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ZDARMA!

Dom kultúry sa premenil
na provizórnu krajčírsku dielňu

- pomáhame šitím ochranných rúšok a nákupmi pre seniorov

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Moyzesova ulica a časť Medňanskej ulice dostali nový asfaltový koberec l
l Oddelenie technických služieb mesta sa teší novému vozidlu na zber odpadu l
l Primátor o dopadoch pandémie na ilavskú samosprávu l
l Zatvorené brány školy využili na rekonštrukciu zborovne l
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editorial

o, v akej situácii budete držať v rukách
májové vydanie Ilavského
mesačníka, nepredpokladal nikto z nás. Ani my, ktorí
ho tvoríme, ani vy, ktorí ho
práve čítate (veríme, že doma
v bezpečí). Jeho obsah mal byť
minimálne z polovice úplne o
iných témach... Koronavírus zasiahol do každej oblasti nášho
života, či už súkromného alebo
toho verejného. Zapríčinil aj to,
že hoci veľmi neradi, museli
sme vynechať aprílové vydanie
našich mestských novín, ktoré
sa mali niesť hlavne v duchu
mnohých plánovaných podujatí.
Všetky museli byť zrušené a
pri mnohých z nich dúfame,
že budú iba presunuté na iný
termín.
Dnes však nikto z nás nevie,
aký vývoj nás bude v skutočnosti čakať a čo prinesú letné
mesiace. Môžeme spoločne
sledovať prognózy odborníkov a
prizerať sa, či sa naplnia, alebo
nie. V každom prípade, nezáleží
teraz na inom, než prežiť tieto
ťažké časy v zdraví. Preto je
potrebné sa chrániť a správať
zodpovedne. Z tohto dôvodu
vznikli mnohé vládne opatrenia,
na ktoré reflektoval aj mestský
krízový štáb a prijímal nariadenia a odporúčania aj pre občanov Ilavy. Všetky ste ich mohli
sledovať na webovom sídle
mesta, ako aj prostredníctvom
sociálnych sietí či mestského
rozhlasu. Ich sumár nájdete na
stranách 12 a 13.
Popri téme ochorenia COVID-19 prinášame aj relatívne
pozitívne správy – správy o
dobrých skutkoch a ľudskej pomoci. O tom, ako sa dom kultúry
premenil na krajčírsku dielňu a
koľko dobrovoľníkov sa k pracovníčkam mestského úradu
pridalo. Pomáhali materiálom,
šitím doma, či distribúciou rúšok
seniorom. Život v meste sa
síce spomalil, ale nezastavil...
Prinášame vám aj množstvo
spravodajských tém, v ktorých
sa napĺňajú stanovené ciele.
Májové dvojčíslo Ilavského
mesačníka po prvý raz dorazilo
zdarma priamo do vašich schránok. Nie je tomu tak iba z dôvodu
karantény... Od januára sme
upravili vizuál novín a najmä
jeho obsah a naplnenosť. Záleží
nám na tom, aby bol dostupný
každému z vás, čo doposiaľ v
našom meste roky absentovalo.
Zvýšili sme náklad Ilavského
mesačníka na 2 100 kusov a
odteraz pani poštárky každý
mesiac donesú jeden výtlačok
do každej domácnosti.
Veríme, že budete spokojní.
Veronika Klobučníková
Šéfredaktorka IM
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Zrekonštruované priestory budú
mestskej polícii slúžiť od júna
NARODENIE MESTSKEJ
POLÍCIE ILAVA SA DO ANÁLOV ZAPÍSALO 11. FEBRUÁRA 2020. PO SCHVÁLENÍ JEJ LEGISLATÍVNEHO
RÁMCA PRIŠLA NA RAD
OPRAVA JEJ BUDÚCEHO
SÍDLA. REKONŠTRUKCIA
STAREJ BUDOVY VEDĽA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY BOLA DOKONČENÁ
ZAČIATKOM APRÍLA.
Mestská polícia bude mať svoje
sídlo v budove, ktorá dávnejšie
slúžila ako zázemie Obvodnému oddeleniu policajného zboru
Ilava. Po jeho presťahovaní do
iných priestorov zostala budova prázdna. Ide o mestské
priestory, ktoré sa nachádzajú
na Pivovarskej ulici a susedia so
základnou umeleckou školou. Na
to, aby príslušníci novovznikajúcej
Mestskej polície Ilava mali svoje
zázemie a adekvátne vybavenie,
bolo potrebné zrealizovať rekonštrukciu vnútorných zanedbaných
priestorov.
Vymenili staré za nové
V rámci schváleného rozpočtu
poslanci na zriadenie mestskej
polície vyčlenili 100 tisíc eur, pričom
na rekonštrukčné práce bola určená suma približne 30 tisíc eur. Realizátorom sa na základe verejnej
súťaže stala firma Komplexstav, s.
r. o.. „Podarilo sa nám vysúťažiť
tieto práce za sumu 23 660 eur.
Firma, ktorá rekonštrukciu zrealizovala, prevzala stavenisko

17. februára,“ objasnil primátor
mesta Viktor Wiedermann ešte
vo februári a doplnil, že hotové
dielo Mesto Ilava prevzalo v prvom
aprílovom týždni.
V rámci stavebných úprav bolo
desať starých okien vymenených
za nové plastové, opravili sa
vnútorné omietky stien, zhotovili
sa nové podlahy, kompletne sa
prerobili sociálne zariadenia
a pribudli nové dvere. Okrem
toho sa zrealizovala aj úprava
rozvodov vody, kanalizácie a
elektroinštalácií. Nakoniec sa
nanovo namaľovali steny, stropy,
zárubne a mreže.
Nástup príslušníkov
mestskej polície
sa posunul z apríla na jún
Rozpočet na zriadenie MsP
Ilava počíta aj so mzdovými nákladmi na dvoch nových zamestnancov – náčelníka a príslušníka

Priestory pre mestskú políciu pred a po rekonštrukcii.

mestskej polície. Pracovať budú
v dennom režime a v prípade
potreby sa budú zúčastňovať verejno-spoločenských akcií.
V roku 2021 by chcela radnica
pre potreby mestskej polície zriadiť aj bezpečnostný pult s kamerovým systémom. Nástup budúcich
príslušníkov sa z 1. apríla posunul
na 1. jún 2020. Dôvodom je to, že
prvé výberové konanie na pozíciu
náčelníka nebolo úspešné.
V tom druhom sa už hľadali
obidve pozície. Mesto potrebuje
nakúpiť ešte vybavenie, materiál a
výstroj. „Náš predpoklad bol, že
tieto veci bude už riešiť náčelník, ktorý mal nastúpiť 1. apríla.
Keďže sa tak nestalo, kancelárie ideme vybaviť v našej réžii.
Rozbehnuté máme aj zriadenie
informačného systému,“ doplnil
primátor k téme mestskej polície.
-verk-
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Poslanecký zbor rozhodol o tom, že tento rok pribudne nový asfaltový koberec na uliciach Moyzesova (vpravo) a na časti
ulice Medňanská pri bytovke č. 517 (vľavo).
Po Veľkej noci začala plánovaná rekonštrukcia vybraných
ulíc a chodníkov v meste Ilava.
Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2020, v rámci
ktorého vyčlenili na tento účel
136 tisíc eur.
Poslanecký zbor rozhodol o
tom, že tento rok pribudne nový
asfaltový koberec na Moyzesovej
ulici a na časti Medňanskej ulice
pri bytovke č. 517. Okrem toho
kompletnou rekonštrukciou prejdú
aj časti chodníkov pri hlavnej ceste
v Ilave a Klobušiciach. Konkrétne
ide o chodníky pri hlavnej ceste
Ľ. Štúra smerom k cintorínu od ulíc
Farská – Moyzesova a Moyzesova - Košecká a v mestskej časti
Klobušice popri ulici Trenčianska
od predajne Cyklošatka po Wolkerovu ulicu.
„Dňa 10. decembra 2019 bol
Uznesením č. 9/2019 z plánovaného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Ilava
schválený Návrh rozpočtu na
rok 2020. Jednou zo schválených kapitálových položiek
bola aj rozpočtová položka na
rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov vo výške
136 tisíc eur,“ uviedla Viera Bagínová z Finančno-majetkového
oddelenia Mestského úradu Ilava.

V centre Ilavy sa opravujú
dva úseky chodníkov.

TRI CHODNÍKY A DVE ULICE
dostali nový asfaltový koberec
Verejné obstaranie dodávateľa
bolo realizované prostredníctvom
aukčného zákazkového systému
TENDERnet a víťazom sa stala
firma Swietelsky-Slovakia spol.
s r.o.. „Elektronická aukcia
bola ukončená 20. februára
2020, pričom najvýhodnejšia
aukčná ponuka bola vo výške
107 939,86 eur. Rekonštrukcie
budú financované z vlastných
zdrojov mesta, konkrétne z
rezervného fondu,“ doplnila
Bagínová.
Tri chodníky
dostanú nový šat
Rekonštrukcia prebieha na
dvoch chodníkoch v Ilave a jednom v mestskej časti Klobušice.
„V Klobušiciach ide o chodník
medzi Wolkerovou ulicou a predajňou Cyklošatka, ktorý bude
spravený úplne nanovo. Starý
povrch sa sfrézoval a bude sa
pokračovať položením novej
vrstvy asfaltu. Keďže to je popri
hlavnej ceste, budú osadené
aj nové cestné obrubníky a zo
strany od rodinných domov sa
uložia záhradné obrubníky,“
vysvetlil vedúci oddelenia rozvoja
Pavol Čiernik.
V centre Ilavy sa opravujú dva
úseky chodníkov. „Jeden je medzi domom kultúry a vchodom
do predajne Sigmia, druhý
úsek je od bývalého detského
domova po roh Košeckej ulice.
Taktiež idú popri hlavnej ceste
a využívajú ich najviac ľudia,
ktorí idú na mestský cintorín,“
uviedol Čiernik. Podľa jeho slov
na týchto úsekoch obrubníky zostanú pôvodné a vymenia sa iba
tie, ktoré sú v zlom stave. Stará

vrstva na povrchu sa odobrala a
doplní sa asfaltom, pričom práce
na chodníkoch by mal zhotoviteľ
dokončiť do konca apríla, prípadne
v prvom májovom týždni.
Obe ulice v centre mesta
dostali nový
asfaltový povrch
„Moyzesova ulica je posledná
mestská komunikácia v centrálnej časti Ilavy, kde ešte nebol
vymenený asfaltový povrch,“
povedal vedúci oddelenia rozvoja
na margo otázky, prečo padol výber v tomto roku práve na tieto dve
ulice. Jej starý povrch sa vo štvrtok
16. apríla sfrézoval a upravili sa
kanalizačné vpuste. „Rovnako
tak sa už sfrézovala aj časť ulice
Medňanskej pri bytovom dome
č. 517, kde bol už značný rozpad
povrchového asfaltu, upravili
sa taktiež niektoré kanalizačné
vpuste. Na oboch úsekoch ciest
nasledovalo položenie novej
vrstvy asfaltu,“ vysvetlil priebeh
prác Čiernik.
Moyzesova ulica bola
nepriechodná, na výjazd
z námestia museli vodiči
použiť "jednosmerku"
Dopravné obmedzenia po ukončení frézovania obišli obyvateľov
Medňanskej ulice. „Súbežne s
týmto úsekom ulice je aj parkovisko, takže po frézovaní
tam už neboli nijaké dlhodobé
obmedzenia. Iba v ten jeden
deň, keď sa povrch dopĺňal
asfaltom,“ objasnil Čiernik. Iná
situácia bola na Moyzesovej ulici. Táto jednosmerka, ktorou sa
vychádza von z námestia, bola
počas rekonštrukcie nepriechod-

V Klobušiciach sa rekonštruuje chodník medzi Wolkerovou ulicou a predajňou
Cyklošatka.
ná. „Ľudia, ktorí tam bývajú,
mohli do ulice s autami na
noc prísť, ale nakoľko sa na
jej konci robili dve vodovodné
prípojky, bola tam rozkopávka.
Čiže vojsť sa do nej dalo, ale na
hlavnú cestu nevyšli, museli sa
otočiť a vychádzať cez Ružovú
ulicu,“ dodal vedúci oddelenia
rozvoja a dodal, že problémy so
zaparkovanými vozidlami im ľudia
nerobili. Ako sa vyjadril, obyvateľom to dostatočne v predstihu
oznámili a všetci, čo tam bývajú
alebo podnikajú, budú koniec
koncov radi, že dané ulice budú
opravené. V centrálnej zóne bolo
síce o niečo viac aut, ale parkovacia politika na námestí je i tak
dlhodobo nepriaznivá. Nielen v
týchto dňoch bolo potrebné zaparkovať aj o niečo ďalej. Motoristom
a obyvateľom dotknutých bytoviek
preto mesto ďakuje za trpezlivosť
a zhovievavosť.
text: -verk- / foto: -ot-
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UTOROK 14. APRÍLA
2020 BOL PRE ODDELENIE
TECHNICKÝCH SLUŽIEB
MESTA ILAVA VÝNIMOČNÝM PRACOVNÝM DŇOM.
CELÝ KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV NA ČELE S VEDÚCIM
ODDELENIA OČAKÁVALI
PRÍJAZD NOVÉHO VOZIDLA NA ZBER A ZVOZ
KOMUNÁLNEHO ODPADU.
TECHNICKÉ SLUŽBY SA
OBNOVY VOZOVÉHO PARKU DOČKALI PO PÄTNÁSTICH ROKOCH.

téma mesiaca

Mestské zastupiteľstvo
ešte v júni minulého roka
schválilo spôsob nákupu
vozidla pre vývoz komunálneho odpadu prostredníctvom návratných zdrojov
financovania formou bankového úveru. Následne
20. augusta 2019 Mestské
zastupiteľstvo mesta Ilava
schválilo prijatie a čerpanie investičného úveru, pričom
zberové vozidlo bolo obstarané
prostredníctvom Elektronického
kontraktačného systému s tým,
že zákazka bola vyhlásená 13.
decembra 2019 a elektronická
aukcia sa uskutočnila 19. decembra 2019. Najvýhodnejšia
aukčná ponuka bola vo výške
203 700 eur. Ako povedal vedúci
oddelenia technických služieb
Stanislav Rendek, potrebovali
ho už ako soľ. „Vozidlo, ktoré
máme k dispozícii, je už značne
opotrebované, manipulácia s
touto už 15-ročnou technikou
našim pracovníkom komplikovala každodennú prácu, najmä
pri vysýpaní a manipulácií so
smetnými nádobami,“ uviedol s
tým, že ak by sa neobstaralo nové
vozidlo, to staré by si vyžiadalo
nemalé finančné prostriedky na
pravidelnú údržbu a opravu. Ako
ale ďalej dodáva, do „šrotu“ nepôjde ani starý voz, postupne s
prihliadnutím na aktuálnu situáciu
by chceli súčasné vozidlo dostať
do takého technického stavu,
aby ho mohli využívať na zber
separovaného odpadu.
Nový stroj si zblízka
prezrelo aj vedenie mesta
Okrem celého kolektívu pracovníkov oddelenia technických služieb na čele s vedúcim
Stanislavom Rendekom sa na
novinku vo vozovom parku prišli
pozrieť aj predstavitelia vedenia
mesta v zastúpení s primátorom
mesta Viktorom Wiedermannom
a zástupcom primátora Antonom
Bajzíkom. Primátor na úvod zhrnul
dôvody, prečo sa mesto rozhodlo
investovať do obnovy vozového
parku. Okrem opotrebenia a zlé-

NA ZBERNOM DVORE ZAPARKOVALO
nové vozidlo na zber a zvoz odpadov
DO VOZOVÉHO PARKU SO SEBOU PRIVIEZLO AJ VÍZIU ADRESNÉHO ZBERU ODPADU
ho stavu aktuálne používaného
vozidla na zber a zvoz odpadu, je
hlavným dôvodom aj vízia adresnosti v odpadovom hospodárstve
mesta Ilava. „Chceme, aby zber
odpadu bol adresný a aby bolo
jasné, kto koľko komunálneho
odpadu vyprodukuje. Tí obyvatelia, ktorí budú separovať

a budú sa správať ekologicky,
automaticky majú aj menší
objem komunálneho odpadu.
Z vyzbieraných údajov potom
vieme obyvateľov motivovať k
minimalizácii odpadov a ich dôslednému triedeniu. Následne
bude možné obyvateľom, ktorí
zodpovedne triedia, poskytnúť

benefity. To je však otázka
do budúcnosti, momentálne
je našou úlohou nastaviť to
tak, aby celý systém fungoval
dobre a efektívne,“ skonštatoval
primátor Ilavy Viktor Wiedermann.
Ekologickejšie, modernejšie
i bezpečnejšie - také je
nové smetiarske vozidlo
S novinkami, technickými parametrami a základnými obslužnými systémami prišiel personál
oddelenia technických služieb
oboznámiť zástupca spoločnosti
KOBIT-SK, s.r.o. Jozef Hajdúch.
Nové vozidlo si podľa jeho
slov hravo poradí s kovovými i
plastovými 1 100 litrovými smetnými nádobami, pričom využíva
automatické otváranie a zatváranie veka. Problém mu, vďaka
vzduchovému valcu, nerobia ani
kontajnery s plochým vekom.
Disponuje prednou i zadnou
kamerou so záznamom na SD
kartu, čo pomôže samozrejme
aj ako dôkazový materiál o tom,
kde všade vozidlo bolo. Kamery
zároveň uľahčia situáciu vodičovi
najmä pri cúvaní. V rámci bezpečnosti sú zachované aj systémy
ochrany, kedy ak obsluha stojí
na stupačkách, záťažový senzor
to identifikuje a nedovolí šoférovi
ísť rýchlejšie ako 30 km/hod. Zá-
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roveň, ak šofér zaradí spiatočku,
pričom sú stupačky obsadené
personálom, motor sa automaticky vypne. „Stroj je robený
tak, že lisuje odpad. Zhutňuje
ho, aby ho do vozidla vošlo
čo najviac. Pri komunálnom
odpade je to pomer zhruba 1:6,
čiže doň dostanete 75 kubíkov
bežného odpadu. Samozrejme
v závislosti od toho, čo ľudia
do smetných nádob vyhodia.
Toto vozidlo uvezie približne
7 ton odpadu,“ objasnil základné
údaje a parametre Hajdúch.
Prítomných najviac zaujímal
nový systém zabudovaného váženia odpadu. „Uvediem to na
príklade nejakej ulice, ktorú si
chcete zvlášť zaevidovať. Na
začiatku ulice obsluha zaháji
váženie a na jej konci ho ukončí. Vieme koľko kontajnerov
vozidlo vysypalo, vieme váhu
jednotlivých smetných nádob v
danej ulici a tiež celkovú váhu
odpadu za konkrétnu ulicu,“
vysvetlil.
Ako dodávateľovi obdobných
strojov, sme mu položili aj otázku
na skúsenosti ich firmy s okolitými
samosprávami. Zaujímalo nás, či
je vidieť snahu okolitých miest a
obcí posúvať sa vpred v odpadovom hospodárstve napríklad aj
formou obnovy vozového parku.
„Snahou každého dobrého
hospodára je mať čo najmodernejší vozový park. Niekde
to ide lepšie, inde horšie. Ale
tí, ktorí dlhodobo a cieľavedomo pracujú na tom, že si
obnovujú techniku, to potom
cítia na celkovej produktivite.
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A to sa určite oplatí,“ uzavrel
Jozef Hajdúch.
Vážiaci systém ako prvý
krok k adresnému zberu
odpadu v Ilave
Výraznou devízou nového vozidla je jeho zabudovaný vážiaci
systém, ktorý je nevyhnutný
na to, aby sa aj naše mesto v
zbere odpadu posunulo k nastaveným trendom minimalizácie
komunálneho odpadu a naopak
maximalizácie separovaného
odpadu. Základným pilierom je
adresnosť zberu odpadu. „Vážiaci systém je krokom, ktorý
si vyžaduje odpadové hospodárstvo v 21. storočí. Pôjde o
jednoznačnú identifikáciu pôvodcu odpadu a jeho vyprodu-

kovaného množstva,“ vysvetlil
vedúci oddelenia technických
služieb. „Doteraz sme vedeli
evidovať množstvo odpadu za
celé mesto. Samozrejme vedeli
by sme si aj teraz prerátať jednotlivé lokality, ale váhu máme
fyzicky na zbernom dvore, čiže
by to bolo v praxi veľmi komplikované a najmä zvládnuť to
časovo nebolo reálne. Odteraz
váženie bude vedieť zrealizovať
vodič priamo vo vozidle, keď
zapne a vypne vážiaci systém
pre vybranú lokalitu,“ povedal
Stanislav Rendek.
Do budúcna by k zabudovanej
váhe mala pribudnúť aj nadstavba, ktorá pomocou čipov a kódov,
bude presne zaznamenávať
množstvo vyprodukovaného
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odpadu v konkrétnych bytových domoch a domácnostiach.
„Každá smetná nádoba alebo
vrece bude mať svoj vlastný
kód alebo čip, ktorý budeme
vedieť nasnímať a jednoznačne
identifikovať pôvodcu a k nemu
vyprodukované množstvo odpadov,“ dodal.
Druhý krok počíta
s evidenciou
smetných nádob
Zatiaľ sa v rámci celého tohto
procesu nachádzame v prvom
kroku, kedy oddelenie technických služieb mesta bude vedieť
presne zanalyzovať za určené
obdobie, aké množstvo odpadu
vyprodukovali jednotlivé ulice
a stanovené lokality v meste.
Priblížiť sa k druhému spomenutému kroku by malo dopomôcť
najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva, na ktorom bude
stáť rozhodnutie o schválení obstarávania pre ďalšiu nadstavbu
evidenčného systému. Tento
novší sofistikovaný systém by
mohol zaujať nielen „ekofriendly“ domácnosti, ale aj každého
obyvateľa mesta, ktorý práve
tým, že bude viac separovať a
tvoriť čo najmenej komunálneho
odpadu, pocíti výhodu v úľavách
na ročnom poplatku za odpad.
„Ak sa nám to všetko tento
rok podarí obstarať a zaviesť
v našom meste, najskôr bude
musieť prebiehať analýza získaných údajov, na základe ktorej
môžeme potom pripraviť nové
všeobecne záväzné nariadenie
mesta, ako aj poplatky za nakladanie s komunálnymi odpadmi
na území mesta,“ vysvetlil ďalej
Rendek s tým, že prvé kroky a
výstupy z evidenčného systému
plánujeme na rok 2021 a reálne
by to občania mohli pocítiť v roku
2022.
-verk-
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Väčšia a komfortnejšia zborovňa pre učiteľov druhého stupňa
Povinné zatvorenie školských zariadení Základná škola
Medňanská v Ilave využila na
stavebné úpravy. Pôvodne
plánovali s rekonštrukciou
zborovne počkať do letných
prázdnin, aktuálna situácia
im však umožnila skoršiu
realizáciu.
Zborovňa pre pedagogických
zamestnancov na druhom stupni
mala svoje zázemie doposiaľ
v miestnosti menšej ako jedna
trieda. Zmestiť sa do nej muselo devätnásť pedagogických
zamestnancov. „Zväčšením
zborovne som pre nich chcela
zabezpečiť lepšie pracovné
podmienky. Učitelia majú nový
zasadací systém. Pribudla im
kuchynská linka, aby si mohli
pripraviť jedlo. Po novom majú
v zborovni aj oddychovú zónu
so sedačkou a konferenčný
stolík, kde si môžu oddýchnuť
počas voľných hodín, prípadne
porozprávať sa s kolegyňami
či v pokoji vyriešiť vzdelávacie
problémy a podobne,“ vysvetlila
Dana Škultétyová, riaditeľka Zá-

kladnej školy Medňanská. Zväčšiť
pôvodnú zborovňu
sa im podarilo tak,
že prebúrali priečku a spojili ju s
vedľajšou multimediálnou učebňou.
Staré podlahy a sokle odstránili a nahradili ich novými.
Urobili sa stierky,
nová elektroinštalácia a doplnili nové
svietidlá. Práce vykonávali pracovníci
oddelenia technických služieb mesta
spolu so školníkmi.
Nápomocné boli do veľkej miery
aj upratovačky, ktoré sa neustále
starali o udržiavanie poriadku
počas stavebných prác. „Musím
pochváliť aj učiteľov, nakoľko
pomáhali či pri vypratávaní,
alebo pri nasťahovaní a ukladaní vecí a nábytku,“ nešetrila
slovami chvály na všetkých, ktorí
priložili ruku k dielu, Dana Škultétyová. „Myslím si, že učiteľov

veľmi potešilo, že majú väčšie
a komfortnejšie priestory. Pozrieť sa boli aj učitelia z prvého
stupňa, ktorí by tiež uvítali,
keby sa takto prerobila aj ich
zborovňa,“ podotkla s úsmevom
riaditeľka školy. „Poďakovať by
som sa chcela Mestu Ilava a
oddeleniu technických služieb
mesta za to, že nám vyšli v
ústrety a boli nápomocní. Za-

mestnancom školy – učiteľom,
školníkom i upratovačkám.
Vďaka všetkým menovaným
sa rekonštrukcia uskutočnila
efektívne, v príjemnej atmosfére a vzájomnej spolupráci.
Verím, že naši pedagogickí
zamestnanci sa vo vynovenej
zborovni budú cítiť dobre a do
práce budú chodiť aj naďalej s
radosťou,“ dodala.
-verk-

Z Nadácie Tesco poputuje 600 eur
PRE DETI DO ILAVSKEJ ŠKÔLKY
Vo februárovom vydaní Ilavského mesačníka sme vám
dali do pozornosti súťaž Nadácie Tesco „Vy rozhodujete,
my pomáhame“, ktorej sa zúčastnila Materská škola Ilava.
Hlavnou výhrou bol grant na podporu projektu vo výške
1300 eur. Svojím hlasovaním ste ilavskej škôlke zabezpečili
druhé miesto.
Hlasovať za komunitné proTesco, vyhral 2. miesto v hlajekty mohli všetci zákazníci
sovaní zákazníkov vo Vašom
v obchodných reťazcoch, ak
regióne a získal podporu 600
žetón, ktorí dostali za nákup,
eur! Do programu sme spolu
darovali do pripraveného boxu
prijali vyše 373 žiadostí a Napre projekt, ktorý sa im najviac
dačný fond Tesco prerozdelí
páčil. Hlasovanie prebiehalo od
medzi 231 víťazov, finančné
20. januára do 16. februára 2020
prostriedky vo výške 169 400
a víťazov nadácia zverejnila v
eur. Zákazníci Tesco spoprvej polovici marca.
ločne odovzdali súťažiacim
Materská škola Ilava sa do súprojektom vyše 3,8 milióna
ťaže prihlásila s projektom „Rozžetónov,“ oznámila výsledky
tancujme škôlku“. Zámerom
hlasovania riaditeľke materskej
bolo za výhru nakúpiť netradičné
školy Barbora Hullová, projektohudobné nástroje, hudobné CD
vá manažérka Nadácie Pontis.
a tanečné kostýmy, ktoré by vy„Ďakujeme rodičom za
užili pri verejných vystúpeniach
podporu a všetkým, ktorí hlači triednych besiedkach detí.
sovali za náš projekt! Našej
O žetóny zákazníkov škôlka
škôlke ste celkovo darovali
súperila s dvomi ďalšími pro16301 hlasov. Každý jeden
jektmi z Dubnice nad Váhom a
žetón sa ráta a vďaka vašej
Pruského.
podpore sme získali finančný
„S radosťou Vám oznamudar 600 eur pre naše-vaše
jem, že Váš projekt zapojený
deti,“ skonštatovala s úsmevom
do programu „Vy rozhodujeriaditeľka MŠ Ilava Jana Házote, my pomáhame“ Nadácie
vá.
-verk-

Zatvorené brány využili
NA ÚPRAVU ZELENE
V Materskej škole Ilava nezaháľajú a aj keď majú svoje brány
zatvorené, využívajú "voľný čas" pre práce na školskom dvore. Na
webstránke materskej školy sa učiteľky pochválili výsledkom práce na
úprave zelene. Hoci nikto nevie, kedy sa deti vrátia do škôlky, snažia
sa im vytvoriť pekné prostredie a tento čas využívajú užitočne. ,,Nezaháľame! Aj keď momentálna situácia nedovoľuje, aby boli brány
našej materskej školy otvorené, stále sa snažíme robiť aspoň
drobné úpravy. Tento týždeň, keďže nám prialo počasie, sme sa
pustili do skalky. Šťastie praje pripraveným, tak sa aspoň takouto
formou snažíme pripraviť na opätovný návrat do priestorov materskej školy. Veríme, že to bude čoskoro," uviedli na svojom webe
učiteľky škôlkarov. ,,Všetky deti pozdravujeme a tešíme sa na skoré
stretnutie. Vaše pani učiteľky a personál materskej školy," dodali
na záver.
-red-
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V stredu 25. marca oddelenie technických služieb
uskutočnilo plánovaný zber
kovových obalov a obalov z
viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky).
Na zbere pri rodinných
domoch sa zúčastnil a
aktívne podieľal aj vedúci
oddelenia Stanislav Rendek. Zistenia kontroly sú
podľa jeho slov alarmujúce.
„V prvom rade ďakujeme
občanom, ktorí zodpovedne
triedia. Pri zbere sa ukázalo,
že v našom meste žijú ľudia
s environmentálnym cítením
a odpady boli krásne uložené
do vriec na to určených,“ začal
pochvalou vedúci oddelenia. Nakoľko nám v meste absentuje evidenčný systém zberných nádob,
ukážkové domácnosti odhadol
na 15 percent z celkového objemu
zberu. „Ďalších 10 percent domácností uložilo taktiež odpady
jednotlivo vytriedené, avšak im
nepostačovala kapacita vriec
alebo určené vrece im pridelené
vôbec nebolo a odpady mali
uložené vo vlastných vreciach,
igelitových vreckách, krabiciach a podobne. Samozrejme
v týchto prípadoch im boli
vrecia pracovníkmi technických
služieb pridelené tak, aby pre
budúci zber už mohli ukladať
odpady do určených vriec,“ opísal známy systém vrece za vrece
Stanislav Rendek.

UPOZORNENIE
Oddelenie technických služieb mesta Ilava upozorňuje
podnikateľov v našom meste,
aby nádoby na zmesový komunálny odpad neprepĺňali
a odpad neutláčali tak, že ho
nie je možné vysypať. Pracovníci oddelenia technických služieb nie sú povinní a ani nebudú
vyťahovať udupaný komunálny
odpad ručne z nádoby, pokiaľ
ho vozidlo nevysype. Ak sa
nádoba pri zbere prevrátením
do vozidla na zber komunálneho
odpadu nevysype, plná nádoba
bude ponechaná na stojisku.
Majiteľ tak bude povinný nádobu
vyprázdniť na vlastné náklady.
-dki-
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Kontroloval sa zber obalov z kovu a tetrapakov

ZISTENIA SÚ ALARMUJÚCE

Ako ďalej dodal, asi 5 percent domácností uložilo odpady
do určených vriec, ale nedodržali
farebné označenia. Napríklad sa
v červenom vreci nachádzali tetrapaky alebo opačne, našli sa aj takí,
ktorí uložili odpady do žltých vriec
určených na plasty. Ostatných
70 percent domácností vykazovalo
značné nedostatky v systéme zberu predmetných druhov odpadov.

vo vyložených vreciach. Tieto
vrecia odobrané neboli a domácnosť je povinná vytriediť
obsah vriec podľa jednotlivých
zložiek,“ zhodnotil Rendek.
Ako ďalej dodal, treťou nemenej
dôležitou chybou je nezmenšovanie objemu obalov. „Domácnosti

nezmenšujú objem prázdnych
obalov! 80 až 85 percent obalov
z kovov je nestlačených, pri
tetrapakoch je to číslo lepšie
- odhadom asi 40 percent nestlačených obalov z celkového
objemu zberu. Vozíme však
vzduch,“ zdôraznil.
Na záver zberu boli vyvezené aj
1 100 litrové nádoby od bytových
domov určené na tetrapaky. „Ich
obsah nateraz nekomentujeme,
ale chápeme, že mnohokrát
do nádob ukladajú odpady aj
iní účastníci zberu nie len tí, pre
ktorých je nádoba určená. Tento
problém je potrebné do budúcna riešiť komplexne. To si však
vyžiada nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta. Preto dôsledným triedením šetríme
finančné zdroje nás všetkých,
ktoré môžeme následne investovať do skvalitnenia systému
zberu,“ uzavrel výsledky kontroly
Stanislav Rendek.
-dki/red-

Prázdne vrecia,
nesprávne triedenie
a vozenie vzduchu
Stanislav Rendek označil výsledok kontroly za alarmujúci. Nedostatky zhrnul do troch
hlavných problémov a chýb pri
separácii. „Ako najzávažnejší
problém sa ukázalo, že občania
vykladajú takmer prázdne
a poloprázdne vrecia v daný
termín zberu. Upozorňujeme,
že je potrebné vykladať v určený termín zberu iba naplnené vrecia! Zároveň ďakujeme
občanom na Záhumenskej ulici,
že to už pochopili, nakoľko na
daný problém už boli jednotlivo
upozornení,“ upozornil vedúci
oddelenia TSM s tým, že do budúcna budú poloprázdne vrecia
ponechané na mieste a občania
ich budú musieť doplniť pre ďalší
termín zberu.
Druhým častým problémom
bolo nedostatočné triedenie.
„Najčastejšie sa stávalo, že občania ukladali oba zbierané
druhy odpadov dohromady, ale
našli sa aj domácnosti, ktoré
vhadzovali do určených vriec
na VKM a kovy aj iné druhy
odpadov, ako napríklad plasty,
papier a iné. Jedna domácnosť
na Záhumenskej ulici mala
vyloženú čistú zmes obalov

Priebežná kontrola zberných nádob
Oddelenie technických služieb
mesta Ilava vykonáva aj priebežnú vizuálnu kontrolu obsahu
zberných nádob na zmesový
komunálny odpad. Tentoraz si
posvietili na Mierové námestie.
„Ďakujeme užívateľom smetnej
nádoby č. 71, že dôkladne
triedia!“ - tak znel ironický odkaz
pre obyvateľov tejto časti Ilavy
z vedenia technických služieb.
„V tlaku na zvyšovanie zodpovednosti v oblasti nakladania
s komunálnymi odpadmi, ako
aj kontrole jednotlivých zberných nádob a stojísk v našom
meste budeme naďalej pokračovať,“ doplnil Stanislav Rendek,

vedúci oddelenia technických
služieb mesta.
-red-
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ŠÍRENIE KORONAVÍRUSU OVPLYVNILO NAŠE
ŽIVOTY NA MNOHÝCH
FRONTOCH. NAPRIEK VÁŽNEJ SITUÁCII, KÝM SA DÁ,
ŽIVOT V SAMOSPRÁVE
SA ZASTAVIŤ NEMÔŽE.
POZORNOSŤ PO ZIME POTREBUJE AJ PORIADOK V
ULICIACH NÁŠHO MESTA.
ODDELENIE TECHNICKÝCH
SLUŽIEB MESTA ILAVA
NAPRIEK MOMENTÁLNEJ
SITUÁCII ZABEZPEČUJE ZÁKLADNÉ SLUŽBY
OBČANOM TAKMER BEZ
OBMEDZENÍ.
Už viackrát sme vás v ostatnom
období informovali o tom, ako
prebieha zber jednotlivých zložiek
odpadu. „Ako si občania mohli
všimnúť zber odpadov v našom
meste sa realizuje podľa stanovených harmonogramov. Ďakujeme
spoluobčanom za trpezlivosť
najmä pri zbere biologicky rozložiteľných odpadov. Vzhľadom
na ich množstvo nebolo reálne
možné ich zozbieranie jednou
posádkou za jednu pracovnú
zmenu,“ uviedol vedúci oddelenia technických služieb Stanislav
Rendek s tým, že nateraz majú
biologicky rozložiteľný odpad (BRO)
pozbieraný.

Jarný a jesenný zber
objemného odpadu
sa po novom nerealizuje
V minulosti boli občania zvyknutí
na jarný a jesenný zber objemných
odpadov, kedy boli veľkokapacitné
kontajnery pristavené v jednotlivých
miestnych častiach a na sídliskách.
Okrem toho sa objemné odpady
zbierali aj každý prvý pondelok v
mesiaci, čo je nad rámec zákona. V
tomto smere čaká verejnosť zmena.
„Zber objemných odpadov sa
podľa harmonogramu zbiera vždy
každý prvý pondelok v mesiaci.
Podľa zákona je obec povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej
dvakrát do roka, zber a prepravu
objemných odpadov. Pri tvorbe

4-5/2020

ODPAD NEPOČKÁ
Oddelenie technických služieb zabezpečuje
primárne služby občanom takmer bez obmedzení

VZN sme toto jediné ponechali
a ideme aj naďalej nad rámec
zákonných povinností a zbierame objemný odpad každý prvý
pondelok. Jarný a jesenný zber
sme ponechali iba pre MČ Iliavka.
Jarný zber sa tam uskutočnil
v dňoch od 13. do 16. marca,“
vysvetlil Stanislav Rendek. Ako
tvrdí, vzhľadom na optimalizáciu
nákladov a adresnosť zberu, jarný
a jesenný zber objemného odpadu
prostredníctvom veľkoobjemových
kontajnerov zrušili. Problémom
bolo hlavne to, že v kontajneroch
nakoniec končili všetky druhy odpadov. „Podstata celej zmeny je
v tom, že pri rodinných domoch
vieme identifikovať pôvodcu
odpadov a tak odoberáme iba
zložky odpadov patriacich do
objemného odpadu a následne
prebieha dotriedenie odpadov
pracovníkmi na zbernom dvore.
V dôsledku prijatých zmien sme
optimalizovali vývoz odpadov
na skládku oproti obdobiu z
roku 2019 o takmer 50 percent,"
povedal vedúci oddelenia TSM.
Ako ďalej dodáva, v dnešnej dobe
si nakladanie s odpadmi vyžaduje

úsilie z každej strany, nie len zo
strany mesta.

Občania by mali sledovať
kalendár zberu
Informácie ohľadom zberu rôznych druhov odpadu nájdu občania
na webovom sídle mesta, informovali sme o nich aj prostredníctvom
Ilavského mesačníka a mimoriadne
oznamy sa vyhlasujú aj v mestskom
rozhlase. „Snažíme sa termíny
zberu dodržiavať podľa kalendára zberu. Všetko závisí od
aktuálnych podmienok, ako aj
od spoľahlivosti techniky. Ako
som už viackrát avizoval, tá bola
značne poruchová. Na zbery mimo
stanovené termíny nemáme vyčlenené finančné prostriedky. Preto
ma mrzí, keď v pondelok a nasledujúce dni pozbierame a následne
je na stojiskách pri bytových
domoch opäť uložený odpad.
Pri rodinných domoch to vieme
promptne riešiť vzhľadom na adresnosť, no pri bytových domoch
je to problém. Bez úpravy stojísk,
resp. miest na zhromažďovanie
komunálnych odpadov, či zmeny
systému zberu z bytových domov

situáciu nevyriešime. Komplexná
zmena v systéme zberu odpadov
od bytových domov si však vyžaduje značné finančné zdroje,
ktoré nateraz v rozpočte nemáme
alokované. Komplexné riešenie
zberu komunálnych odpadov
od bytových domov je jeden z
dlhodobých cieľov...“, zhodnotil
aktuálny stav, ale aj výhľady do
budúcna, vedúci oddelenia technických služieb.
V kalendári pre zber odpadu na
rok 2020 napríklad pre mesiac apríl
nenájdete pri rodinných domoch
zber papiera, kovov a tetrapakov.
Preto sme sa vedúceho oddelenia
spýtali, či aktuálne termíny sú postačujúce. „Čo sa týka triedeného
zberu pri tvorbe harmonogramu
som osobne tlačil na to, že je
potrebné zvýšiť frekvenciu zberu
triedených zložiek pre papier a
plasty od bytových domov. Tu
sme pristúpili na zvoz dvakrát za
mesiac a stále to na niektorých
lokalitách nepostačuje... Je to
aj z dôvodu nedisciplinovanosti
účastníkov zberu, napríklad
ak pri papierových krabiciach
nezmenšujú pôvodcovia ich

Zberný dvor sprísnil pravidlá pre verejnosť
Z dôvodu predchádzania šírenia vírusu COVID-19 Mesto
Ilava, oddelenie TSM pristúpilo k nasledovným obmedzeniam
prevádzky zberného dvora, Hurbanova 132/26:
1. Na zberný dvor sú občania nášho mesta povinní vstupovať
iba jednotlivo s ochrannými prostriedkami (rúška a rukavice). Bez
ochranných prostriedkov nebude občanovi vstup na zberný dvor
umožnený.
2. Vstup na zberný dvor je osobám v karanténe prísne zakázaný!!!
3. Príjazd na zberný dvor je potrebné ohlásiť vopred na tel. č.
0918 899 216 – Ing. Kiačiková
4. Na zbernom dvore sa treba striktne riadiť pokynmi pracovníka
zberného dvora. Dodržiavať odporúčaný osobný odstup 1,5 m.
5. Otváracia doba zberného dvora sa v pracovné dni nemení, t.j.
ostáva od 06:00 do 15:30 hod.
6. V sobotu bude zberný dvor pre verejnosť zatvorený.
-dki-
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objem, kontajner je za chvíľku
plný. Samozrejme aj vhadzovanie iných zložiek je v Ilave
bežnou praxou... Nakoľko sme
niekde pridali, museli sme zase
inde ubrať... Logicky nám vyšlo, že pri rodinných domoch je
možnosť skladovania papiera a
iných zložiek triedeného zberu
jednoduchšia ako pri bytových
domoch,“ vysvetlil Rendek.
Podľa jeho slov, ako sa ukázalo
aj pri poslednej kontrole VKM a
kovov, vrecia na zber jedenkrát za
dva mesiace hlavne v zimných mesiacoch postačujú. Do budúcna to
však v letných mesiacoch môže byť
problém. „Až prax nám ukáže, ale
je pravdepodobné, že budúci rok
to preskupíme. Pri papieri ale so
zberom jedenkrát mesačne zatiaľ
nepočítame. Papier, samozrejme
aj iné triedené zložky komunálnych odpadov, pri nárazovom
vzniku je možné jednoducho
odovzdať na zberný dvor. Do
budúcna plánujeme kontrolu
nádob na papier pri rodinných
domoch, nakoľko nádoby na
to určené užívatelia častokrát
používajú na iný účel,“ doplnil.

Zberný dvor
naďalej otvorený
Medzi opatrenia, ktoré prijali
okolité samosprávy, patrí aj uzatváranie zberných dvorov, na určitý
čas tak spravili napríklad Košeca,
Dubnica nad Váhom, či Beluša.
„Zberný dvor v našom meste
zostal otvorený a pokiaľ to situácia dovolí, aj ostane fungovať v
pracovné dni podľa stanovených
otváracích hodín, t.j. od 06:00
hod. do 15:30 hod.. V sobotu
sa prevádzka zberného dvora
nateraz zrušila,“ objasnil Rendek a
upozornil, že takýto postup je možný
iba vtedy, ak budú aj občania disciplinovaní. „Prosíme občanov, aby
dodržiavali hygienické opatrenia
a pokyny pracovníkov zberného
dvora!“
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žieb spadá aj starostlivosť o už
jestvujúcu zeleň. Tej sa v ostatných
dňoch dostalo pozornosti napríklad
na kruhovom objazde v meste. Druhý
kruhový objazd, ktorý je pri vstupe
do Ilavy zo smeru od Klobušíc, nie
je majetkom mesta. Vzhľadom na
spoluprácu s ostatnými správcami
verejného priestranstva však zeleň
na ňom oddelenie technických
služieb mesta udržiava, resp. kosí.

Pokračovať sa bude
aj v začatých projektoch

cu. „V súčasnosti máme možnosť
opravovať cesty iba infrasetom, čo
je však zdĺhavá práca a výtlky ním
opravené nevydržali v niektorých
miestach dlhšie ako dva týždne.
Preto momentálne riešime iba
havarijné stavy,“ vysvetlil Rendek
aktuálny stav. Podľa neho stav komunikácií nie je lichotivý v žiadnej
lokalite. „V každej časti mesta sa
nájde niečo, čo treba opraviť, či
už na chodníku, alebo na ceste.
Snáď okrem Iliavky, ktorá bola
v minulosti riešená komplexne.
Plán opráv komunikácií je daný
frekvenciou vyťaženosti komunikácií. Od centra mesta postupne
cez sídliská až k jednotlivým
uliciam pre individuálnu bytovú
výstavbu.“

Jar je už tradične
spojená aj s úpravou
a výsadbou zelene
V oblasti starostlivosti o verejnú
zeleň oddelenie technických služieb realizovalo plánované výruby

stromov a potrebné orezy. „Orez
stromov bol vykonaný na celej
trase zvozu zmesového komunálneho odpadu tak, aby nedošlo k
prípadnému poškodeniu nového
vozidla,“ vysvetlil Stanislav Rendek
a doplnil, že jarné obdobie bude
samozrejme využité aj na drobnú
výsadbu a skrášľovanie mesta.
„Čo sa týka výsadby, aj v zmysle
rozhodnutí je za výrez potrebné
uskutočniť náhradnú výsadbu.
Opäť sme plánovali riešiť veci
komplexne, nateraz nás v tomto
smere pribrzdila aktuálna situácia
a rozhodnutie o výrube nám chvalabohu necháva určitý časový
priestor. Náhradnú výsadbu sme
mali v pláne v komplexnej úprave
brehu medzi pohostinstvom Šariš a Sládkovičovou ulicou, kde
pohľad na predmetnú lokalitu
zarmúti asi každého okoloidúceho. Samozrejme miest na výsadbu
stromových porastov je v našom
meste viac.“
Pod oddelenie technických slu-

Projekty, ktoré sa zrealizovali už
pred zimným obdobím, čaká ďalšia
fáza dokončenia. Tá však závisí od
toho, ako sa bude situácia z pohľadu
šírenia ochorenia COVID-19 vyvíjať
a následne aj opatrenia a obmedzenia vlády. „Cintoríny nám nie sú
ľahostajné. Ako si mnohí všimli,
revitalizovali sme okolie domu
smútku v Ilave a momentálne
pracujeme na revitalizácií osvetlenia na cintoríne v Klobušiciach.
Dúfame, že po skončení obmedzení budeme môcť naplánované
projekty úspešne ukončiť,“ dodal
Rendek.
Na záver vedúci oddelenia vyzdvihol aj prácu svojich zamestnancov, ktorí pracujú naďalej aj v
tejto mimoriadnej situácii. „Všetky
uskutočnené, ako aj plánované
aktivity v našom meste, je možné zrealizovať iba vďaka našim
zamestnancom, ktorých prácu
niekedy nevieme oceniť až do
doby, kým služba, ktorú poskytujeme, neprestane fungovať.
Vtedy si uvedomíme dôležitosť
práce pracovníkov technických
služieb mesta,“ skonštatoval vedúci oddelenia.
-verk-/foto:TSM IL

Po zimnom období
prichádza na rad čistenie
ulíc a oprava výtlkov
Po zime našu pozornosť každoročne potrebujú cesty i chodníky. Ani
nastávajúca sezóna nie je výnimkou.
Výtlky svietia a tiež je stále čo upratovať. „Čo sa týka údržby miestnych komunikácií, pokračujeme
ich čistením – od centra mesta
následne k jednotlivým sídliskám
a uliciam. Samozrejme si uvedomujeme potrebu opráv výtlkov našich komunikácií, avšak systém,
ktorým momentálne opravujeme
miestne komunikácie, nie je veľmi
efektívny a pracujeme na novom
spôsobe opráv miestnych komunikácií. Aj v tomto smere prosíme
občanov o trpezlivosť,“ uviedol vedúci oddelenia technických služieb.
Momentálne totiž pracujú na nákupe
materiálu pre výrobu novej korby
na súčasné vozidlo Iveco. Asfalt by
chceli odoberať priamo od prvovýrob-

Odvodnenie a oprava priekopy v Iliavke
pomôže prejazdu smetiarskeho vozidla i miestnym
Oddelenie technických služieb od januára vyváža zmesový komunálny odpad z Iliavčanskej doliny
smetiarskym vozidlom. Problémy im spôsoboval nepríjemný rigol v lokalite Dlhé nivy. „Prejazd vozidlom
cez daný úsek bol komplikovaný, pretože dochádzalo k zachytávaniu zadných stupačiek na
smetiarskom vozidle. Keďže máme nové smetiarske vozidlo a chceme predchádzať aj vzniku
škôd, pristúpili sme k prekopaniu rigola, uloženiu potrubia a novému zásypu,“ vysvetlil Stanislav Rendek, vedúci oddelenia TSM ILAVA. Prejazd daným úsekom je teraz jednoduchší nielen pre
smetiarov, ale aj pre obyvateľov tejto lokality.
-verk-
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Škôlkari sa ocitli medzi hviezdami
Dňa 24. februára k nám zavítal zábavno-vzdelávaci program
Mobilné planetárium, ktoré
pomocou príbehu ,,Ako zvieratká cestovali do vesmíru" deti
oboznámilo s primárnymi poznatkami o vesmíre. Dozvedeli
sa, čo je to raketová základňa,
čím sa letí do vesmíru a čo všetko môžeme vo vesmíre nájsť.
Spoznali všetky planéty našej
sústavy a niektoré súhvezdia.
Deti boli príbehom, ale aj samotným prostredím planetária,
pohltené. Pri premietaní ležali
a pozerali na príbeh, ktorý sa
premietal nad ich hlavami, čo
budilo dojem, akoby sa dívali

na oblohu.
(K.Masárová, MŠ Ilava)
foto: MŠ Ilava

BÁJKY NETRADIČNE
sa popasovali statočne s bájkou
O mestskej a poľnej myši formou
obrázkového čítania. Zažili sme
dokonca aj bábkové predstavenie,
ktorého sa veľmi úspešne zhostili starší žiaci z autistickej triedy.
Predviedli sa ako profesionálni
bábkoherci. Holub a mravec boli
hlavnými postavami bájky, ktorú
zinscenovali piataci a šiestaci. Tí
najstarší spojili sily a premenili
sa na leva a papagája, aby nám
dokázali, že aj slabší môžu zvíťaziť.
Takéto zážitkové učenie nám
všetkým prinieslo nielen veľa zábavy, ale aj ponaučení do života.
Presvedčili sme sa, že čítanie je dar
a môžeme si ho užívať kedykoľvek
plnými dúškami.
(M. Hlinková, Špeciálna
základná škola v Ilave)

Ocenený výtvarník
Žiaci Špeciálnej základnej školy
v Ilave sa každoročne zapájajú
do výtvarnej súťaže profesora
Karola Ondreičku pod názvom
Mesiac detskej tvorby, organizovanej občianskym združením
Korytnačky v spolupráci s Nadáciou slovenského plynárenského
priemyslu - SPP a Slovenským
paralympijským výborom. V
jubilejnom 20. ročníku musela
porota, na čele s predsedom
prof. Dušanom Kállayom, vyberať
víťazov spomedzi takmer 4 400
výtvarných prác. Náš
žiak, Dominik Martinisko,
dosiahol v tejto veľkej konkurencii nádherné prvé
miesto. Súťažil v kategórii
„Slovenský plynárenský
priemysel očami detí“. Vo
svojom výtvarnom dielku
nápadito zobrazil využitie
alternatívnych zdrojov
energie v domácnosti.
Získal ocenenie v podobe

...napísali ste nám...

Mesiac marec sa niesol v
znamení kníh. Akosi viac si vtedy
každý uvedomuje, že v dnešnom
uponáhľanom svete by sa mal
zastaviť a možno si prečítať napínavú detektívku alebo dobrodružný
román. Vplyvom rozvoja nových
technológií však u detí klesá záujem
o knihu. V Špeciálnej základnej
škole v Ilave sa snažíme deti priviesť k čítaniu aktivitami, pri ktorých
môžu preukázať nielen zvládnutie
techniky čítania, ale aj tvorivosť.
Celý jeden marcový týždeň sa niesol v znamení jedného literárneho
žánru. Tohto roku padla voľba na
bájky. Najmenší žiaci s autizmom
si zahrali s pomocou pani učiteliek
divadielko Ježko a jabĺčko. Žiaci
prvého a tretieho ročníka, aj keď
nemajú osvojené všetky písmenká,

diplomu a vecnej ceny – kolobežky. Celý pedagogický zbor je na
neho veľmi pyšný a ďakuje mu za
reprezentáciu našej školy. Aj tento
úspech dokazuje, že aj žiaci so
zdravotným znevýhodnením majú
veľa tvorivých nápadov.
(M. Hlinková, Špeciálna
základná škola v Ilave)
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„Dobrá kniha by mala mať dobrý príbeh. Deti sa na nič
nehrajú, nepoznajú pretvárku. Šmaria vašu knihu do kúta až
taký rachot. To je pre spisovateľa najväčšia hanba.“
(Roman Brat)

Roman Brat v našej knižnici

Všade, všetky deti bez rozdielu,
či u nás, alebo kdekoľvek inde,
prežívajú svoj život poznačený
chvíľami radosti, žiaľu, strachu
alebo inými starosťami. A práve
tomuto fenoménu sa vo svojej
tvorbe venuje publicista, scenárista, dramaturg, prekladateľ zo
španielčiny a autor kníh pre deti
a mládež - Roman Brat. Za svoj
plodný literárny život napísal a
vydal 21 kníh, tri pre dospelých,
osemnásť kníh pre deti. S láskavým
humorom, s nadhľadom a veľkou
dávkou pochopenia, sa snaží v
knihách navodiť riešenie.
Vo veľkej sále ilavského domu
kultúry sa 4. marca s Romanom
Bratom stretlo viac ako 200 detí
zo Základnej školy Medňanská v
Ilave. Jeho rozprávanie, oživené
premietaním večerníčkových
televíznych rozprávok spracovaných podľa jeho scenárov bolo
pútavé, zábavné a zrozumiteľné. V
závere stretnutia autor odpovedal
na množstvo otázok. Od klasických, v ktorých sa deti zaujímali,
prečo začal s písaním, ako dlho
trvá napísanie knižky či koľko ich
vlastne napísal, až po otázku, či
napíše aj knihu o koronavíruse.
Toto pekné a milé stretnutie autor
ukončil autogramiádou, na ktorú si

v rade počkalo množstvo malých
čitateľov. Všetkým zúčastneným
ďakujeme. Z autorovej bibliografie
vyberáme: Môj anjel sa vie biť, Zlo
nemá na kúzlo, Chlapci padli z
višne, dievčatá z jahody, Zmätené
dvojičky zo slepej uličky, Mordovisko, Aj kone sa hrajú, Pochabý
škriatok atď.
-ij-

ÚSMEVNÉ PRÍBEHY Z KNIŽNICE:

O Natálke, ktorá miluje sliepky
Keď sa zatvoria dvere
do knižnice, vstupujete
do úplne iného sveta. Čarovného, plného príbehov
a zážitkov. A o úsmevné
zážitky majú často postarané aj knihovníčky v našej
mestskej knižnici. Príbeh o
Natálke, ktorá miluje sliepky a knižničný archív je jej
„malý“, nepochybne vyčarí
úsmev na perách aj vám.
„Naša čitateľka Natálka miluje sliepky. Pozná jednotlivé
plemená, nezaskočia ju žiadne
otázky. Z knižnice už mala
požičané všetky "dospelácke"
knižky o chove a starostlivosti
o sliepky,“ začala svoje rozprávanie o osemročnom dievčatku
knihovníčka Oľga Tomášová.
„Už sme jej nemali čo požičať,
tak sa rozhodla, že ona sama

teda napíše knižku o sliepkach
a doniesla nám ju ukázať. Nezabudla naozaj na nič, pridala
dokonca i recepty,“ dodala s
úsmevom O. Tomášová a ukázala
nám fotografie jej vlastnoručne
nakreslenej knihy.

Ako môžete vidieť aj vy, z
Natálky určite raz vyrastie dobrá
spisovateľka alebo ilustrátorka.
Možno jej cesty povedú k zverolekárstvu alebo o domácej faune
bude nielen sama vyučovať na
univerzitách, ale raz celkom

iste pripraví vlastné učebné
pomôcky. O jej ceste nám určite
naše knihovníčky prezradia viac
aj neskôr. „Podľa najnovších
informácií Natálka píše už
druhú časť náučnej knižky. Do
knižnice prišla po sviatkoch s
krásnou textilnou sliepočkou,
ktorú s maminou pomocou aj
sama ušila,“ prezradila Oľga
Tomášová.
-red-
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Odkedy sa na Slovensku objavil prvý pacient
s potvrdeným ochorením
COVID-19, uplynulo už veľa
času a prijalo sa množstvo
opatrení. Ústredný krízový
štáb Slovenskej republiky
pravidelne rokuje a na
základe jeho odporúčaní
vláda rozhoduje o nových
nariadeniach, zákazoch
a príkazoch. Situácia sa
mení z hodiny na hodinu a
zverejnené dokumenty sa
neustále aktualizujú.
Takto zjednodušene by sa
dali zhrnúť udalosti posledných
týždňov, ktoré menia naše životy
a zaužívané stereotypy. Ani celé
vydanie Ilavského mesačníka by
nepostačovalo na to, aby sme v
ňom obsiahli všetko, čo sa udialo
za mesiace marec a apríl, ktorým
je toto dvojčíslo venované. Aby
sme však boli aktuálni, každý
deň vás informujeme na oficiálnej
stránke mesta www.ilava.sk a jej
facebookovej podpore Aktuality
mesta Ilava. Aj samospráva musí
reflektovať na aktuálne udalosti,
preto pravidelne zasadá aj Krízový
štáb Mesta Ilava. Rozhodli sme sa
stručne sem zhrnúť nariadenia a
odporúčania, ktoré doposiaľ vydal
primátor mesta na základe rokovaní mestského krízového štábu.
Je potrebné však vziať do úvahy,
vzhľadom na mesačnú periodicitu,
že mnohé fakty na tejto dvojstrane,
už zajtra či o týždeň nemusia byť
aktuálne.
Podujatia v meste
sa zrušili
Najskôr radnica prijala preventívne opatrenia, ktoré vychádzali z
odporúčaní ústredného krízového
štábu. Od 9. marca 2020 Mesto
Ilava obmedzilo organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových
podujatí. Na neurčito sa presunul
termín nasledovných podujatí:
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Aj ilavská samospráva postupne prijíma
OPATRENIA PRE OBYVATEĽOV MESTA
Burza zberateľov, Medzinárodný
deň žien organizovaný Úniou žien a
podujatie „Ženy ženám“, Prednáška
o včelách a včelárstve, Uvítanie detí
do života a Stretnutie jubilantov,
Detská burza ošatenia, podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov,
Vansovej Lomnička, Veľkonočné
tradície, divadelné predstavenie
Radošínskeho naivného divadla a
ďalšie... Zrušili sa tanečné nácviky
FS Strážov, DFS Laštek a DFS Vretienko. Zatvorené do odvolania je aj
Materské centrum Dubáčik. Konať
sa nemohli ani výročné schôdze
Obvodnej organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu Ilava, Urbárskeho
a pasienkového spoločenstva v
Ilave, Základnej organizácia Zväzu
záhradkárov č. 3 Iliavka - Záštepy
a do odvolania je zatvorený aj Klub
dôchodcov Ilava.
Prvé oficiálne nariadenia
a odporúčania primátora
Krízový štáb Mesta Ilava po prvý
raz zasadal v utorok 10. marca
2020. Jeho cieľom bolo zosúladiť
nariadenia a odporúčania mesta s
opatreniami, ktoré prijal 9. marca
2020 Ústredný krízový štáb SR.
Otázkou bolo najmä zváženie prerušenia povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, či zatvorenie
materských škôl. V tom čase, mestský krízový štáb rozhodol, že zatiaľ
ostáva prevádzka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Ilava nezmenená. Podľa
vyjadrenia hlavného hygienika SR
Jána Mikasa zo dňa 9. 3. 2020
preventívne zatváranie škôl nebolo
v danom čase z epidemiologického
hľadiska nutné.
Na základe povinných opatrení,

ktoré nariaďuje Ústredný krízový
štáb SR a verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR,
primátor mesta Ilava NARIADIL
s účinnosťou od 10. 3. 2020 do
odvolania:
l zákaz organizovania hromadných kultúrnych, športových, spoločenských a iných podujatí, pričom
ruší termíny podujatí, organizované
mestom Ilava alebo organizáciami
v jeho pôsobnosti do odvolania.
Zákaz sa vzťahuje aj na podujatia a
hromadné stretnutia iných fyzických
alebo právnických osôb, miestnych
alebo okresných organizácii na
území mesta Ilava
l zákaz poskytovať priestory
Domu kultúry Ilava na organizovanie hromadných podujatí
l zákaz organizovať školské exkurzie, výlety, hromadné podujatia
organizované školami a školskými
zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Ilava
l zákaz pracovných ciest zamestnancov Mesta Ilava a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Ilava
l zabezpečiť dezinfekciu pracovísk MsÚ Ilava a organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
l uzatvoriť Klub dôchodcov Ilava
a Materské centrum Dubáčik
l športovým klubom a zväzom
organizujúcim športové podujatia
na území mesta Ilava rešpektovať
zákaz Ústredného krízového štábu
SR o zákaze organizovania športových podujatí na celom území SR
po dobu 14 dní
l základnej škole a materským
školám sprísniť ranný filter pri vstupe
detí do zariadení
l obyvateľom mesta rešpektovať

nariadenie Ústredného krízového
štábu SR a verejnej vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva z 9. marca
2020 pre všetkých občanov, ktorí
sa vrátia z postihnutých krajín, a to
z Talianska, Číny, Južnej Kórei a
Iránu, na základe ktorých im bola
nariadená povinnosť po príchode z
uvedených krajín oznámiť túto skutočnosť svojmu lekárovi a dodržiavať
povinnosť 14-dňovej karantény pre
týchto občanov, ako aj osôb žijúcich
s nimi v spoločnej domácnosti (za
nerešpektovanie nariadenia môže
byt občanovi uložená pokuta do
výšky 1650 eur)
Zatvorili sa prevádzky
aj všetky školské zariadenia
Ústredný krízový štáb postupne
prichádzal s ďalšími nariadeniami.
Od 13. apríla 2020 pribudlo opatrenie, ktoré sprísnilo podmienky
karantény. Mimo toho zásadnou
zmenou najmä pre rodičov bolo
plošné zatvorenie všetkých školských zariadení.
Krízový štáb Mesta Ilava na
svojom zasadnutí dňa 12. 3.
2020 o 10:00 hod. rozhodol, že
z dôvodu prevencie pred šírením
koronavírusu NARIAĎUJE:
l Dňa 13. 3. 2020 zatvorenie

V meste prebieha dezinfekcia verejných priestranstiev
Jedným z opatrení, ktoré
prijal Krízový štáb mesta Ilava, je aj dezinfekcia verejných
priestranstiev. Táto úloha
bola delegovaná Oddeleniu
technických služieb mesta
Ilava.
Dôležitým opatrením v snahe
zamedziť šíreniu koronavírusu aj
v našom meste je samozrejme
zvýšená hygiena a častá dezinfekcia verejných miest. Ide
jednak o všetky budovy v správe
mesta, kde pravidelne okrem
dennej dezinfekcie prebiehajú
aj sanitárne dni. Pozornosť v
týchto dňoch radnica upriamuje
aj na verejné miesta v exteriéri,
kde dochádza k zvýšenému

kontaktu ľudí.
Úloha plošnej dezinfekcie
verejných priestranstiev bola zverená oddeleniu technických služieb. "Oddelenie technických
služieb mesta z dôvodu predchádzania šíreniu ochorenia
COVID-19 pristúpilo od pondelka 6. apríla 2020 k dezinfekcii
mestského mobiliáru, ako aj
úchytov 1 100 litrových nádob
na všetky druhy odpadov.
Súčasťou dezinfekcie boli aj
autobusové zástavky v našom
meste," uviedol vedúci Oddelenia
TSM Ilava Stanislav Rendek s
tým, že pri dezinfekcii sa pozreli aj
na celkovú čistotu daných miest.
"Poverení pracovníci najskôr

plochy dezinfikovali a následne
vyčistili priestor zastávky. V
dezinfekcii, ako aj v údržbe,

plánujeme pokračovať aj po
sviatkoch," doplnil Rendek.
-verk- foto: TSM ILAVA
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Základnej školy Ilava, Materskej
školy Ilava a Materskej školy Klobušice pre výučbu žiakov a nariaďuje
vykonať tzv. dezinfekčný deň.
l Úpravu chodu Mestského
úradu v Ilave pre VEREJNOSŤ, a
to od piatku 13. 3. 2020 do pondelka
30. 3. 2020 (pozn.red.: o fungovaní
MsÚ a úradných hodinách píšeme
na strane 14)
Vláda SR vyhlásila v súvislosti s
rizikom šírenia nového koronavírusu
na celom území krajiny mimoriadnu
situáciu. Platí od štvrtka 12. 3. 2020
od 6.00 hod. Ústredný krízový štáb
SR rozhodol, že od pondelka 16. 3.
2020 do 29. 3. 2020 budú na dva
týždne zatvorené všetky školské
zariadenia v celej Slovenskej republike, pričom termín zatvorenia
škôl sa napokon predĺžil na neurčito.
Núdzový stav
pre zdravotnícke zariadenia
a zatváranie prevádzok
Od 16. marca 2020 v súvislosti s
opatreniami vlády situácia v krajine
vrcholila. Mimoriadna situácia sa
rozšírila o núdzový stav v zdravotníctva a sprísnili sa povinnosti
pre repatriantov. Prichádzajúci zo
zahraničia v skupinách, ktorí pri
návrate domov požiadali o štátnu
pomoc, musia absolvovať povinnú
karanténu v štátnych zariadeniach.
(Neskôr sa táto povinnosť rozšírila
pre každú osobu prichádzajúcu
zo zahraničia, pričom sa neustále
špecifikujú výnimky a podmienky
pre pendlerov). Úrad verejného
zdravotníctva SR zároveň v tento
deň rozhodol o zákaze malooobchodného predaja a služieb so stanoveným úzkym okruhom výnimiek.
Ten sa postupne rozširoval až kým
od 22. apríla nezačala prvá fáza
postupného otvárania ekonomiky.
Aktuálne tak môžu byť otvorené
prevádzky do 300 m2.
Zatvorili sa detské
ihriská a školský dvor
Krízový štáb Mesta Ilava sa na
základe nových nariadení vlády, po
jej mimoriadnom rokovaní uzniesol
na ďalších opatreniach v meste
Ilava. Okrem iného primátor nariadil počnúc dňom 16. marec 2020
až do odvolania uzatvoriť všetky
mestské detské ihriská, školský
dvor základnej školy a zabezpečiť
ich označenie pre informovanie
verejnosti o zákaze. Zároveň pre
verejne prístupné ihriská, ktoré nie
sú v správe mesta, sa ODPORÚČA
nevyužívať ich.
Uzatvorili sa školský dvor a
tieto detské ihriská: Sihoť, Kukučínova, Mierové námestie, Medňanská "vnútroblok", Medňanská "pri
škôlke", Ľ. Štúra, Skala, Klobušice
- nové ihrisko, Klobušice – IBV.
Zaviedlo sa povinné
nosenie rúšok
Premiér Igor Matovič 24. marca
2020 predstavil verejnosti 40 nových opatrení v snahe zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Zaviedla
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návštevy predovšetkým rodičov a
starých rodičov, pre ktorých môže
mať ochorenie vážne dôsledky.
Ľudia pri zákaze vychádzania mali
stanovené výnimky a síce - obvyklá
cesta do a zo zamestnania, nákup
nevyhnutných životných potrieb
sebe alebo svojim blízkym, neodkladné vyšetrenie, pobyt v prírode
v rámci okresu a s osobami zo spoločnej domácnosti, pohreb blízkej
osoby a starostlivosti o blízku osobu
alebo príbuzného v rámci okresu.

sa povinnosť nosenia ochranných
rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa,
mimo svojho domu či bytu. Ľudia v
radoch musia dodržiavať dvojmetrový rozostup. Predĺžila sa platnosť
zákazu fyzickým a právnickým
osobám organizovať hromadné
podujatia až do odvolania. Núdzový stav sa rozšíril aj na zariadenia
sociálnych služieb, ktoré poskytujú
zdravotnú starostlivosť. Návštevy v
domovoch dôchodcov sú naďalej
zakázané. Obchody okrem lekární,
benziniek a veterinárnych ambulancií sú od tohto dňa v nedeľu povinne
zatvorené. Má ísť o sanitárny deň
a deň, keď si majú oddýchnuť
zamestnanci. Pre seniorov nad 65
rokov sa určili špeciálne otváracie
hodiny v obchodoch. Dôchodcovia
majú vychádzať zo svojho domu či
bytu len v nevyhnutých prípadoch.
Štát seniorom odporúča, aby radšej
požiadali o pomoc iných, eliminovali
sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a
to aj s rodinnými príslušníkmi. Mestá
a obce majú zriadiť telefónne linky
pre seniorov za účelom objednania si donášky potravín. Ruší sa
bezplatná železničná doprava pre
študentov, pokiaľ budú uzatvorené
školy. Školy zostávajú zatvorené až
do odvolania.
Postupné otváranie obchodov
ruka v ruke so sprísnením
hygienických pravidiel
Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že 30. marca 2020 umožní
otvoriť na Slovensku ďalšie prevádzky, ale len za prísnych hygienických
podmienok. Prísne opatrenia
spočívajú v štyroch konkrétnych
krokoch: nosenie rúšok je povinné
na verejnosti, teda aj v obchode,
firme, výrobnej prevádzke; každá
prevádzka musí zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo jednorazové
rukavice, ideálne oboje; obchody
tiež budú musieť zabezpečiť minimálny odstup dva metre v rade;
v prevádzke môže byť v jednom
okamihu maximálne jeden človek

na 25 štvorcových metrov plochy
prevádzky.
Na mestský úrad prichádzali
sťažnosti na stretávanie
ľudí vo väčšom počte
Mestský krízový štáb sa okrem
celoslovenských noviniek, ktoré
platia aj v našom meste, musel
zaoberať aj rôznymi podnetmi a
sťažnosťami od verejnosti. Hlavným bodom rokovania Krízového
štábu Mesta Ilava 30. marca boli
opakované sťažnosti na stretávanie
sa väčších skupín ľudí na verejnom
priestranstve, ktoré sa po slnečnom
víkende vystupňovali.
Primátor mesta Ilava Ing. Viktor Wiedermann preto dôrazne
upozorňuje občanov:
l že sa v súčasnej situácii NEODPORÚČA stretávanie osôb vo
väčšom počte, a to napríklad na
rôznych hromadných piknikoch a
posedeniach v záhradách, stretávanie sa veľkých skupín osôb pri
športových aktivitách, spoločnej
jazde na koni a podobne.
l Týmto nezodpovedným konaním občania ohrozujú nielen
seba, ale aj svoje okolie. V prípade
stretnutia sa veľkej skupiny osôb
ide o porušenie opatrenia o zákaze
hromadných podujatí a fyzickej
osobe - organizátorovi môže byť
regionálnym úradom verejného
zdravotníctva udelená pokuta až
do výšky 1659 eur.
Obmedzený pohyb ľudí
počas veľkonočných sviatkov
Vláda rozhodla, že počas veľkonočných sviatkov budú mať ľudia
na Slovensku obmedzený voľný
pohyb. Vláda rozšírila opatrenia
núdzového stavu a obmedzenie
pohybu platilo od 8. 4 do 13. 4.
Prísnejšie opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia po celej
krajine vláde odporučilo konzílium
odborníkov. Veľkonočné sviatky
sú totiž na Slovensku príležitosťou
na stretávanie sa celých rodín a

Trenčiansky kraj má celkovo (ku dňu 26. apríla) aktuálny
počet pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 153, pričom
v Ilavskom okrese je počet nakazených 10. Priamo v našom
meste evidujeme 4 obyvateľov s ochorením COVID-19.

Pre povinnosť nosiť
rúška platia nové výnimky
Všetkým osobám sa zakazuje s
účinnosťou od 21. apríla 2020 od
00:00 hod. do odvolania vychádzať
a pohybovat' sa na verejnosti bez
prekrytia horných dýchacích ciest
(nos, ústa) ako je napríklad rúško,
šál, šatka alebo iné prostriedky,
ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a
to s výnimkou:
l deti do 2 rokov veku,
l osôb so závažnými poruchami
autistického spektra,
l osôb v uzavretom vozidle, ak
sú všetky osoby v aute zo spoločnej
domácnosti,
l vodičov verejnej dopravy, ktorí
sú sami v uzavretej kabíne oddelene
od ostatného priestoru určeného na
prepravu osôb,
l osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak
je ich vzdialenosť od iných osôb
minimálne 20 metrov,
l osôb nežijúcich v spoločnej
domácnosti pri pobyte v prírode,
ak ich vzájomná vzdialenosť je
minimálne 20 metrov.
Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:
l umyť ruky mydlom a vodou
alebo použiť dezinfekciu na báze
alkoholu,
l pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou
a rúškom neboli žiadne medzery.
Prvá fáza uvoľňovania
opatrení
Ústredný krízový štáb SR v utorok
21. apríla 2020 schválil prvú fázu
uvoľnenia opatrení proti šíreniu
ochorenia COVID-19.
Od stredy 22. apríla od 6:00
hod. môžu byť otvorené:
l obchody a prevádzky služieb
do 300 štvorcových metrov plochy,
l verejné stravovanie s výdajom
cez okienko,
l vonkajšie športoviská bez šatní
a sociálnych zariadení,
l dlhodobé ubytovanie bez
stravy,
l vonkajšie trhoviská
l a predajne automobilov vrátane autobazárov
Zároveň sa od stredy mení čas
vyhradený na nákupy pre dôchodcov, ktorý bude od pondelka do
piatku od 9. do 11. hodiny. Úrad
verejného zdravotníctva nariaďuje
umožniť v tomto čase vstup iba
osobám nad 65 rokov.
-verk-
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OTVORENÝ LIST Ilavčanom od primátora
Vážení spoluobčania,
Máme za sebou prvé týždne„povinnej karantény“ a koľko takýchto týždňov
nás ešte čaká, zatiaľ nikto nevie presne odhadnúť. Už teraz však môžeme s
určitosťou povedať, že to, čo spôsobilo ochorenie COVID -19, tak zásadným
spôsobom ovplyvňuje a mení životy väčšiny obyvateľov našej planéty, že sa
možno bude ďalšia história označovať a deliť na čas PRED koronavírusom a
čas PO koronavíruse.
Ako v každej vypätej situácií, aj počas tejto pandémie sa prejavujú ako
pozitívne, tak aj negatívne vlastnosti a charaktery jednotlivcov. Na jednej
strane treba vzdať neskutočný OBDIV a ÚCTU všetkým ľuďom (nebudem ich
tu menovať len preto, aby som náhodou na niekoho nezabudol), ktorí stoja v
prvej línii boja so zákerným vírusom. To, s akým nasadením a samozrejmosťou
vykonávajú svoju prácu v prospech iných ľudí, je prejavom ich nefalšovaného
humanizmu a skutočnej ČLOVEČINY. Na druhej strane sme ale aj svedkami
negatívnych prejavov jednotlivcov (našťastie ja ich vnímam ako marginálne)
a to sebeckosti, arogancie a nedodržiavania pravidiel. Pritom jediný spôsob,
ako sa z tejto situácie dostať, je ten, že VŠETCI BUDEME DISCIPLINOVANÍ vo
svojom konaní a správaní.
V našom meste evidujeme zatiaľ štyri prípady s pozitívnym výsledkom na
ochorenie COVID-19. V niektorých okresoch začína postupne dochádzať aj
na komunitný prenos ochorenia, čomu sa musíme snažiť čo najdlhšie vyhnúť.
Najúčinnejším spôsobom je sociálna izolácia a používanie ochranných prostriedkov. Chcel by som vás, milí spoluobčania, preto požiadať buďme svedomití
v dodržiavaní nastavených opatrení. Svojim konaním môžeme ochrániť nielen
seba a svoje rodiny, ale aj tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.
Sú nimi najmä ľudia nad 65 rokov, ktorých chcem požiadať, zostaňte doma.
Pohyb na verejnosti pre vás v týchto dňoch nie je bezpečný. Ak potrebujete
nakúpiť, či vyzdvihnúť lieky, obráťte sa na svojich blízkych, ktorí vám určite
radi pomôžu. O pomoc môžete požiadať aj nás na mestskom úrade. Zriadili
sme špeciálnu pomoc práve pre vás s nákupmi základných potravín a liekov.

Úradné hodiny na mestskom úrade
SÚ V SKRÁTENOM REŽIME
Krízový štáb Mesta Ilava na svojom
zasadnutí dňa 12. marca 2020 rozhodol,
že z dôvodu prevencie pred šírením
koronavírusu nariaďuje úpravu chodu Mestského úradu pre verejnosť
nasledovne:
REFERÁT DANÍ A POPLATKOV
pracuje V OBMEDZENOM REŽIME po
telefonickom dohovore na č. t. 44 555 12
a 44 555 13.
REFERÁT PODATEĽNE bude k dispozícii na preberanie nevyhnutných podaní.
REFERÁT MATRIKY, EVIDENCIE
OBYVATEĽSTVA A SOCIÁLNYCH VECÍ
bude vybavovať len nevyhnutné úkony na
základe telefonického ohlásenia sa na
kontaktoch uvedených na informačnom
paneli na prízemí budovy. Matrika bude
zabezpečovať len nevyhnutné matričné
úkony, nie osvedčovanie listín a podpisov.
ODDELENIE VÝSTAVBY, ŽIVOT.
PROSTREDIA A ROZVOJA bude
ZATVORENÉ pre verejnosť, v prípade
potreby využite prosím telefonické kontakty uvedené na informačnom paneli na
prízemí budovy.
DOM KULTÚRY A KNIŽNICA budú
pre verejnosť ZATVORENÉ, v prípade
vyhlásenia úmrtia, prosíme kontaktovať
telefonicky.
Pri vstupe do úradných budov mestského úradu je povinné mať ochranné
rúško alebo iné prekrytie nosa a úst.
-msu-

Pracovníčky oddelenia kultúry spolu s ďalšími dobrovoľníkmi využívajú dom
kultúry na to, aby šili ochranné rúška a postupne ich distribuujeme tým, ktorí
to najviac potrebujú. Obdarovali sme detský domov, organizácie v meste, nemocnicu, ktorá bojuje s ich akútnym nedostatkom a spoločne s poslancami sme
ich rozdali do schránok všetkým obyvateľom nad 75 rokov. Naše šikovné ženy
pokračujú v šití aj naďalej, postupne by sme chceli rúškami dozásobiť všetkých
obyvateľov nad 60 rokov a ak sa bude dať, naďalej pomáhať aj zdravotníkom.
Nie je to však len o tom, vyvolať vo vás pocit, že aj„vaša samospráva“ pridala
ruku k dielu a snaží sa pomôcť. Je to hlavne o tom spojiť svoje sily. Ktokoľvek
z vás sa k nám môže pridať. Pomôcť nám v šití, s materiálom, či pomôcť
svojim starším susedom. Samozrejme pri dodržaní všetkých potrebných
hygienických opatrení.
Som presvedčený, že to, čo sa dnes deje, zvládneme a dostaneme sa z toho.
Mohol by som si pomôcť niekoľkými príkladmi z našej histórie, kedy sme ako
spoločnosť dokázali byť súdržní, solidárni a ochotní navzájom si pomáhať.
Použijem však ako príklad príbeh a život mojej babičky. Narodila sa v roku
1910 a dožila sa 91 rokov. Hoci vo svojom živote prežila dve svetové vojny,
poznala biedu a nedostatok, udalosti radostné aj smutné, nikdy si na svoj osud
nesťažovala. Ja si ju budem navždy pamätať ako pracovitú a usmiatu ženu,
ktorá, ako mi povedala, prežila šťastný život. Verím tomu, že každý z nás má
vo svojom rodokmeni podobného predka. Preto som presvedčený, že prežitie
je súčasťou našej genetickej výbavy.
„PANDÉMIA DALA FACKU VŠETKÝM ZBYTOČNOSTIAM“.
Myslím, že toto je asi najvýstižnejší citát dnešných časov. Dostali sme čas na
to, aby sme všetci prehodnotili a nanovo si postavili rebríček svojich hodnôt a
skutočne dôležitých vecí, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme boli vo svojom
živote šťastní a spokojní. Využime teda túto príležitosť, aby sme v sebe každý
deň nachádzali to lepšie JA! Buďme nielen disciplinovaní, ale aj ľudskí – majme
empatiu a pomocnú ruku pre každého, kto ju potrebuje.
Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta ILAVA

Aj ilavská samospráva musí
pristúpiť k znižovaniu platov
Koronakríza so sebou prinesie aj výpadok
podielových daní pre mestá a obce. Tie stoja
pred neľahkou úlohou – vysporiadať sa so
stratou financií z rozpočtu a vyriešiť núdzové opatrenia aj vo vzťahu k zamestnancom
samosprávy.
Výber dane z príjmu fyzických osôb pre aktuálne
mesiace, počnúc marcom a končiac v nedohľadne,
bude poznačený zabrzdenou ekonomikou v dôsledku opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia
COVID-19. O aký veľký výpadok pôjde, záleží od
toho, ako dlho bude ešte kríza trvať. Pre ilavskú
samosprávu je vyčíslený najoptimistickejší variant
– strata 150 tisíc eur z rozpočtu mesta. Najhrozivejší scenár, pri ktorom sa ráta, že ekonomika sa
nenaštartuje ďalšie tri mesiace, je odhadovaný
výpadok 570 tisíc eur. „Rátame s tým horším
variantom, na základe čoho musíme konať.
Od 19. marca som dal príkaz, že sa môžu robiť
iba nevyhnutné nákupy, ktoré sú potrebné pre
chod mestského úradu. Ostatné položky, ktoré
sa týkajú plánovanej údržby, zatiaľ prehodnocujeme v súvislosti s tým, ako dlho bude
aktuálna situácia trvať. Momentálne môžem
povedať, že aj v rámci našej samosprávy ideme
na „low-cost“ režim,“ odpovedal na otázky dopadov koronakrízy na mestskú ekonomiku primátor
mesta Ilava Viktor Wiedermann. Podľa jeho slov
bolo potrebné prejsť aj na krízové riešenie v rámci
mzdových nákladov zamestnancov mestského
úradu. „Všetci zamestnanci úradu budú mať
od 1. mája 2020 skrátený fond pracovného
času a dostávať budú 80 percent svojej mzdy,“
objasnil situáciu primátor s tým, že v tomto smere
aktuálne na mestskom úrade prebiehajú rokovania

či už so starostami a primátormi okolitých miest,
ako aj so odborármi. Dodržať sa musí zákonník
práce a situáciu je potrebné dostatočne vysvetliť
aj samotným zamestnancom. „Nie je to na stálo,
je to len obdobie a reakcia na to, čo sa deje...
túto otázku budeme prehodnocovať a keď
sa situácia zlepší, budeme sa môcť vrátiť do
pôvodného stavu. Čakáme, aký výnos z daní
nám príde. Aktuálne ho máme iba za mesiace
január a február, kedy ešte nebola situácia
dotknutá dopadmi koronakrízy na ekonomiku,“
doplnil primátor.
Veľké investičné akcie, ktoré sú už rozbehnuté,
podľa jeho slov, pokračujú ďalej. „Pri rekonštrukcii
ciest a chodníkov už bolo všetko vysúťažené a
bol naplánovaný priebeh realizácie. V prípade
mestskej polície ušetríme zo sumy, ktorá je
na tento projekt vyhradená. Mzdové náklady
boli napočítané na dvoch príslušníkov, ktorí
mali nastúpiť už od januára. Tým, že sa nástup
posunul, ušetríme minimálne na mzdových
prostriedkoch a rekonštrukcia budovy už je
zrealizovaná. Projekt dotiahneme do konca a
paralelne budeme pracovať aj na parkovacom
systéme v centrálnej mestskej zóne,“ objasnil
Viktor Wiedermann s tým, že regulované parkovanie sa malo spustiť v druhej polovici tohto roka, no
vyzerá to tak, že sa radnica bude snažiť v rámci
ďalšieho rozpočtu nájsť prostriedky, aby to zrealizovali v budúcom roku. „Ďalšie väčšie akcie ako
sú rekonštrukcia verejného osvetlenia, či druhá
etapa opráv ciest a chodníkov v Ilave... to všetko
budeme musieť prekonzultovať s poslancami,
na základe údajov o finančnej situácii mesta,“
dodal na záver primátor Ilavy.
-verk-
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Zákaz organizovať hromadné podujatia zatvoril dvere aj kultúrnemu stánku v našom meste. Pracovníčky oddelenia kultúry si
medzi náplň práce zaradili aj ušľachtilé činnosti, ktorými v týchto
neľahkých časoch pomáhajú druhým. Okrem zabezpečovania
nákupov k nim patrí aj šitie ochranných rúšok. Tie rozdávajú
dôchodcom a mnohým ďalším skupinám, ktoré hlásili ich nedostatok. Priestory Domu kultúry v Ilave sa tak za posledné týždne
doslova premenili na provizórnu krajčírsku dielňu.
Rúškom chránim teba
a ty ním chrániš mňa
Nosiť rúško je mimoriadne dôležité, hoci nás neochráni pred ochorením na sto percent, nakoľko vírus
sa šíri kvapôčkovým prenosom a
vieme si ho zaniesť do tela napríklad
aj cez sliznicu očí, ochranou úst a
nosa výrazne znížime riziko nákazy
a spomalíme jeho šírenie v kolektíve.
Každý z nás je dnes potencionálnym
"chorým" človekom, niekým, kto už
môže byť nositeľom a prenášačom
koronavírusu a zatiaľ nemá žiadne
príznaky. Nakaziť svoje okolie však
už môže. Je dôležité, aby mal rúško
a pred svojimi vlastnými "kvapôčkami" chránil okolie ľudí, ktorých
stretne napríklad v obchode či vo
verejnej doprave. Rúškom preto
nechránime iba seba, aby sme sa
nenakazili, ale aj ostatných, aby sme
ich nenakazili my sami. Rovnako
tak, ako oni chránia nás.
Dom kultúry sa zmenil
na provizórnu
krajčírsku dielňu
Pracovníčky oddelenia kultúry sa
rozhodli v priestoroch domu kultúry
šiť bavlnené rúška pre ohrozené
skupiny ľudí, ktorým rúško chýba.
"Dom kultúry máme nariadením
zatvorený, my však pracujeme
naplno, popri zabezpečovaní
potravinovej pomoci, vyrábame
aj rúška. Zohnali sme materiál,
bavlnené látky, gumičky a začali sme vyrábať. Zapojili sme
knihovníčky, upratovačky aj
informátorku. Podelili sme si
prácu a hoci nie sme krajčírky, ide
nám to od ruky. Už sme zohraté,
niekto strihá, iný šije a ďalší
zase žehlí. Striedajú sa u nás aj
pracovníčky z mestského úradu,
ktorým sa práve darí odbehnúť
od svojej práce," skonštatovala
Anna Riecka, poverená vedením
domu kultúry.

Pridávajú sa aj dobrovoľníci
„Pomáhať nám chodia aj dobrovoľníci, ale pridali sa k nám
napríklad aj učiteľky z materskej
školy. Poskytli sme im materiál
a šijú doma. Aj takto sa dá pomôcť," zhodnotila vedúca kulturáku
a dodala, že po medializácii tejto
ich aktivity od ľudí dostali množ-

Pomáhame šitím ochranných rúšok

stvo materiálu, látok či gumičiek.
Veľkou pomocou, aby tento nápad
mohli vôbec zrealizovať, bolo aj
zapožičanie štyroch šijacích strojov. Hneď počas prvých troch dní
tejto pre dom kultúry netradičnej
aktivity sa im podarilo ušiť 200 rúšok. Tie sa ihneď rozdali. Primátor
mesta Viktor Wiedermann spolu
s vedúcou kultúrneho oddelenia
Annou Rieckou navštívili Centrum
pre deti a rodiny Ilava-Klobušice
a Nemocnicu s poliklinikou Ilava.
Obe inštitúcie hlásili nedostatok
ochranných pomôcok a iniciatíve
od samosprávy sa veľmi potešili.
Do detského domova tak Mesto
Ilava odovzdalo 80 detských rúšok
a 50 dospeláckych. Nemocnici darovalo v prvom kole 30 rúšok a 200
ochranných rukavíc, ktoré radnica
zakúpila na tento účel. "Základnej
organizácii nedoslýchavých
poputovalo 10 rúšok a Klubu
dôchodcov Ilava sa odovzdalo 15
rúšok. Sociálnemu odboru sme
darovali 10 rúšok, ktoré rozdali
ľuďom bez domova," vymenovala
prvé dni šitia Anna Riecka.
Na poďakovanie nemuseli dlho
čakať. Riaditeľku detského domova
pomoc z ilavskej radnice dojala.
"Rada by som sa Vám v mene
svojom a v mene detí Centra
pre deti a rodiny Ilava – Klobušice poďakovala za poskytnutie

Do dnešného dňa sa ušilo viac ako 2 000 rúšok
Mesto Ilava ich darovalo pre:
l Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice (detský domov),
l Nemocnicu s poliklinikou Ilava,
l Základnú organizáciu nedoslýchavých Ilava,
l Klub dôchodcov Ilava,
l Sociálny odbor MsÚ Ilava (pomoc ľuďom na ulici),
l Oddelenie technických služieb Ilava
l Lekáreň PURUS Ilava,
l Stanicu rýchlej zdravotnej pomoci Ilava (RZP IL),
l Faru Ilava,
l viacdetné rodiny,
l desiatky jednotlivcov, ktorí požiadali o rúška
l poľovníkov a policajtov
l pracovníkov železničnej stanice
l a napokon najväčšia „ZÁKAZKA“ bola a naďalej
aj je distribuovaná najzraniteľnejšej skupine obyvateľov
– SENIOROM nad 60 rokov.

ochranných rúšok, ktoré pre naše
zariadenie ušili zamestnankyne
mestského úradu a dobrovoľníčky mesta Ilava. Ich podporu
a pomoc si nesmierne vážime,"
adresovala ďakovné slová v liste
primátorovi mesta Ilava Viktorovi
Wiedermannovi riaditeľka Centra
pre deti a rodiny Ilava - Klobušice
Anna Pagáčová. "Poďakovanie
za šľachetný čin a pomoc patrí
všetkým ochotným ženičkám,
ktoré ušili pre naše zariadenie
ochranné rúška. Ďakujem za
spoluprácu, prajem Vám v tomto
neľahkom čase veľa zdravia a
sily," doplnila Anna Pagáčová.
Intenzívne pracovali
na ďalších "zákazkách"
Aj ďalšie dni v dome kultúry
sa niesli v duchu strihania, šitia
a žehlenia a napokon distribúcie.
"V rozdávaní samozrejme pokračujeme naďalej. Hneď ako
našijeme väčšie množstvo,
distribuujeme ich. Darovali sme
ich aj jednotlivcom, ktorí prejavili
záujem, alebo seniorom, ktorým
sme poskytli pomoc s nákupom
potravín. Okrem toho zásobovali
sme aj lekáreň, kde lekárničky
nemali na svoju prácu ochranné
pomôcky. V ostatných dňoch
sme darovali rúška aj záchrannej
službe a zopár ich poputovalo
viacdetným rodinám v našom
meste a napríklad aj kňazom
na faru," vymenovala priebeh
distribúcie Anna Riecka. Najväčšou
„zákazkou“, ktorá bola, tak ako aj
predošlé, vyfaktúrovaná ZADARMO, bolo zabezpečenie ochranných
rúšok pre všetkých obyvateľov nad
60 rokov. Ich distribúciu si rozdelili
na niekoľko várok. Prvá putovala
obyvateľom nad 75 rokov.
"Z matriky sme si dali vytiahnuť
zoznam občanov Ilavy nad 75
rokov. Máme ich mená a adresy a
všetkým z nich sme do schránky
doručili bavlnené rúško. Do obálok prikladáme aj inštrukcie, ako
sa o rúško majú starať,“ vysvetlila
Riecka s tým, že takmer 400 obálok

do schránok rozniesli pracovníci
mestského úradu, poslanci a pridal
sa k nim aj primátor. V druhej várke
sa distribuovalo 280 rúšok pre obyvateľov nad 70 rokov. V ostatných
dňoch „kulturáčky“ pracovali na
dokončení poslednej veľkej várky
v podobe 400 kusov ochranných
rúšok pre obyvateľov pod 70 rokov.
Nemáte ochranné rúška
pre svojich blízkych?
Ozvite sa nám!
Ak nemáte ochranné rúška a
nepatríte do „seniorskej skupiny“,
neváhajte oň požiadať. Stačí zavolať
na zverejnené čísla a dohodnúť sa
so zamestnankyňami domu kultúry.
Prísť môžete aj k bočnému vchodu
(plastové dvere pri bare) a dievčatá
vám rúška pre vás a vašich blízkych
podajú. K dispozícii sú aj detské
veľkosti.
-verk-

POMÁHATE
SPOLU S NAMI:
ĎAKUJEME VÁM!
Šijacie stroje podľa potreby zapožičiavajú: Riecka Anna, Jankovýchová
Iveta, Dianová Danka, Šepták Lukáš,
Majtánová Janka, Felis Dagmara, Bakošová Viola
Látky priniesli: Mihálová Jarmila,
Haasová Ľudmila, Urbanová Andrea,
Rišianová Tatiana, Matovičová Zuzana,
Šatková Anna, Martinisková Mária, Rexová Jarka, Baginová Daniela, Roháčová
Miriam, Štúriková Božena, Tomášová
Olga, Riecka Anna, Jankovýchová Iveta, Janušková Jana, Dianová Daniela,
Matejovičová Elenka, Melicherová Janka
Ochranné rúška pre Ilavčanov šijú:
Dom kultúry a Mestský úrad Ilava:
Matejková Renata, Šedová Iveta, Riecka
Anna, Jankovýchová Iveta, Janušková
Jana, Tomášová Olga, Lukáčová Anna,
Baginová Viera, Barteková Alžbeta,
Dušičková Jarka, Melicherová Marta,
Rendeková Božena
MŠ Ilava: Masárová Katka, Házová
Janka, Mišíková Danka, Držíková Katka
MŠ Klobušice: Rišiaňová Tatiana,
Pilátová Janka, Hoštacká Jarka, Hanková Anna
Dobrovoľníci:Felis Dagmara, Kobzová Magdaléna, Šepták Lukáš, Bakošová
Viola, Dianová Daniela
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Matrika
Narodili sa:

Adrián Matuščin
Viktória Babejová
Michaela Florišová
Anna Porubčanová
Nina Kvasnicová
Matej Sabo
Jakub Bajtgovský
Klára Jaborníková
Kamila Gregorová
Adela Panáčková
Peter Martinák
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Navždy nás opustili:
Anna Bartáková
Emil Šebo
Emília Letková
František Žiaček
Eva Mutalová
JUDr. Rudolf Proszczuk
Bohumila Rebrová
Ján Egly
Manželstvo uzatvorili:
Mária Králiková
a Filip Václav
Jana Zelíková
a Ing. Jozef Toman

prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

17
9
6

Blahoželanie
Primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann začiatkom
marca navštívil Zariadenie
pre seniorov SED Košeca,
kde svoje 98. narodeniny
oslávila občianka nášho
mesta
Emília Václavová.
Spolu so starostom obce
Košeca jej bol zapriať najmä
pevné zdravie.

Poďakovanie
Pracovníčky, ktoré svoju
prácu po dlhé roky venovali
ilavskej samospráve, odišli do
dôchodku. Primátor mesta Ilava
im počas osobného stretnutia
na mestskom úrade poďakoval
za dlhoročnú prácu, odovzdal
kyticou kvetov a pozornosť v
podobe darčekov.
Do dôchodku dňa 29. februára 2020 odišla Marta Miklovičová – zamestnankyňou
Mesta Ilava bola od 1. januára
2003, kde pracovala na referáte sociálnych vecí. Predtým
pracovala na Okresnom úrade
Ilava, odbor sociálnych vecí.
Ing. Eva Nýblová odišla do
dôchodku 31. marca 2020 - ako
zamestnankyňa technických
služieb nastúpila 1. mája 2007,
pričom oddelenie technických
služieb prešlo od 1. januára
2017 pod Technické služby
prešli dňom 1. 1. 20017 pod
Mesto Ilava.
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