. Stretli sme
sa pred kostolom, ktorého fasáda
je momentálne členená lešením.
Murári práve omietali časti, ktoré sa
obnovujú, no nemusia sa reštaurovať. „Teraz je na to ideálny čas.
Umelecko-remeselné omietky sa
miešajú klasickým spôsobom –
vápno a piesok. Ak by to robili v
horúcom počasí, uschli by príliš
rýchlo a praskali by,“ informoval
ma odborník. Jeho tím robí sondážny
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Farba fasády sa zmení
na okrovožltú v kombinácii
s bielou
Kostol po roku 1723: Na dobovej kresbe kostola je vidno
po oboch stranách vstupných
dverí niky, v ktorých boli sochy svätcov.

výskum štukových častí. Juraj Krajčo
ilavský kostol dobre pozná, vrátil sa
sem pracovne po 25-tich rokoch.
V deväťdesiatych rokoch minulého
storočia tu pracoval so svojím otcom. Vtedy sa nanovo premaľovala
interiérová výzdoba.
Fasáda kostola je členená ozdobnými prvkami - pilastrami (architektonický prvok mierne vystupujúci na
stene, má tvar neúplného piliera,

Čo sa týka farebnosti, zistilo sa, že
tesne po dokončení v roku 1722 mala
fasáda kostola, tak ako teraz, bielu
farbu. Hneď v nasledujúcej etape
úprav ešte v 18. storočí bol ilavský
kostol žltobiely. V tejto farbe by chceli
obnovenú fasádu prezentovať aj
v súčasnosti, mala by to byť okrovožltá farba v kombinácii s bielou,
čo je typické pre barokové stavby.
Vystúpia tak ozdobné prvky a nestratí
sa dynamickosť barokového výrazu.
Takýto je grafický návrh reštaurátora,
posledné slovo aj v otázke farebnosti
však bude mať pamiatkový úrad.
Pohľad na prednú fasádu je
zúžený kvôli múrom väznice. To,
čo teraz človek prichádzajúci do
chrámu nevidí, sú niky s mušľou
umiestnené po bokoch vstupných
dverí. V súčasnosti sú „za múrmi“ a
jedna je už dokonca aj zamurovaná.
Pôvodne v nich v boli sochy svätcov
a budú zreštaurované spolu s ostatnými ozdobnými prvkami.

Financovanie a plány
do budúcnosti
Farnosť sa rozhodla podstatnú
časť rekonštrukcií exteriéru zvládnuť
spoločnými silami, aby mohli začať
čím skôr. Na jednotlivé opravy prispievajú milodarmi veriaci. Taký veľký objem prostriedkov však farnosť
nedokáže pokryť v plnom rozsahu.
S rekonštrukciou veží v roku 2019
pomohlo dotáciou aj Mesto Ilava.

Pilastre na fasáde (na vežiach) sú zakončené ozdobným
motívom (maskaronom) v podobe ľudskej tváre. Vo výreze je
detail tejto tváre.

Takmer tretinu peňazí potrebných
na opravu fasády sa podarilo získať
z ministerstva kultúry.
„Predpokladané náklady predstavujú sumu 161 422,50 eur. K
dispozícii na farskom účte máme
ku koncu augusta 88 555,44 eur.
Nakoľko náš projekt na opravu
fasád bol úspešný, práce budú
realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky vo výške 50 000 eur.
Chýbajúca suma teda predstavuje
22 867,06 eur,“ informoval nás
o finančnej situácii dekan farnosti
Patrik Sojčák. „V prípade, že nám
to financie dovolia, radi by sme
poriešili aj kríž na štíte, nové
oplechovanie ríms, tri nové čelné
vitrážové okenné výplne a výplne
zvukových otvorov,“ dodal ešte
a všetkým darcom za milodary, za
každé jedno euro v minulosti, ale i do
budúcna, úprimne ďakuje. Farnosti
totiž ešte stále chýbajú peniaze na
dokončenie fasády i ostatné naplánované veci. Bude treba chystať
ďalšie opravy - kúrenia, rekonštrukciu
schodiska, opravu vnútra veží, podláh
a drevených súčastí na chóre kostola.
Aj drevené oltáre by už potrebovali
prejsť reštaurovaním. „Nakoľko
práce už bežia naplno, prosíme
všetkých o zvýšenú pozornosť a
opatrnosť pri vstupe do kostola
ako i o zhovievavosť s obmedzeniami," doplnil na záver dekan.
Kostol Všetkých svätých, najvýznamnejšia pamiatka a dominanta
mesta Ilava, bude slúžiť ešte desiatky
rokov ďalším generáciám, veriacim,
mestu - ako kultúrna pamiatka,
architektonicky významná stavba a
podpora turistického ruchu celého
regiónu Považia. Po jeho celkovej rekonštrukcii to bude do ďaleka žiariaci
bod, na ktorý budú Ilavčania naďalej
právom hrdí. V roku 2022 kostol
oslávi 300 rokov od kompletného
dokončenia aj s obidvomi vežami.
Veríme, že vtedy už bude zvonku
žiariť novotou.
-otfoto: J. Krajčo, O. Tomášová
a archív mestského múzea

Budeme naozaj veľmi vďační, ak tento zámer, v rámci svojich
finančných možností podporíte. Dá sa to viacerými spôsobmi:
prostredníctvom účelovej zbierky, prinesením milodaru dekanovi,
kaplánovi alebo prevodom na farský účet. Môžete hotovosť vložiť
osobne na farský účet v pokladni pobočky Slovenskej sporiteľne
v Ilave, s označením: „Milodar na opravu kostola“.
Bankové spojenie: SLSP Ilava
Číslo účtu - IBAN: SK3609000000000063662298
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V sobotné ráno 5. septembra 2020 bolo všetkým okoloidúcim jasné, že sa v mestskom parku bude opäť niečo diať. Príprava javiska
a ukladanie lavičiek nenechali nikoho na pochybách. Popoludnie v
parku patrilo tentoraz Základnej umeleckej škole Ilava, ktorá v spolupráci s mestom pre verejnosť pripravila bohatý hudobný, tanečný
i výtvarný program.
„Ilavská základná umelecká škosa stretli pri príležitosti prezentála pôsobí na území nášho mesta už
cie našej školy a jej jednotlivých
67 rokov. Vychovala nejedného učiodborov. Termín sme zladili s
teľa, či kapelníka. Učí žiakov láske
dodatočnými prijímacími skúškami
k umeniu a niektorých pripravuje
do Základnej umeleckej školy v
aj na povolanie. Mesto Ilava so
Ilave, ktoré každoročne organizuZákladnou umeleckou školou Ilava
jeme. Chceli sme takto verejnosti
spolupracuje, dalo by sa povedať,
priblížiť odbory, ktoré vyučujeme
„odjakživa“. Novinkou bol skôr
a ukázať, čo všetko sa u nás deti
formát, ktorý sme si v úvode školmôžu naučiť,“ predstavila podujatie
ského roka pre verejnosť pripravili.
Oddelenie kultúry sa rozhodlo opäť
oživiť ilavský mestský park a využiť
jeho potenciál naplno. Zároveň je
park vhodným miestom aj v súčasnej komplikovanej situácii pri
organizovaní hromadných podujatí
aj v exteriéri. Dokázali sme v ňom
riaditeľka ZUŠ Ilava Monika Baginová.
dodržať všetky protiepidemiologicDivákom sa v jednotlivých vystúpeké pravidlá a spolu so základnou
niach postupne predstavil hudobný,
umeleckou školou pripraviť podutanečný i výtvarný odbor. Zaujímavou
jatie na jej podporu a prezentáciu.
formou pekne zostavený program
Išlo aj o akýsi verejný nábor do
previedol prítomných od začiatočníkov
druhého kola prijímacích skúšok,“
cez pokročilých až po absolventské
povedala na margo podujatia s názvom
veľmi náročné a krásne vystúpenia.
"ZUŠ-ka v parku" vedúca oddelenia
„Počas prerušeného vyučovania
kultúry Veronika Klobučníková.
v minulom školskom roku sa nám
„Na podujatí ZUŠ-ka v parku sme
zrušili všetky súťažné vystúpenia
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Základná umelecká škola sa v úvode školského
roka predstavila verejnosti v plnej svojej kráse

...napísali ste nám...

Ilava bola pre mňa druhým domovom
dlhý čas. Takmer tridsať rokov som v tomto
mestečku pôsobila na základnej umeleckej
škole. Za ten čas som spoznala mnoho
dobrých ľudí, nadviazala úžasné, pevné a
dlhoročné priateľstvá, zoznámila sa s jej
prednosťami, starosťami i radosťami, žila jej
život. A hoci som už viac rokov na dôchodku,
snažím sa aj teraz, prostredníctvom mojich
známych dozvedieť sa čo to o súčasnosti.
No a samozrejme, najviac ma zaujíma dianie v umeleckej škole. Niet sa čo čudovať.
Svoju prácu som milovala. Samozrejme,
že si vždy rada prečítam Ilavský mesačník
od začiatku až do konca a v poslednom vydaní
ma najviac zaujal článok – rozhovor s terajšou
riaditeľkou školy Monikou Bagínovou. Ale – nie je
až také samozrejmé, že sa mi často dostáva toľko
pozornosti, krásnych slov chvály práce školy pod
mojím vedením a uznania úsilia mojich kolegov.
Práve takéto hodnotenie mojich ilavských rokov
poukazujú na to, že oddanosť, obetavosť, čas a
láska k mestu, ľuďom, kolegom a deťom sa vyplatili.
Ďakujem osudu, že som mohla takúto výraznú
stopu zanechať v histórii mesta a že má pozitívny
vplyv dokonca aj na ďalšie generácie učiteľov
„mojej“ školy pracovať pre dobro umeleckého
vzdelávania. Vážená pani riaditeľka, Vaše uznanie

a podujatia. Deti tak nemali kde
odprezentovať svoj pripravený
program, preto sme veľmi radi, že
sme ich výkony mohli ukázať našim
domácim divákom,“ dodala riaditeľka
základnej umeleckej školy.
Kým na pódiu sa odohrával program
v podaní mladých talentovaných spevákov a hudobníkov, pod pódiom svoje
tanečné umenie divákom ukázali žiaci
tanečného odboru. Špeciálnu formu
prezentácie si pre verejnosť a svojich
budúcich žiakov pripravil aj výtvarný
odbor. „Pripravili sme si výtvarné
hry pre deti, ktoré majú záujem kresliť. Na zem sme rozložili dva veľké
výkresy. Na jednom z nich vznikal
akýsi surrealistický tvor, pretože
z každej strany kreslil niekto iný.
Pointou bolo, že nikdy nevieme, čo
vlastne vznikne a v tom je tá poézia
náhody a kúzlo, ktoré z tejto virtuálnej hry vyplýva,“ prezradila viac k
zaujímavému výtvarnému workshopu
Zdenka Cíbiková, učiteľka výtvarného
odboru v ZUŠ Ilava.
Ako ďalej dodala, zámerom bolo,
aby ukázali deťom, že výtvarný

odbor nie je iba o drile, náročných
maliarskych prácach a príprave na
talentové skúšky do umeleckých škôl,
ale že umenie býva aj hravé, zábavné
a jeho cieľom je priviesť deti k tomu,
aby boli tvorivé, kreatívne a dokázali
sa hrať. Výkony talentovaných žiakov
v sprievode svojich pedagógov sa na
pódiu dopĺňali hovoreným slovom,
kde v rozhovoroch poodhalili viac o
fungovaní ZUŠ Ilava jej riaditeľka či
pedagogičky z tanečného a výtvarného odboru.
Riaditeľke Základnej umeleckej
školy v Ilave Monike Baginovej ako
i ostatným pedagógom patrí veľké
poďakovanie za krásny umelecký zážitok. Pani riaditeľka je vo funkcii krátko,
napriek tomu však dokázala i počas
tohto náročného obdobia zceliť kolektív
žiakov i učiteľov a ponúknuť divákom
pútavý a zaujímavý program, ktorý
prítomní ocenili veľkým potleskom. Ako
vidí ďalšie smerovanie ZUŠ a jej nové
vedenie, nám do redakcie napísala aj
jej bývalá dlhoročná riaditeľka Ružena
Hromádková.
-ra-/-red-/foto:-df-

...aby škola opäť rástla a kvitla do krásy
ma hreje pri srdci a úprimne ďakujem!
Počas prázdnin pani riaditeľka zabezpečila
prerábanie a vybavenie tried v školskej budove.
Svoj voľný čas venovala na vytvorenie príjemného
prostredia pre žiakov i kolegov. Investovala financie,
ktoré si škola zarobila na plese, aby odbremenila
výdavky mesta. Už z tohto vidno, že jej na rozvoji
umeleckej školy záleží. Pri zveľaďovaní a posune
školy k lepšiemu jej veľmi fandím a s dôverou predpokladám úspech.
Základná umelecká škola Ilava mala vždy čo
ponúknuť verejnosti. Množstvo vystúpení, koncertov,
výstav, prehliadok, účinkovaní pri rôznych spoločenských, či mestských akciách sú toho svedectvom.
Učitelia mali vždy pripravených žiakov koncertovať.
Vystúpenie 5. 9. 2020 si žiada obzvlášť veľké poďakovanie všetkým účinkujúcim. Veď to bolo po
dlhodobom online vzdelávaní, po dvoch mesiacoch
prázdnin a škola napriek tomu dokázala pripraviť
nádherné podujatie v parku. Podľa toho, čo sa mi
dostalo do uší, akcia bola veľmi dobre pripravená,
koncert pestrý, k tomu tanečné i výtvarné aktivity.
Jedinečná prezentácia práce školy pre potešenie
verejnosti. Oceňujem a vážim si prítomnosť primátora
mesta s manželkou na uvedenej akcii. Svojou prítom-

nosťou významne podčiarkol uznanie usilovnosti
celého tímu. Verím, že práve pán primátor bude
mecenášom školy. Bude patrónom, ktorý nad ňou
podrží ochrannú ruku. Historicky najstaršia škola
na strednom Považí si to zaslúži. Následne bol
13. 9. 2020 koncert absolventky Barborky Bartekovej v bohunickom kaštieli. Študentka, ktorá
výrazne obohatila život školy svojim talentom,
nadaním, usilovnosťou a množstvom ocenení z
celoslovenských súťaži ako flautistka, klarinetistka
a speváčka. Aj o tomto koncerte sa mi dostalo
do uší, že bol mimoriadne zaujímavý a krásny a
že si ho prítomné obecenstvo patrične užívalo.
Blahoželám a pozdravujem všetkých, ktorí sa na
jeho príprave podieľali.
Pozdravujem všetkých Ilavčanov, ktorí si na mňa
pamätajú a ďakujem im za podporu, priateľstvo a
pomoc v rokoch môjho pôsobenia na škole.
Pozdravujem všetkých učiteľov ilavských škôl
a želám im dobré vzťahy v kolektíve, príjemnú
pracovnú atmosféru, radosť z práce, vzájomné
porozumenie a najmä uznanie a ocenenie zo
strany verejnosti. No a samozrejme, najviac mojich
pozdravov mieri do umeleckej školy. Ďakujem.
Ružena Hromádková

Peter Lukáč pochádza z
Novej Dubnice a svoje rodné
mesto neopustil takmer 35
rokov. Pracovná ponuka na
miesto príslušníka ZVJS v
Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na
výkon väzby Ilava ho priviedla
do nášho mesta. Tento krok
mu však zmenil nielen pracovný, ale aj osobný život. V
práci spoznal svoju životnú
partnerku a spolu vychovávajú dvoch synov. Je to už
viac ako 10 rokov, čo si ako
poštovú doručovaciu adresu
píše „Ilava“. V pravidelnej
rubrike „Na slovíčko“ sme sa
tentoraz rozprávali s novým
náčelníkom Mestskej polície
Ilava Petrom Lukáčom.
 Prezraďte nám na začiatok,
kde ste študovali a akými zamestnaniami ste si prešli predtým,
než ste sa stali náčelníkom MsP
Ilava?
- Študoval som na Vojenskom
Gymnáziu v Banskej Bystrici a
neskôr na vysokej škole Akadémia
Policajného zboru v Bratislave. Moje
prvé zamestnanie bolo práve ako
príslušník ZVJS v miestnej väznici.
Po niekoľkých odpracovaných
rokoch som sa rozhodol úplne
zmeniť svoj smer a prešiel na prácu
z absolútne iného súdka. Po tejto
skúsenosti som však uznal, že život
je len jeden, a tak som si dal pár
týždňov oddych s deťmi a svojou
rodinkou. Neskôr mi prišla zaujímavá ponuka na pracovnú pozíciu
na oddelení mestskej polície Nová
Dubnica. Táto ponuka ma natoľko
očarila, že som ihneď nastúpil a tak
sa začala ďalšia etapa môjho života
v pozícii mestského policajta. Neskôr som dostal ponuku na miesto
náčelníka mestskej polície v Ilave.
 Keď prišla ponuka na pozíciu náčelníka Mestskej polície v
Ilave, aké ste mali pocity?
- Zmiešané. Bol som naozaj
veľmi dlho nerozhodný. V bývalej
práci sme mali veľmi dobré vzťahy,
ktoré trvajú naďalej. Prešiel naozaj
dosť dlhý čas a veľa myšlienok, kým
som sa rozhodol odísť. V tejto práci
som sa veľmi veľa naučil a tiež som
s každým veľmi dobre vychádzal,
či už to bolo vedenie mesta alebo
kolektív. Ilava mestskú políciu potrebovala a ja som rád, že môžem
byť jedným z tých, ktorí sú pri jej
zrode a konečne môžem Ilavu a jej
občanov, aj vďaka tejto práci, viac
spoznať. Budem dúfať, že všetko,
čo som sa naučil, mi pomôže pri
rozbehu MsP v Ilave.
 Máte za sebou prvý pracovný
mesiac. Ako ho vnímate?
- Teraz v začiatkoch je to tu naozaj ťažšie. Keďže tu mestská polícia
neexistovala, je naozaj nutné naučiť
obyvateľov, že sa môžu na nás obrátiť a informovať sa. Snažili sme sa
ich v prvom mesiaci len oboznámiť o
priestupkoch informačnými letákmi,
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Peter LUKÁČ: Som rád, že môžem byť jedným
z tých, ktorí stoja pri zrode Mestskej polície Ilava

kde bol na nás uvedený aj kontakt a
adresa. Sme pripravení kedykoľvek
pomôcť a riešiť podnety.
 Prvý mesiac, bol teda skôr
„štartovací“, pracovali ste len na
ranné zmeny, bude sa to neskôr
meniť? Pretože kriminalita je
predsa vyššia v poobedných,
resp. večerných hodinách...
- Určite áno. Už teraz sme si
niektoré dni dohodli s kolegom
zámenu zmien a pracovali sme od
druhej hodiny popoludní do desiatej
hodiny večer. A keďže sa nám táto
zmena osvedčila ako dobrá, určite
ju budeme aplikovať aj do budúcna
v častejších intervaloch, dokonca aj
cez víkendy. Obaja sme sa zhodli,
že „nonstop“ režim je predsa len
najvýhodnejší a najprehľadnejší, čo
sa týka skutkov v našom meste. Aj
preto je mojou hlavnou víziou do budúcna navýšiť počet zamestnancov
na oddelení mestskej polície, aby
sme boli k dispozícii 24 hodín denne.
 A čo kriminalita v Ilave? Máte
pocit, že je tu viac problémov ako
v iných mestách?
- Nemám pocit, že by tu boli nejaké veľké rozdiely. Určite tu bude
takmer totožný nápor priestupkov
ako v ktoromkoľvek inom meste.
 Ktoré vážne problémy máte
v pláne riešiť čo najskôr?
- Z môjho pohľadu najmä dopravu. Veľmi ma prekvapuje, že niektorí
ľudia sú nenapraviteľní. Snažíme
sa im ukázať, čo je správne, no
ponaučenie tu zatiaľ nijak extra
nevidíme. Ale samozrejme, nájdu
sa aj výnimky a aspoň pár ľudí sa
poučí a druhýkrát zákon dodrží.
Taktiež je tu dosť veľký problém s
nepovolenými skládkami. Napríklad
aj pri mestskej zvonici, čo naozaj
považujem za čin cez čiaru. A potom
tak ako aj v ostatných mestách - neprispôsobiví občania, bezdomovci

a pod. Zatiaľ teda ideme v duchu
dohovorov, no v blízkej budúcnosti
už samozrejme začne aj právna
zodpovednosť za svoje činy a už
tieto priestupky budeme riešiť v
zmysle priestupkového zákona
aj pokutami, či ďalším postupom
priestupku na vyššie orgány.
 Nedávno ste sa postarali o
odchyt túlavého psíka a našli mu
majiteľa. Verejnosť ihneď zaujímalo, či máte všetky potrebné
certifikáty k odchytu...
- Áno, čo sa týka odchytu psov, tak
môj kolega už jedno osvedčenie má,
ale v krátkom čase k nemu pribudne
ešte ďalšie, ktoré je zamerané na
prevoz. Pes je živé stvorenie a vyžaduje si aj adekvátnu starostlivosť a
prístup, preto je naozaj dôležité, aby
akýkoľvek zásah prevádzal človek,
ktorý má nielen osvedčenie (ktoré
je samozrejme nutné pri výkone
tejto práce), ale aj cit. Aj pred pár
dňami sme riešili situáciu, kedy nám

na slovíčko
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zo susednej firmy v kufri auta dvaja
muži priviezli psa. Bol kľudný, ale
vystrašený. Vďaka čipu sme veľmi
rýchlo dokázali nájsť majiteľa a psíka
vrátiť domov.
 Myslíte si, že to, že nie ste
rodák z Ilavy, je pre vás výhoda,
alebo skôr nevýhoda?
- Ja si myslím, že je to výhoda.
Môžem pracovať s nadhľadom,
spravodlivejšie, nestranne. Rovnako sa na mňa nikto nemôže pozerať
s tým, že som niekoho kamarát, tak
sa chovám k nemu inak. Zákon je
rovnaký pre každého. Okrem svojej
rodiny tu nemám nejaké fixné kamarátske puto, ktoré by som mohol z
akéhokoľvek dôvodu preferovať, či
naopak odsudzovať, odlišovať. Podľa mňa pozícia mestského policajta
musí byť vysoko profesionálna a
robená s nadhľadom, bez akéhokoľvek osobného zainteresovania.
 A čo tak trošku zo súkromia?
Čo rád robíte, aké máte koníčky?
- Mám veľmi rád manuálnu prácu,
najmä v záhradke. Kedykoľvek,
keď je možnosť a svokor dovolí
(smiech), snažím sa aspoň na chvíľu
odreagovať pílením dreva, vŕtaním,
brúsením, či úpravou záhradky.
Milujem akúkoľvek prácu, pri ktorej
fyzická námaha prebije tú psychickú a potom sa cítim oddýchnutý
a uvoľnený. No samozrejme, ani
také sladké ničnerobenie nie je na
zahodenie . Alebo len sladké ako
také. Sú určité koláčiky, ktoré veru
nikdy neodmietnem. Ale čo najviac
vyhľadávam, je práve ten kľud a
pokoj, pretože táto doba je naozaj
veľmi rýchla a je už takmer vzácne
žiť tak, aby mal človek čas na prácu
aj na rodinu a spoločné chvíle s ňou.
Za rozhovor poďakovala
D. Felis

10/2020

ILAVSKÝ MESAČNÍK

Matrika Pamiatka zosnulých
Narodili sa:
Katarína Živčicová
Timotej Bella
Albert Zermegh
Tomáš Drdák
Emily Lištíková
Tomáš Kubala
Daniel Dobiaš

Navždy nás opustili:
Marcela Majtánová
Ľubomír Urban
Vladimír Prvák
Daniela Zdražilová
Anton Híreš
Mária Madarászová
Jozef Fulek
Manželstvo uzatvorili:
Martin Vavruš a Mgr. JUDr.
Katarína Margušová
Milan Mogora
a Jana Lančaričová
Boris Pagáč
a Nora Václavová
Jaroslav Palček
a Michaela Cibuľová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

12
7
7

SPOMIENKA
Zaspali milé oči,
vyhasli v ohnisku.
A svet sa ďalej točí...
ich už niet nablízku.

Dňa 2. 9. 2020 uplynulo 16
rokov od úmrtia našej drahej
mamy
Anny ŽILKOVEJ
a dňa 19. 9. 2020 uplynulo
10 rokov od úmrtia nášho
drahého otca
Ľudovíta ŽILKU.
S láskou spomína celá
rodina.

SPOMIENKA
Dňa 4. októbra 2020
uplynulo 20
rokov, odkedy
nás opustil náš
drahý manžel,
otec a starý
otec
Milan DEBNÁR z Ilavy.
S láskou spomína manželka, dcéry, zať a vnúčatá.

V detstve sme
chodili s rodičmi
na hroby. Pôsobili
na nás chladným
pocitom úzkosti a
brali sme to ako
niečo, čo nám nebolo príjemné. Niečo, čo sme museli,
lebo sa to patrí. S
odstupom času pri
návštevách cintorínov, kde odpočívajú moji príbuzní a blízki, začínam
mať iné pocity. Pomaličky už
nevzbudzujú vo mne úzkosť.
Kde sa pozriem, spoznávam
známych, priateľov, susedov...
A vždy si poviem: „Bože, to je už
toľko rokov?“ A na okamih spomienky zaletia pri každom hrobe
do minulosti. „Veď to nemôže byť
pravda!“ A porovnávam dátumy
so svojou pamäťou. Ten čas tak
rýchlo beží...
Nie, dnes už nechodím na
cintorín so strachom či úzkosťou.
Veď idem na návštevu k svojim

najdrahším. I keď vás vidím i po rokoch stále tu na svojich miestach,
i keď si ani po rokoch nedokážem
zvyknúť, že ste niekde inde...
„Neboli sme pripravení na život.
A predsa žijeme. Koľkí z nás si neuvedomili, koľkí z nás sa nemohli
pripraviť, koľkí náhle rozčerili
stojatú hladinu času. Pamiatka
zosnulých, návštevy hrobov
našich najdrahších, priateľov a
známych, každé pozastavenie,
každá spomienka je prípravou.
Lebo aj smrť patrí k životu.“
lll
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V ROKU 2020 NÁS NAVŽDY
OPUSTILI:
Január: Eva Zubáriková, Elena Drábiková, Dušan Stratený
MUDr., Miroslav Hudcovský, Jozef Hirtl, Mária Chovancová, Miroslav Žilka, Melánia Úradníčková
Február: Ľudmila Bielaková,
Pavel Dian, Anna Starečková,
Anna Valová, Anna Bartáková,
Emil Šebo
Marec: Emília Letková, František Žiaček, Eva Mutalová, Rudolf
Proszczuk JUDr.,
Apríl: Bohumila Rebrová
Máj: Cyril Pagáč, Zdenko
Živčic, Jozef Mikulčík, Paulína
Pavlovičová, Miroslav Pilát, Milan
Sloboda MUDr.
Jún: Anna Skalková
Júl: Helena Pracharová,
Gabriela Mahdalíková, Božena
Pružincová
August: Emília Rexová, Eva
Václavová, Alexander Golej,
Adolf Tomjášek, Elena Václavová, Rozália Gerhardová, Terézia
Slobodová
September: Marcela Majtánová, Ľubomír Urban, Vladimír Prvák
Venujme im všetkým tichú
spomienku!
-ra-

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V decembri v roku 1990 bol
mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie
spojených národov za Mesiac
úcty k starším a 1. október za
Medzinárodný deň starších. Mne
osobne sa veľmi tento názov
nepáči najmä preto, že úcta k
staršiemu by mala byť samozrejmosťou počas celého roka, počas
každého dňa a nie iba jedného
mesiaca. Ale dobre, keď už nie
po celý rok, tak aspoň 30 dní
buďme k starším ľudom ohľaduplnejší, zdvorilejší, či milší. Čas
tak neúprosne beží, že chcem,
či nechcem, začínam sa pomaly
radiť medzi nich a oveľa viac ich
začínam chápať a rozumieť im.
Staroba prichádza nenápadne

a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť.
Staroba je výzva a neznamená
koniec životnej aktivity. Svetová
zdravotnícka organizácia definuje
zdravé starnutie ako proces chopenia sa optimalizácie príležitostí
pre fyzickú, sociálnu a duševnú
pohodu počas celého života tak,
aby sa predlžovala očakávaná
dĺžka života prežitého v zdraví.
Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj
seniora. Veľký význam má fyzická
sebestačnosť. Ide o schopnosť
zvládať základné činnosti. Práve
odkázanosť na druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy
starnúcim ľuďom. Starší človek
sa nechce hýbať, predovšetkým v
dôsledku rôznych bolestí a chorôb

KNIŽNICA INFORMUJE
Úprimne ďakujeme darcom, ktorí nám
v ostatnom období venovali knihy:

a tak potreba pohybu klesá. Nedostatok sociálnych kontaktov
môže starším ľuďom spôsobiť
sociálnu izoláciu, depresívne
nálady, mrzutosť či zatrpknutosť.
Stáva sa to i v dôsledku odchodu
zo zamestnania a pocit, že už nie
je človek v spoločnosti potrebný.
Milí čitatelia, staroba nie je
choroba. Staroba sa nás týka
všetkých. Je prirodzenou súčasťou nášho života.
Prajem vám, milí seniori, veľa
zdravia, veľa dobrých a radostných správ, veľaMporozumenia
ESTSKÁ
a pozornosti od nás
mladších a
KNIŽNICA
to nielen počas nasledujúcich 30
I L A V A
dní, ale v každý deň a hodinu.
-ra-

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

 Pajanková Magda  Wiedermann Ivana  Záhradník Marian  Pani Hošová
 Rodina Pružincová  Flochová Anna  Holbusová Ivana  Múčková Emília
 Šlesariková Mária  Staňo Milan  Holbová Ivana  Strečanská Ivana
 Šeroníková Monika  Rodina Tomášová  Rodina Vaščáková
 Klobučník Michal  Hrašnová Veronika  Toman Miroslav  Vráblová Zlatica
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MESTSKÁ LIGA MALÉHO FUTBALU
Daždivý začiatok,
tri mužstvá bez gólu
Začiatok 3. kola miniligy prekvapil
hlavne organizátorov, keď sa FULL
Aréna na pár minút ocitla "pod vodou".
Ako poznamenal predseda MLMF
Ilava Ivan Fulec, keďže sa v prvej fáze
revitalizácie nepočítalo s vyhrievaným
trávnikom, môžu podobné nepríjemnosti zastihnúť aj ďalšie kolá. Počasie
sa postupne umúdrilo a diváci opäť
zaplnili tribúny. Všetci favoriti nedeľných zápasov nezávahali a odniesli si
zo svojich zápasov plný bodový zisk.
Prekvapením bolo, že až tri mužstvá
v rámci kola nedokázali súperovi
streliť počas celého zápasu gól. Takú
štatistiku história miniligy nepamätá.
Dokonalý obrat
Alcatrazu v zápase
Zápas "par excellence". Inak ani
nemožno nazvať prvý zápas 4. kola
miniligy medzi Alcatrazom a Atletikom
Logistik, v ktorom si najmä diváci prišli
na svoje. Takú drámu FULL Aréna doteraz nezažila. Zápas ako na hojdačke,
v ktorom píšťalka rozhodcu dostala poriadne zabrať. K superlatívom zápasu

sa pridali skvelé brankárske výkony na
oboch stranách, ako aj bubnujúci Fanclub Alcatrazu. Po remízovom stave
2:2 z prvého polčasu sa vedenia na
začiatku druhého dejstva ujal Alcatraz,
Atletiko však ihneď vyrovnalo. Alcatraz
sa snažil získať plný počet bodov,
avšak rýchle brejky súpera v podaní
Matúša Štefáneka (Atletiko Logistik)
zmrazili úsmevy fanúšikom Alcatrazu.
Pár minút do konca zápasu sa Atletiko
vzdialilo od súpera na rozdiel 2 gólov.
Alcatraz sa však nevzdával a aj vďaka
"režisérovi" hry Júliusovi Barkáčovi
a gólom Norberta Hajasa dokázalo
vyrovnať na 5:5. Plný bodový zisk
pre Alcatraz zabezpečila nová posila
Rudolf Nýbl, ktorý počas 9-metrového
kopu dokonale “vymietol” horný roh
bránky a nedal brankárovi šancu.
Belušania natiahli
sériu bez prehry
V nedeľných zápasoch 5. kola miniligy sa o najväčšiu drámu postarali
mužstva Alcatraz a FC Kebab Beluša.
Belušania zdolali súpera tesne o jeden
gól a natiahli tak sériu bez prehry na

VÝSLEDKY ZÁPASOV - 6. KOLO
Výsledky 6. kola (27.9.2020)
Eurošrot - IL Sport 12:4 (4:1)
Eurošrot: Barkáč M. (5), Ptáček
P. (3), Remenár P. (2), Vavro J. (2)
IL Sport: Kovács T. (3), Šebík
D. (1)
BETA - Atletiko Logistik 14:6
(8:1)
BETA: Branický J. (3), Brokeš
B. (4), Jáňa J. (4), Kňažek M. (2),
Šedo P. (1)
Atletiko Logistik: Duspara M. (2),
Mikuš M. (1), Moško V. (1), Ptáček

TABUĽKA PO 6. KOLE:
1. BETA
2. MLADÉ ŠŤUKY
3. AQUATEC
4. ZRNKÁČI
5. EUROŠROT
6. FC KEBAB BELUŠA
7. IL SPORT
8. ALCATRAZ
9. ATLETIKO LOGISTIK
10. KRÁTKY PROCES

6
6
5
6
6
5
6
6
6
6

M. (1), Smolka M. (1)
Zrnkáči - Alcatraz 4:2 (2:2)
Zrnkáči: Ďurec K. (1), Palkovič R.
(1), Turza R. (2)
Alcatraz: Antala J. (1), Tomanica
R. (1)
Krátky proces - Mladé šťuky
4:25 (1:13)
Krátky proces: Rýdzi J. (2), Vrábel J. (2)
Mladé šťuky: Jáňa M. (1), Šebík
M. (1), Vrábel Maroš (10), Vrábel
Martin (13)
-mlmf-

5
5
4
4
4
3
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
2
2
4
5
5
6

79:24
62:16
46:10
44:31
43:32
31:23
27:58
15:40
23:59
26:103

tri zápasy v rade. Ďalšie kolo ich však
čaká silný Aquatec, ktorý si poľahky
poradil s Atletikom Logistik. V streleckej TOP forme je útočník Marek
Burdej (Aquatec), ktorý skóroval zatiaľ
v každom z piatich zápasov, v ktorom
nastúpil a momentálne je v prvej trojke
najlepších strelcov miniligy. Podobnú

5-zápasovú sériu evidujeme aj u
Michala Barkáča (Eurošrot) a Rasťa
Turzu (Zrnkáči). Obaja vo vzájomnom
nedeľnom dueli skórovali, radostnejšia
príchuť gólu však bola u hráča Eurošrotu, ich mužstvo zdolalo Zrnkáčov.
Nepremeškajte aktuality v réžii
ilavskej miniligy na www.mlmfilava.sk

Extraligový bedmintonový team
TJ SOKOL Ilava odohral 1. kolo víťazne
V sobotu 26. septembra 2020 sa
konečne odohralo 1. kolo Extraligy
zmiešaných družstiev dospelých.
Vycestovali sme do bratislavského
Agrofertu, kde na nás čakal nováčik z Púchova a Spoje Bratislava.
Po víťazstvách 6/2 a 5/3 sú mladí
Sokoli na 2. mieste v priebežnej
tabuľke. Družstvo v zložení Emma
Brnáková, Klára Palčeková, Lea
Výbochová, Jan Somerlík, Adam

Horák, Jakub Horák, Andrej Antoška a Richard Pavlík tak potvrdilo
svoju kvalitu a ukázalo, že je s nimi
opäť potrebné počítať na najvyšších
priečkach v slovenskom bedmintone.
Veľmi si prajeme, aby sme aj napriek zhoršenej situácii kvôli pandémii
koronavírusu mohli už aj tak skrátenú
súťaž dohrať. Držte nám palce a dúfajme, že pandémiu šport ako taký
prežije.
M. Horák

15
15
12
12
12
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6
3
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KNIHY KORNÉLIA
 knižné novinky  „hand made“ darčeky
 mapy  čerstvo pražená káva  sypané čaje
KONTAKT:
Moyzesova 1871/123, Ilava ( 100 m za VÚB bankou ),
0910 111 975 		 FB: Knihy Kornelia
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Úspešná futbalová jeseň

Nové volejbalové ihrisko je pokrstené
Ako sme nedávno avizovali, okrem rekonštrukcie futbalového ihriska
v areáli základnej školy, ktoré okrem žiakov a verejnosti užíva aj znovu
obnovená Mestská liga malého futbalu v Ilave, sa pracovalo aj na vybudovaní nového ihriska na plážový volejbal. Pieskovú plochu spoločne
pokrstili hráči nultého ročníka volejbalového turnaja "Full Cup". Turnaj
pre amatérov a všetkých nadšencov plážového volejbalu sa uskutočnil
19. septembra 2020. Po takomto "príjemnom krste" je volejbalové ihrisko pripravené a rezervovať si ho môžete na tel.čísle: 0905 296 083.
Pre školákov je jeho užívanie zdarma.
-r-

V aktuálnej sezóne máme prihlásené v IV. lige ObFZ Považská
Bystrica tri mládežnícke družstvá.
Kategóriu mladšia prípravka U9,
Mix U11 a MLŽ U13. V mladšej
prípravke hrávajú chlapci a
dievčatá do veku deväť rokov.
Momentálne tu pôsobí 16 hráčov.
Malí futbalisti absolvovali viacero
prípravných zápasov, napríklad s
Lednickými Rovňami, Nemšovou,
či Novou Dubnicou.
V sobotu 12. septembra na
ihrisku v Ilave zažili atmosféru naozajstných ligových zápasov, kde
si mohli porovnať svoje futbalové
schopnosti s rovesníkmi z iných

MLADŠIA PRÍPRAVKA - U09
1. ŠK FAN-CLUB PÚCHOV
2. TJ PLEVNÍK-DRIENOVÉ
3. MFK ILAVA
4. FK NOVÁ DUBNICA
5. ŠK LR CRYSTAL
6. TJ PARTIZÁN PREČÍN

klubov. Celkové tretie miesto je
zaslúžené. Ale ako povedali naši
najmenší futbalisti po zápase - aj
tak boli najlepší .
Turnaj bol organizovaný za
prísnych protiepidemiologických
a hygienických opatrení platných
v danom období. Poďakovanie
patrí všetkým rodičom, ktorí sa
postarali o občerstvenie a zábavu. Ďakujeme aj nášmu rodákovi
Václavovi Faltusovi za výbornú
kávu Zlaté Zrnko z jeho vlastnej
pražiarne, ktorú sme si mohli
vychutnať počas zápasov našich
malých futbalistov.
-ľd-

- OBFZ POV. BYSTRICA
5
4 0 1
19:3 12
5
4 0 1
17:7 12
5
3 0 2 23:11 6
5
3 0 2 15:12 6
5
1 0 4
4:25 3
5
0 0 5
1:21 0

Zahlasujte za video a pomôžte futbalistom
získať grant na závlahový systém
Aby mohli naši chlapci a dievčatá trénovať a vyhrávať
zápasy na kvalitnej trávnatej ploche, je potrebné sa o ňu
starať. K tomu by výrazne pomohol závlahový systém
trávnika a preto sa MFK Ilava zapojil do súťaže od spoločnosti Niké, ktorá pomáha slovenskému športu. Video
zaradené do súťaže si môžete pozrieť a zahlasovať na
https://nikefondsportu.sk/video/mfk-ilava/.
Za podporu našich futbalistov Vám ďakujeme.
-mfk-

Horný rad : Vaštik N., Fulek V.(1g), Ďuriš J.(2g), tréner Striško M.
Spodný rad : Jáňa J.,Gelien S.(2g) ,Dian O., Suchár S.(11g), Striško
T.(1g),Hanko V. (5g), Buček M., brankár Batla A.(1g)
Kategóriu Mix U11 a U13 si predstavíme v budúcom čísle.

Futbalisti sa pustili do úprav športového areálu
Na začiatku septembra počas trvania futbalových tréningov organizovali brigádu, do ktorej sa zapojili i viacerí rodičia.
V čase spoločnej brigády natreli tribúny, vybrúsili a natreli drevo, na ktoré potom osadili lavičky na sedenie. Do budúcna
zostáva ešte v pláne natrieť striedačky, prístrešok a zrenovovať ohradenie ihriska.
-ľd-
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MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

FOTOHÁDANKA

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Ktorá budova v našom meste
je na fotografii z roku 1937?
Vašu odpoveď spolu s kontaktnými
údajmi (meno, priezvisko, adresa, telefón)
napíšte na kupón a prineste/pošlite do
knižnice do 31.10. 2020.
Výhercu vyžrebujeme 2. novembra 2020
a zverejníme na FB Aktuality mesta Ilava ,
webstránke mesta a v Ilavskom mesačníku.
Kupóny môžete poslať aj poštou:
Mestská knižnica, Farská ulica
01901 Ilava

Kolekcia kníh,
darčekové pero,
káva a čaj
na dlhé
jesenné večery
sú pre výhercu
pripravené
v knižnici.


SÚŤAŽNÝ KUPÓN
Ilava - na fotografii z roku 1937 je
................................................
Vaše kontaktné údaje:

................................................

ILAVSKÝ



................................................
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