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Ročník XXVIII. 19. máj 2022 ZDARMA!

NAD MIEROVÝM NÁMESTÍM
SA TÝČI 25-METROVÝ MÁJ
O stavanie sa postarala ťažká technika, atmosféru
nám spríjemnili členky FS Strážov a DFS Laštek
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Škôlka v Klobušiciach nám rastie pred očami l Po pandemickej prestávke sme
mohli opäť osobne privítať novonarodených občanov a zablahoželať jubilantom l
l Centrum mesta rozkvitá do kvetinových záhonov l Revitalizácia klobušického cintorína
pokračuje l Radnica začala so štvrtou etapou rekonštrukcie ciest a chodníkov l
l Pripravte si maratónky - Pozývame na 25. ročník Ilavského behu "Veľkej ceny Agromixu"
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Vážení spoluobčania,
avizovaný daňový bonus
na deti, kedy vláda plánuje
vyčleniť pol miliardy eur na
voľnočasové aktivity detí, by
mohol byť prorodinnou politikou iba vtedy, keby nešiel
opäť raz na účet samospráv.
Tieto peniaze budú veľmi
chýbať v rozpočtoch miest a
obcí s tým, že niektoré z nich
budú po jeho prijatí zápasiť
s ekonomickým prežitím a
nebudú zvládať už ani „svietiť
a kúriť“.
Samospráva má zo svojej
podstaty povinnosť zabezpečovať všestranný rozvoj územia, zvyšovať životnú úroveň
svojich obyvateľov a realizovať vlastné investičné a rozvojové plány. Mestá a obce
majú na svojich pleciach
viac ako 4 300 kompetencií.
Neustálym presunom povinností bez financií, prijímanie
nezodpovednej legislatívy
a znižovanie príjmov bude
na konci dňa viesť k tomu,
že samospráva prestane
byť funkčnou a výkonnou
zložkou štátu. To, že takou
až doposiaľ bola, už neraz
dokázala, napríklad pri zvládaní pandémie alebo pomoci
utečencom.
Združenie miest a obcí
Slovenska organizuje tento
týždeň vo svojej 30-ročnej
histórii druhý mimoriadny
snem. Ako zástupca nášho
mesta, ktoré je riadnym členom ZMOSu, budem aj ja
prítomný na tomto stretnutí,
na ktoré boli prizvaní traja
najvyšší ústavní činitelia štátu. Tu budú oboznámení so
skutočnými číslami, faktami
a realitou v našich mestách
a obciach.
Samospráva chce byť
konštruktívnym partnerom
pre každú vládu, avšak
musí si brániť práva a svoje
prežitie, pokiaľ je v ohrození.
O výsledkoch a záveroch
mimoriadneho snemu vás
budeme následne informovať na stránkach Ilavského
mesačníka.
Ing. Viktor Wiedermann,
primátor mesta Ilava
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Po dlhej prestávke sme osobne privítali
NOVONARODENÝCH OBČANOV MESTA
V UTOROK 26. APRÍLA
SA PO DVOCH ROKOCH
OPÄŤ OZÝVALI PRIESTORY
DOMU KULTÚRY V ILAVE
DETSKÝM PLAČOM. MOHLI
SME KONEČNE PO DLHEJ
PRESTÁVKE PRIVÍTAŤ BÁBÄTKÁ – NOVONARODENÝCH OBČANOV MESTA.
Z celkového počtu 19 detí, narodených v období od 1. januára do
30. marca 2022, prijalo pozvanie
Zboru pre občianske záležitosti
pri MsÚ Ilava na Uvítanie novorodencov trinásť mamičiek a
oteckov so svojimi ratolesťami.
„Dali ste sebe i nám spoločný
nový život, novú krásnu nádej.
Prispeli ste k posilneniu novej
generácie darom, ktorého hodnotu nemôžeme dosť oceniť,
ale ktorého význam hlboko
prežívame a chápeme. Nie je
nič krajšie, ako zveľaďovať
život, posilňovať ho, nechať
pokračovať vlastný osud v
osude nového človeka. Všetci
si želáme, aby z vašich detí vyrástli šťastní a zdraví jedinci...,“

uviedol okrem iného vo svojom
príhovore rodičom primátor mesta
Viktor Wiedermann.
K príjemnej a milej atmosfére
prispeli krátkym vystúpením i deti
z Materskej školy Ilava pod vedením pani učiteľky Anny Zacharovej. „Úprimne ďakujeme pani
učiteľke i vedeniu MŠ. Rodičia,
ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu
nemohli dostaviť na stretnutie,
si môžu žiadosť o poskytnutie

príspevku pri narodení dieťaťa
od mesta stiahnuť z webovej
stránky mesta,” informovala za
ZPOZ Ilava Anna Riecka. S vyplneným formulárom je potrebné
ísť na referát matriky a následne
do pokladne MsÚ Ilava, kde vám
bude príspevok vyplatený. Tlačivo
si môžete vyzdvihnúť aj priamo
na mestskom úrade – oddelenie
evidencie obyvateľstva.
-ra/zpoz-

Primátor zablahoželal aj jubilantom
Zbor pre občianske záležitosti
nezabúda ani na jubilujúcich
spoluobčanov. Počas prísnych
protipandemických opatrení a po
dobu dvoch rokov jeho členky
roznášali pozdravy a finančné
darčeky občanom domov. Nakoľko
to opatrenia konečne dovoľujú, s
našimi jubilantami sme sa po dlhej
prestávke taktiež stretli osobne v
dome kultúry.
Od 1.1.2022 do 30.3.2022
sme celkovo pozvali 44 jubilujúcich občanov, z tohto počtu sa
stretnutia zúčastnilo 29. Z prího-

voru primátora mesta jubilujúcim
občanom vyberáme: „Vážení
spoluobčania! V mene svojom
ako i v mene všetkých členov
Zboru pre občianske záležitosti
pri Meste Ilava vám ďakujem za
vašu celoživotnú prácu! Želám
vám z celého srdca, aby ste
veľa rokov pobudli v zdraví a v
šťastí medzi svojimi najdrahšími
a medzi nami všetkými! Vieme,
že vďačnosť a úctu vyjadrovať
iba slovami je málo, preto sa
budeme usilovať dokazovať
vám ju aj skutkami. Nech je

váš život naplnený dobrým
zdravím, priaznivým ovzduším
a spokojnosťou! Nech sú vaše
ďalšie dni naplnené pokojom,
bez akýchkoľvek rušivých momentov, prajem vám, aby sme
sa tu takto v zdraví a pokoji
mohli opäť všetci stretnúť i o
päť rokov, pri ďalšom vašom
okrúhlom jubileu.“
O tri mesiace sa tešíme opäť na
stretnutie s bábätkami a ich rodičmi,
ale i s jubilujúcimi spoluobčanmi.
Za ZPOZ ILAVA
Anna Riecka
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Zástupcovia mesta pravidelne absolvujú kontrolné dni, počas ktorých
si v teréne pozrú priebeh
aktuálne prebiehajúcich
projektov a rekonštrukcií
v meste. Najčastejšie ich
cesty vedú do Klobušíc,
do areálu materskej školy,
kde sa usilovne pracuje na
dokončení prístavby.
Rekonštrukcia sa týka aj rozvodov kúrenia v starej budove, kde
prebieha aj kompletná prestavba
školskej kuchyne. Napokon príde
na rad aj samotný areál a s ním
spojená revitalizácia zelene a
obnova detského ihriska.
Jedným z najväčších projektov
v meste je nepochybne budovanie
prístavby Materskej školy v Klobušiciach. „Práce postupujú podľa
harmonogramu, prezreli sme si
priestory novej prístavby. Tá
zvonku dostala novú fasádu,
zvnútra sa momentálne pracuje
na uložení obkladov a na rad
príde maľovanie a položenie
podláh. Budova už dostáva
kontúry budúcej škôlky, čo nás
veľmi teší. Verím, že od septembra vďaka dvom novým triedam
uspokojíme dopyt všetkých
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Škôlka v Klobušiciach
nám rastie pred očami

rodičov našich budúcich
škôlkarov," informoval primátor
mesta Ilava Viktor Wiedermann.
Vedenie mesta si bolo pozrieť
aj prebiehajúce rekonštrukčné
práce v pôvodnej starej budove
škôlky. Zrekonštruovala sa ko-

ZREKONŠTRUOVANÉ CHODNÍKY
NA CINTORÍNE V KLOBUŠICIACH
Už v predchádzajúcom období sa na cintoríne v Klobušiciach začalo pracovať na
jeho revitalizácii. O mnoho
prác sa postarali dobrovoľníci
v spolupráci s mestom, ktorí
zorganizovali niekoľko spoločných brigád. Mesto Ilava
sa rozhodlo pokračovať v jeho
obnove a tak rekonštrukciou
prešli dva zostávajúce chodníky - pri vstupnej bráne a pred
domom smútku a ďalší pred
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tolňa, pribudli nové zariadenia, v
každej miestnosti nové radiátory
a rozvody. Na rad prišla aj celková rekonštrukcia jestvujúcej
kuchyne, ktorá dostane nielen
nový vzhľad, ale najmä funkčnosť,
efektivitu a bezpečnosť pri práci.
K celkovému projektu patrí aj

revitalizácia areálu materskej
školy. Postupne prichádza na rad
dobudovanie kanalizačnej siete a
spevnených plôch, sadové úpravy, výsadba záhonov a napokon
aj obnova detského ihriska, ktoré
bude doplnené o nové herné
prvky.
-verk-

Mauzóleom Gábora Barossa.
Pri hrobke tohto významného
uhorského ministra pribudla aj
nová informačná tabuľa, ktorá
v troch jazykoch mapuje život
a dielo významného dejateľa,
ktorý bol pochovaný práve na
klobušickom cintoríne. V minulom roku sa radnica postarala
aj o obnovu a čistenie domu
smútku zvnútra, v najbližšom
období bude na rade výmena
okenných výplní.
-verk-

Lávky cez Podhradský potok
na Sihoti majú opravený povrch
Po piatich rokoch užívania prišiel
rad na opravu zničeného povrchu
na lávkach pre chodcov i motorové
vozidlá ponad Podhradský potok
na Sihoti.
S opravou ich povrchu radnica
začala 11. apríla, kedy bolo potrebné uzatvoriť ich pre chodcov
i motorové vozidlá. Ide o lávky
medzi ulicami Kpt. Nálepku a Záhradníckou. Pozornosť v podobe
obnovy ich povrchu s protišmykovou
vrstvou sa im venovala po viac
ako päťročnom užívaní. „Obnova

povrchov spočívala v odstránení
starých vrstiev opieskovaním a
postupným nanášaním nových
vrstiev," vysvetlil vedúci Oddelenia technických služieb mesta
Ilava. „Na lávkach boli medzi
jednotlivé vrstvy aplikované
aj certifikované protišmykové
materiály od spoločnosti Master
Builders Slovakia s.r.o., ktorá
dodáva materiály na stavby ako
Bory mall či na diaľnicu D1 pri
výstavbe tunelov,” dodal.
-verk-
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Mesto Ilava v ostatnom
období zrealizovalo už tri
etapy rekonštrukcie ciest a
chodníkov v meste a mestských častiach. V štvrtej
etape, ktorá práve prišla
na rad, sa zrekonštruujú
štyri ulice. Realizátor začal
s prácami v stredu 11. mája.
Žiadame motoristov, aby sa
riadili pokynmi realizátora
a v čase prebiehajúcich
prác neparkovali na daných
uliciach.
Predpokladaná hodnota zákazky
na štvrtú etapu ciest bola stanovená
na cca 597-tisíc eur bez DPH. Obstarávanie prebehlo prostredníctvom
elektronickej aukcie, vďaka čomu
sa mestu podarilo ušetriť nemalú
sumu. Najlepšiu cenovú ponuku
predložila spoločnosť STRABAG,
s.r.o. v hodnote necelých 422-tisíc
eur bez DPH.
V mesiacoch máj až júl sa budú vykonávať práce na troch uliciach - Kpt.
Nálepku, Kalinčiakova a Medňanská. Štvrtá bude Ulica Štefánikova,
ktorá by mala prísť na rad v septembri
po tom, čo ukončí práce Považská
vodárenská spoločnosť, ktorá tam
momentálne realizuje rekonštrukciu
vodovodnej a kanalizačnej siete.
KALINČIAKOVA ULICA
Ulica Kalinčiakova je spojnicou
medzi ulicami Pivovarská a Jesenského. Pri rekonštrukcii vedenia
plynu SPP tu bol zrekonštruovaný
chodník a tak nový asfaltový povrch
čaká iba samotnú vozovku dlhú 83,5
metra. „Jestvujúci živičný kryt
v hrúbke 50 mm sa z povrchu
miestnej komunikácie odfrézuje,
upravia sa konštrukčné vrstvy do
požadovaného spádu a zhutnia
sa. Vyspravia a opravia sa výmoly
a jamy a následne sa uskutoční
pokládka nového asfaltového
betónu,“ zhrnula objem prác Jana
Šedová z Oddelenia rozvoja mesta
Ilava s tým, že vjazdy a vstupy do
rodinných domov sa upravovať
nebudú.
ULICA KPT. NÁLEPKU
V tretej etape rekonštrukcie ciest a
chodníkov sa kompletne zrekonštruovala prvá jednosmerka tejto ulice na
sídlisku Sihoť s prepojením na Mlá-

Frézovanie Medňanskej ulice
od základnej školy až po križovatku
s Hollého ulicou.
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Štvrtá etapa rekonštrukcie chodníkov
a ciest v meste začala frézovaním
dežnícku ulicu. Nasledujúca etapa sa
presunie do zadnej časti smerom k
sídlu pobočky PVS. Rekonštrukciou
prejde obojsmerná vozovka vrátane
malého kruhového objazdu a jednosmernej ulice, ktorá smeruje ku
kanálu. „Samotná rekonštrukcia
pozostáva z odstránenia jestvujúceho krytu konštrukcie vozovky
– z frézovania a položenia nových
asfaltových vrstiev v jednostrannom priečnom sklone smerom k
obrubníkom, resp. nespevnenej
krajnici. V celom riešenom úseku
komunikácie je potrebné výškovo
upraviť poklopy kanalizácie, šachty, hydranty a podobne,“ vysvetlila
J. Šedová. Ako ďalej dodala, chodník
a obrubníky zostávajú pôvodné,
nemení sa ani aktuálne dopravné
značenie.
ULICA MEDŇANSKÁ
Rekonštrukcia začne na križovatke ulíc Medňanská, Hollého a
Jesenského, ďalej bude pokračovať
pred bytovými domami č. 518 a
515. Pred bytovým domom č. 518
sa komunikácia rozšíri a vybudujú
sa tu parkovacie miesta – po pravej
strane pozdĺžne, po ľavej strane
kolmé. Zároveň sa priestorovo posunú jestvujúce chodníky a naopak
tie chýbajúce popri križovatke sa
doplnia. „Plocha medzi bytovými
domami, na ktorej sú umiestnené
nádoby na odpad a využíva sa aj
pre neorganizované parkovanie,
sa stavebne upraví tak, aby bola
3,5 m od objektov a bude slúžiť len
na umiestnenie nádob na odpad.

Frézovanie Ulice Kpt. Nálepku smerom k sídlu pobočky PVS.
Od tohto miesta bude miestna
komunikácia jednosmerná. Časť
úseku bude šírky 5,5 metra s
pozdĺžnym parkovaním a pred
bytovým domom č. 515 bude
šírky 3,4 metra so šikmým parkovaním. Rovnako aj tu sa upravia
a priestorovo posunú chodníky,“
uviedla špecifikácie podľa projektovej dokumentácie J. Šedová. Aj
v týchto miestach čaká pôvodnú
vozovku odfrézovanie živičného
krytu na komunikácii, vyspravenie
nerovností a nanesenie nového
asfaltového povrchu. Na kolmých a
šikmých parkovacích miestach a na
plochách medzi bytovými domami,
kde budú umiestnené nádoby na
odpad, sa použije betónová EKO
dlažba. Kompletnou rekonštrukciou tu prejdú aj chodníky vrátane
obrubníkov.
ULICA ŠTEFÁNIKOVA
Na tejto ulici je problémom

nedostatočná šírka chodníkov a
komunikácie, ktorá je miestami päť
metrov. Projektanti z tohto dôvodu
navrhli vybudovanie len jednostranného chodníka, ktorý bude široký
minimálne 1,75 metra, pričom komunikácia dostane konštantnú šírku
5,5 metra a zvyšok úseku bude pás
zelene. „Toto riešenie si vyžiada
vytrhať obrubníky lemujúce
miestnu komunikáciu, vybúrať
časť spevnenej plochy a odfrézovať živičnú vrstvu z povrchu
miestnej komunikácie. Zároveň
táto rekonštrukcia zahŕňa úpravu
vpustí, výškovú úpravu poklopov
a vybudovanie plochy pre nádoby
na odpad,“ doplnila podľa projektu
Jana Šedová z oddelenia rozvoja s
tým, že na Štefánikovej ulici sa s
rekonštrukciou začne až po ukončení
prebiehajúcich prác na rekonštrukcii
kanalizačnej a vodovodnej siete.
-verk-

Rekonštrukcia kanalizačnej a vodovodnej siete na Štefánikovej ulici
S plánovanou rekonštrukciou kanalizačnej a vodovodnej siete na Štefánikovej ulici
začala Považská vodárenská
spoločnosť, a.s. v pondelok
25. apríla 2022.
„Vzhľadom na prebiehajúce
práce nie je vždy možné dodržať presné termíny vývozu odpadov podľa kalendára vývozu.
Týka sa to najmä objemného
odpadu a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.
Žiadame preto obyvateľov tejto
ulice, aby naďalej vykladali
odpady podľa platných termínov, avšak vrecia ponechajte
pred domom, kým sa o ne
TSM nepostará v koordinácii
s realizátormi prác,” informuje
majiteľov nehnuteľností na Štefánikovej ulici S. Rendek. „Zber
zmesového komunálneho
odpadu bude najbližšie až
27. mája a následne sa budú

smeti vyvážať každý nepárny
týždeň. Preto žiadame, aby ste
ponechali v tieto dni vyložené
nádoby pred svojou nehnuteľnosťou, “ dodáva vedúci oddelenia TSM. Dočasná zmena vývozu

komunálneho odpadu bude
pretrvávať až do ukončenia prác.
V prípade zvýšenej produkcie
komunálneho odpadu ho môžu
obyvatelia doviezť na zberný dvor.
-red/tsm-
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Pripomenuli sme si

77. VÝROČIE
oslobodenia mesta

ILIAVKA

ILAVA

Pestrý máj zdobí ilavské námestie
i mestské časti Iliavka a Klobušice
Stavanie mája bolo známe už v antike. Už staroveké národy dávali pred
1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými
duchmi a chorobami. Májová zeleň ako
magický prostriedok vyjadrovala želanie
poľnohospodárov, aby ich úroda mala
silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval
mladý stromček najčastejšie smrekový,
jedľový alebo brezový. V slovanskej
kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti
a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol
už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Staval
sa pred domy, v ktorých bolo dievča
súce na vydaj. Mládenci s muzikou šli
do každého domu, pred ktorým stal máj
a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v
dome. Pestré máje dodnes zdobia nielen
námestia obcí a miest, ale krášlia nejeden
dom, v ktorom bývajú dievčence. Nech
sa ľudové tradície prenášajú z generácie
na generáciu, aby naše deti mali vo
svojich srdciach dobrý základ pre ich
zachovanie. Nech aj naše MÁJE v Ilave,
Iliavke a Klobušiciach prinesú všetkým
ľuďom radosť, pokoj a zdravie.
STAVANIE MÁJA V ILAVE
V centre Ilavy sme Máj postavili už
v piatok 29. apríla. A aj keď nešlo o
tradičný spôsob, bolo veru na čo pozerať. O stavanie 25-metrového MÁJA
sa postarala ťažká technika. Atmosféru
nám spríjemnili členky FS Strážov a
DFS Laštek.
STAVANIE MÁJA V ILIAVKE
Druhý v poradí sme stavali MÁJ v
mestskej časti Iliavka. Dievčence vyzdobili a chlapi sa opäť "pochlapili" a postavili
Máj tak, ako sa patrí. Na jeho vrcholci sa
týči vlajka Slovenskej republiky a veríme,
že v duchu tradícií je medzi bohatou
výzdobou ukrytá aj nejaká tá fľaštička :-)
STAVANIE MÁJA
V KLOBUŠICIACH
Aj v mestskej časti Klobušice sa staval MÁJ, nechýbal ani veselý hudobný
program. Ten odštartovala talentovaná
heligónkarka z Kysúc Lucia Haladejová
a po nej sa o zábavu postarala hudobná
skupina Taxi band z Levíc.
-verk/ra-

KLOBUŠICE

Príprava a zdobenie mája v klube seniorov 30. apríla 2022 konečne bez rúšok.
(josros)

Posledné aprílové dni v našom meste patria každoročne
pietnej spomienke. V tieto dni
si pripomíname významný
míľnik v histórii nášho mesta.
Z historického hľadiska to už
všetci veľmi dobre poznáme
a rokmi sa prirodzene zžívame
s udalosťami, ktoré zmenili
vývoj dejín nielen na celom
území Slovenska, ale i v našom
meste.
V tomto roku sme si pripomenuli už 77. výročie oslobodenia
mesta, a to v piatok 29. apríla
o piatej hodine popoludní na
Mierovom námestí pred "partizánom", resp. Pamätníkom
SNP, kde sa odohral pietny
akt kladenia vencov. S úctou
sme tak poďakovali všetkým,
ktorí našli v sebe odvahu pridať
sa do občianskeho odboja ako
spočiatku nenápadného odporu a pomôcť partizánom pri
oslobodzovaní nášho mesta.
Po tom, čo zaznela hymna Slovenskej republiky, si
prítomná verejnosť mohla
vypočuť príhovor primátora
mesta Viktora Wiedermanna,
v ktorom okrem iného zaznelo:
„Mementom na to, že život je
nevyspytateľný, je i súčasné obdobie, ktoré žijeme.
Pri tejto príležitosti sme v
príhovoroch zvykli hovoriť,
že už nikdy viac nechceme
žiť v strachu zo zbraní, že
nesmieme nikdy zabudnúť...
ale hlavne dopustiť, aby sa
ešte niekedy táto hrozná
história opakovala...
Po dva uplynulé roky sme
prežívali celosvetovú pandémiu a mysleli sme si, že sa
už nič horšie nemôže stať.
Tešili sme sa na návrat skutočného, obyčajného života,
na aký sme boli zvyknutí. Od
24. februára sa však začali
písať nové dejiny u našich
susedov a slovo vojna je
opäť v našom každodennom
slovníku.
Zaželajme si dnes všetci
to, čo ľudia potrebujú najviac, bez ohľadu na vek,
pohlavie, politickú príslušnosť, náboženské vyznanie
či národnosť: zaželajme si
MIER!
Zaželajme si MIER všade
vo svete, pevné zdravie, spokojnosť a trochu ľudského
šťastia, na ktoré má každý
človek nárok."
-ra/verk-
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Na Deň matiek koncertovala
hudobná skupina Hergottovci
Nedeľu 8. mája sme v Dome kultúry Ilava oslávili s hudobnou
skupinou Hergottovci. Na úvod hudobno-zábavnej show sa všetkým
prítomným mamám a starým mamám prihovoril primátor mesta Viktor
Wiedermann. Každoročne pri príležitosti Dňa matiek si jedna matka
prevezme Putovnú orchideu ako prejav vďaky všetkým mamám venovanú Úniou žien Slovenska. Putovnú orchideu v tento deň primátor
V. Wiedermann odovzdal pani Ľudmile Vojtušovej. Hergottovci opäť
nesklamali a v takmer dva a pol hodinovom programe vyčarili úsmev
na tvárach všetkým zúčastneným. „Ďakujeme, že ste prijali naše
pozvanie a sála domu kultúry bola po dlhšom čase opäť zaplnená.
Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami," povedala Anna Riecka,
poverená vedením Oddelenia kultúry mesta Ilava.
-red-

KONCERT VÁŽNEJ HUDBY
v kostole bol umeleckým zážitkom
V nedeľu 15. mája sa konal prvý
koncert XXVI. ročníka ILAVSKEJ
HUDOBNEJ JARI. Krásu vážnej
hudby, operných árií, inštrumentálnej muziky a zborového spevu
nám predviedli Janka Jakúbková,
Janka Babiaková, Marian Marček,
Lucia Konečná, Jarmila Pišková a

Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan.
Ďalšia nedeľa 29. mája bude
patriť Základnej umeleckej škole
Ilava. Program v podaní žiakov a
pedagógov sa uskutoční v dome
kultúry o 16:00 hod. Chýbať nebude
ani galéria výtvarných prác žiakov.
-red-
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Centrum mesta rozkvitá do kvetinových záhonov
Jar so sebou prináša nielen veľa slnka a
novej energie, ale aj nového života v prírode.
Počas prechádzky mestom ste si určite všimli
aj nové kvetinové prírastky. Tulipánové záhony
popri centrálnom parkovisku a fontáne robia
centrum mesta útulnejším a estetickejším.
Mesto Ilava v ostatných týždňoch zrealizovalo
aj ďalšiu novú výsadbu. „V Parku Štefana
Rausa pribudli dve nové pergoly, okolo

ktorých sú vysadené štyri vistérie. Keď
rozkvitnú, môžu poslúžiť napríklad aj ako
pekná fotokulisa. Voľnú trávnatú plochu
sme vyplnili stromčekovými ružami,” vymenovala Jarmila Dušičková z Finančno-majetkového oddelenia mesta Ilava. Nezabudlo
sa ani na sochu sv. Floriána v parku pri
mestskom úrade, kde boli vysadené letničky
okolo oplotenia. Trávnatú plochu pri fontáne po

novom skrášľujú stromčekové ruže. „Trvalky
sme vysadili aj pred mestským úradom,
kde sme zapracovali aj tzv. mačacie hlavy,
ktoré zostali po rekonštrukcii chodníka k
železničnej stanici,” dodala J. Dušičková.
Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom i
dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu a
vysadili vstupnú časť parku od kostola.
-red/jd-

Stretávať sa je dôležité...
...a preto sme veľmi radi, že sa
1. mája 2022 podarilo opäť po prestávke zorganizovať CHOVATEĽSKÚ PREHLIADKU A VÝSTAVU
TROFEJÍ v priestoroch Domu
kultúry Ilava.
Toto podujatie patrí dnes už
medzi tradičné stretnutia nielen
poľovníkov, ale je to i jedna z príležitostí, kedy sa môže nepoľovnícka
verejnosť dozvedieť napríklad o
stavoch lesnej zveri, žijúcej na
území nášho okresu, alebo môže
i diskutovať s poľovníkmi na rôzne
témy súvisiace s poľovníctvom.
Preto sme veľmi radi, že limitujúce opatrenia sa uvoľnili, čo
umožnilo pre tento rok zorganizovať
menšiu výstavu, a to najsilnejších
trofejí za sezónu 2021/22. Z lesníc zazneli halali a
podujatie začalo slávnostným otvorením.
Návštevníkov privítal
predseda organizácii
OkO SPZ a OPK Ilava
Milan Mutala. Odznela
aj krásna poľovnícka
báseň v podaní Anny
Rieckej z Oddelenia
kultúry mesta Ilava.
Zároveň sme radi,
že medzi hostí prijali
pozvanie aj primátor

mesta Ilava Viktor Wiedermann,
primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf, prvý predseda
OkO SPZ Ilava Blažej Beňačka,
či riaditeľ Slovenskej poľovníckej
komory Imrich Šuba, ktorí sa tiež
prihovorili priaznivcom prírody a
poľovníctva.
Návštevníci mohli vyskúšať aj
výborný a pravý poľovnícky guláš,
ktorý pripravili spoluorganizátori
podujatia, poľovníci z PZ Borokové
Vápeč Poruba – Ilava.
Organizátori podujatia OPK a
OKO SPZ ďakujú všetkým, ktorí
prišli a svojou účasťou podujatie
podporili.
(Monika Janíková,
predsedníčka osvetovej
komisie OPK Ilava)

SPOLOČNE PRE DOBRÚ VEC
Na čistote v prírode záleží aj v
našom okrese. Pri príležitosti Dňa
Zeme a v rámci projektu ČISTÝ
REVÍR=ČISTÁ PRÍRODA pod
záštitou Slovenskej poľovníckej
komory spojili sily: poľovníci z PZ
Borokové Vápeč Poruba
– Ilava, Mesto Ilava, Obec
Horná Poruba a KST Horná
Poruba a OPK Ilava. Na
úseku dlhom približne
osem kilometrov medzi
mestom Ilava a obcou
Horná Poruba spoločne
vyzbierali viac ako dve tony
odpadu. A medzi odpadom
sa toho vyzbieralo naozaj
veľa, čo nielenže do lesného prostredia nepatrí,
ale môže spôsobiť lesným
obyvateľom aj rôzne zrane-

nia. Preto ďakujeme, že pri návšteve
lesného prostredia myslíte spolu s
nami na život lesných obyvateľov
a zapájate sa do zveľaďovania
prírodného prostredia aj vy.
(M. Janíková)
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Špeciálna základná škola v
Ilave stojí na svojich základoch
už viac ako 60 rokov. Pre našu
školu znamená tých 60 rokov
úsek, ktorý formoval životné
osudy stoviek jej absolventov
najmä mravenčou a zodpovednou prácou pedagógov, ktorí
žiakom vštepovali vedomosti a
morálne hodnoty na to, aby si
našli svoje uplatnenie a miesto
v živote. Dovoľte nám, aby sme
vám v dnešnej, druhej časti
seriálového príbehu o našej
škole, predstavili aspoň časť z
našich zaujímavých školských
vzdelávacích aktivít.
Za účelom zvyšovania efektivity
výchovy a vzdelávania kladieme
dôraz na neustále zdokonaľovanie prostredia, v ktorom zdravotne znevýhodnení žiaci trávia
väčšinu svojho času. Vzhľadom
na rozmanitosť diagnóz a stupňa
závažnosti zdravotného znevýhodnenia žiakov je nevyhnutné
počas edukačného procesu
využívať nové formy a metódy.
Jednou z nich je i multifunkčná
metóda Snoezelen, ktorá sa
realizuje v obzvlášť príjemnom a
upravenom prostredí, pričom jej
cieľom je vyvolanie zmyslových
pocitov. Táto cielene vytvorená
ponuka zmyslových podnetov
riadi a usmerňuje stimuláciu,
prebúdza pozornosť, navodzuje
pocit pohody a uspokojenia,
vyvoláva spomienky, vplýva na
vzťahy, zbavuje strachu a evokuje
pocit istoty a bezpečia. Je určená
najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným
alebo viacnásobným postihnutím,
s poruchami autistického spektra,
poruchami správania a učenia a
psychickými poruchami. Špeciálnu terapeutickú miestnosť, tzv.
biely Snoezelen sme uviedli do
prevádzky v roku 2020. Kompletnú
rekonštrukciu miestnosti, elektroinštalácie a základné materiálne
vybavenie sme zabezpečili vďaka
sponzorskej pomoci LEONI, s.r.o.
„Svetielkovú miestnosť“ – ako o
nej hovoria naši žiaci, priebežne
dopĺňame špeciálnymi komponentami a pomôckami. Jej využitie
je možné v rámci rôznych vyučovacích predmetov, záujmových
útvarov, ale aj počas školského
klubu detí. Pre prácu pedagógov
predstavuje podpornú terapeutickú metódu, a naopak žiaci ju
vnímajú ako priestor pre relax.
Častými pridruženými symptómami u žiakov sú hyperaktivita a poruchy správania, ktoré je možné v
tomto multisenzorickom prostredí
ovplyvniť. Žiaci sa upokoja, nájdu
si svoje miesto, učia sa vnímať
všetkými zmyslami. Odchádzajú
spokojní, oddýchnutí a obohatení
o nové zážitky. A práve tento pocit
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Zo školských vzdelávacích aktivít
v Špeciálnej základnej škole v Ilave

je pre pedagógov kladnou spätnou
väzbou a odmenou za vynaložené
úsilie a obetavosť pri výchove a
vzdelávaní znevýhodnených detí.
Dôležitou súčasťou edukačného procesu je záujmová činnosť,
ktorá je pokračovaním vzdelávacej
činnosti v čase mimo vyučovania.
V škole dbáme o to, aby naši žiaci
využívali voľný čas zmysluplne,
podľa osobných záujmov. Majú
možnosť pracovať v záujmových
útvaroch rôzneho zamerania. Domáce práce pripravujú žiakov na
život v rodine, na rôzne jednoduché a praktické práce vrátane prác
v domácnosti. Dramatický krúžok
je zameraný na podporu rozvoja
ich fantázie a predstavivosti, rečových, pohybových a hudobných
schopností založených na prežití
zážitku. Vo folklórnom krúžku sa
snažíme žiakom priblížiť tradičnú
ľudovú kultúru, počnúc detskými
lúčnymi hrami cez ľudové piesne a
tance až po ľudové tradície a slovesné umenie. Prostredníctvom
počítačového krúžku rozširujeme
a zdokonaľujeme počítačovú
gramotnosť našich žiakov. Získať
základné zručnosti v športových
aktivitách im umožňuje športový
krúžok. Žiaci majú záujem aj o krúžok herbalógie. Prostredníctvom

praktickej činnosti sa oboznamujú
so základnými pestovateľskými
činnosťami, vytvárajú si kladný
vzťah k práci a k životnému prostrediu.
V škole pôsobí i školský klub
detí, ktorý navštevujú žiaci bez
obmedzenia veku s prihliadnutím
na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov. Mimoškolská
činnosť prebieha v dvoch oddeleniach školského klubu denne

od 11.20 hod. do 15.00 hod. V
rámci ŠKD prebieha príprava na
vyučovanie a žiaci si s pomocou
pedagóga vypracovávajú domáce
úlohy. Počas pobytu žiakov v ŠKD
sú aktivity organizované tak, aby
sa striedali činnosti odpočinkové, záujmové a rekreačné. Pri
uvedených činnostiach dodržiavame hygienicko-zdravotné
zásady, rozvíjame záujmy detí, ich
osobnostné vlastnosti a sociálne
kompetencie. Prostredie v ŠKD
je esteticky upravené a dotvárané vlastnými výrobkami žiakov.
Deti majú k dispozícii množstvo
spoločenských hier, hračiek, kníh,
skladačiek, výtvarného a kreatívneho materiálu. Pri výchovnom
pôsobení využívame
interaktívne tabule,
učebňu Informatiky,
posilňovňu, školskú
knižnicu a terapeutickú
miestnosť Snoezelen.
V prípade priaznivého
počasia deti trávia časť
každého popoludnia
na čerstvom vzduchu pri pohybových
aktivitách, či už na
novom multifunkčnom ihrisku alebo na
školskom dvore. Žiaci
majú zároveň možnosť
stravovania v školskej
jedálni pri ZŠ Ilava. Na
obed dochádzajú denne s pedagogickým
dozorom.
V súčasnosti naša
škola nezaostáva, ani nestagnuje,
ale naopak, napreduje. Vytvára
a organizuje viacero aktivít,
podujatí a súťaží, v ktorých môžu
žiaci uplatniť svoje schopnosti
a zručnosti. Ich úspechy sú pre
pedagógov pozitívnou spätnou
väzbou.
(Mgr. Miroslava Kušnierová,
Mgr. Mária Janečková,
Mgr. Viera Jancová)

AKTIVITY DETÍ Z MŠ MEDŇANSKÁ
V apríli sme sa v škôlke zaoberali aj témou DOPRAVA A DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY. Deti realizovali a veľmi intenzívne prežívali množstvo zaujímavých, podnetných, kreatívnych, no najmä
náučných aktivít – hier, činností v exteriéri aj interiéri našej materskej
školy, či mimo nej. Počas vychádzok sa obohatili o nové informácie
a poznatky. Adekvátnymi špecifickými a obsahovými štandardami
z oblasti dopravy si zdokonalili a fixovali kompetencie nevyhnutné
pre ich osobnú bezpečnosť i bezpečnosť ostatných. Deti prijali tému
s veľkým nadšením, radosťou a prejavili veľkú zdatnosť, šikovnosť
a aktivitu.
(Anna Zacharová, MŠ ILAVA)
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Na stránkach Ilavského mesačníka si postupne predstavujeme
poslancov mestského zastupiteľstva. Tentoraz som vyspovedala
Karin Bartošovú, ktorá je poslankyňou za volebný obvod č. 2.
Je naozaj zaujímavé dozvedieť sa niečo zo života ľudí, ktorí
pomáhajú našim občanom presadzovať ich nápady a záujmy.
 Porozprávajte našim čitateľom niečo o sebe, dlhší čas ste v
Ilave nebývali, kde ste pôsobili?
Na aké projekty ste hrdá?
- Dlhoročné pôsobenie v zahraničí určite ovplyvnilo najmä moje
myslenie a jeho zmenu. Načerpala
som bohaté skúsenosti a rozšírila
si obzory. Kritické myslenie ľudia
neradi akceptujú. Avšak každý, s
ktorým som sa stretla a pôsobil
v zahraničí dlhšie ako tri roky,
si ho prinesie so sebou. Ide o
„pohľad nad vecou“ a postoj,
že nie som „jediná na svete”. V
každom prípade patrím medzi
ľudí (kolegovia v zamestnaní ma
nazývali „vizionárom“), ktorí sa
neboja púšťať do nových, nadčasových a pracovne náročných
vecí. Zo svojich „projektov“ by
som rada spomenula vytvorenie
registra zdravotníctva v spolupráci
s CC Consulting, ktorá ako prvá
na Slovensku začala upratovať
dáta zo sféry zdravotníctva, čím
sa začal vytvárať celoslovenský
register lekárov a zdravotníckych
zariadení. Počas svojho pôsobenia na VÚC Bratislava to bola pre
mňa úžasná príležitosť. Nastaviť
elektronickú komunikáciu s lekármi
a prevádzkovateľmi zdravotníckych zariadení nebola zábava,
pretože v tých časoch prevládala
veľká „obrana“ voči elektronizácii
ako takej. Teší ma, že i webová
stránka mesta Ilava je napojená na
tento register a občania tak majú
k dispozícii aktuálne informácie o
dostupnosti lekárov, ambulancií či
nemocníc a ich službách. Samozrejme, register o poskytovateľoch
sociálnych služieb nevynímajúc.
V neposlednom rade môj obdiv
patrí staršej generácii obyvateľov
bytového domu, kde teraz bývam.
Prekonali obavy a podporili projekt
zelenej energie, ktorého výhody
dnes oceňujeme.
 Ktoré životné rozhodnutie
ovplyvnilo vaše smerovanie?
- Ako sa hovorí, vek je len číslo...
Každé životné obdobie prináša
pozitívne aj negatívne skúsenosti.
Z tých negatívnych vychádzame
silnejší a múdrejší. A tiež nám to prináša príležitosti. Niekedy sa máme
rozbehnúť, inokedy zastaviť alebo
upratať si v živote svoje postoje,
názory aj ľudí okolo seba (to je to
najdôležitejšie). Každého, koho
stretneme v živote, nestretneme
„len tak“. Ak sa nedokážeme poučiť
v určitom období z chýb, nevadí,
objavia sa neskôr. To sa volá
„synchronicita“. Nevyhneme sa
jej. Takže, čím skôr, tým lepšie… :)
 Ako trávite svoj voľný čas?
Kde sa cítite doma?

- Podľa prostredia, v ktorom
sa nachádzam. Počas životného
obdobia na Kanárskych ostrovoch
bolo mojím hlavným koníčkom potápanie (podmorský svet má svoje
čaro). V súčasnosti voľný čas venujem prírode, nakoľko vlastníme

síme však chodiť ďaleko, krásny
je aj Stephans Dom vo Viedni, či
perfektne naprojektovaný rytierský
hrad Lockenhaus (približne 100
km od Viedne). Držím sa presvedčenia, že účel náboženských
stavieb bol oveľa praktickejší. Naši
predkovia boli vyspelí a dômyselní,
preto tieto stavby využívali na
svoje duchovné a energetické
čistenie. Apropo, aj Ilavský kostolík
je naprojektovaný „správne“, má
dodržané línie. Pripravujem o tom
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hrania divadla. Hráča vycítite
veľmi rýchlo.
 Čo sa vám podarilo presadiť v poslaneckom kresle?
- Úloha poslanca v mestskom
zastupiteľstve je zakotvená v
zákonoch. Sám poslanec však
nezmôže nič, môže predkladať

Karin Bartošová: Získajú si ma priami ľudia
s pravdivými informáciami, bez hrania divadla

s mamou psíka a ten ma nenechá
„sedieť doma na zadku”. Po babke
a mame som zdedila vzťah k bylinkám. Takže zbieram, suším, varím
bylinné medy. V zimnom období
taký domáci čajík padne vhod.
Zvyčajne na jar sa zoberieme s
kamarátkou a vyzbierame odpad
počas prechádzok dolinami. Sú
zodpovední a menej zodpovední
občania. Rada si pozriem dobrý
film a študujem všetko, čo má
súvis s posvätnou geometriou a
jej dopadom na každodenný život.
 V čom vás zaujala práve táto
oblasť? V čom nás posvätná
geometria môže ovplyvňovať?
- Popisuje geometrické zákony a
posvätné symboly, ktoré vytvárajú
všetko okolo nás. Najlepšie sa dá
študovať na rastlinách (najznámejšia záležitosť – kvet života).
V minulosti sa aplikovala najmä
na stavbách chrámov (kostolov)
a iných budov. To ma priviedlo k
cestovaniu, poznávaniu svetových
najznámejších stavieb, ako napr.
Notre Damme v Paríži, Rosslynská
kaplnka v Edinburghu, katedrála
Panny Márie v Cáchach. Ďalej je
to jedna z najväčších gotických stavieb v Európe – katedrála Panny
Márie na ostrove Mallorca. Nemu-

článok, aby jeho
návštevníci vedeli,
do čoho vstupujú.
A keď dokážete
spojiť cestovanie
s poznávaním, je
to ideálna kombinácia.
 Ak by ste
robili anketu v
našom meste, čo
by ste sa občanov spýtali? Čo
by ste sa chceli
dozvedieť?
- Určite pravdu, čo si skutočne
myslia. Dnes nie je
v móde sa vyjadrovať priamo, alebo
podľa svojich pocitov, takto sa spoločnosť nepohne
vpred. Podarilo sa mi však zaviesť
pravidlo, že náš mestský výbor pri
kľúčových otázkach týkajúcich sa
mestskej časti prizýva občanov k
diskusii. A takto by to malo byť. O
nás s nami, nie – o nás bez nás.
 Čím si Vás ľudia dokážu
získať?
- Tu je odpoveď veľmi jednoduchá, získajú si ma priami ľudia
s pravdivými informáciami, bez

návrhy a tieto musia byť odsúhlasené väčšinou poslaneckého
zboru. Z posledných svojich
návrhov spomeniem napríklad
zvýšenie finančného príspevku
pri životných jubileách (ďakujem
kolegovi Šupákovi za spoluprácu),
či transparentné projekty, ako
finančný príspevok na Bartolomejský jarmok v r. 2019 alebo úprava
krížnej cesty – socha Panny Márie.
Posledné dva by nebolo možné
zrealizovať bez pomoci občanov,
za čo im touto cestou patrí odo
mňa veľká vďaka. A teším sa na
spoluprácu i tento rok. Mám zopár
nápadov, ktoré by som chcela
ešte v tomto volebnom období
zrealizovať.
 Máte chuť uchádzať sa o
dôveru občanov a kandidovať
opäť do poslaneckého kresla aj
v nadchádzajúcom volebnom
období?
- Dobrá a zároveň ťažká otázka... Z pohľadu ekonomicko-politickej situácie prechádzame
pomerne ťažkým obdobím, snažím
sa skôr riešiť to, čo je dnes, možno
čo bude o týždeň. Čo bude o pol
roka? Uvidíme.
V mene všetkých čitateľov ďakujem za príjemný rozhovor.
Janette Šedová Janušková
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Jubilejný 25. ročník ILAVSKÉHO BEHU - VEĽKEJ CENY
AGROMIXU pokračuje v tradícii, ale prináša i novinky
Ilavský beh oslavuje už svoju štvrťstoročnicu, prvý ročník
zorganizoval Ľubomír Klobučník ako predseda Mestskej ligy
malého futbalu v Ilave. Písal sa rok 1997 a organizátori svoje
zázemie vtedy našli v areáli bývalej sokolovne. Vtedy stanovili,
kadiaľ povedie bežecká trať a odvtedy sa na nej nič nezmenilo.
„To, že sa trať nemení, z Ilavského behu robí veľké podujatie,
pretože máte možnosť sledovať
výkony bežcov a ich vývoj,“
zhodnotil športový komentátor a
spoluorganizátor Ilavského behu
Jozef Tichý (+ 13.11.2019). Ide o
klasický cestný beh územím dvoch
dolín - Porubskej a Iliavskej - kľukatiacich sa malebným prostredím
Strážovských vrchov. Určitým
špecifikom 13 kilometrov dlhej trate
s prevýšením 176 metrov je krátka
terénna spojnica oboch dolín cez jej
najvyššie položený bod - Kopánku
(450 m n. m.) - z osady Štyri Lipy do
obce Iliavka. Pretekári sa na štart
postavili doposiaľ dvadsaťštyrikrát.
V roku 2020 sa jediný raz za svoju dlhoročnú históriu pretek neuskutočnil
kvôli pandémii. Za toto obdobie si
svoj osobný čas zlepšilo mnoho

profesionálnych i amatérskych bežcov. Trať si odbehli osobnosti, ktoré
posunuli jeho kvalitatívnu latku vždy
o krok vyššie. Do kroniky Ilavského
behu sa zapísali i bežecké „stálice“
a najmä ich výkony, ktoré naprieč
podujatím neustále rastú. Veď
mnohí z nich boli na Ilavskom behu
“odchovaní” a môžeme vidieť, ako sa
zo žiackych hviezdičiek stali postupne nielen úspešní favoriti Ilavského
behu, ktorí diktujú tempo, ale aj
výnimoční bežci celoslovenského
rangu. „Už 25 rokov sledujeme,
ako sa podujatie mení a rozvíja.
Začínali sme na kolene, ale
nevzdali sme to. Ilavský beh si
našiel nielen svojich pretekárov,
ale aj divákov a podporovateľov.
Spolupracovníkov, pomocníkov
na trati, stálych sponzorov a
podporu Mesta Ilava. Som za

to veľmi vďačný,” vyjadril svoje
pocity Ľubomír Klobučník, riaditeľ
Ilavského behu.
Podujatie sa aj tohto roku predstaví pod organizačnou taktovkou
Mesta Ilava a stabilného generálneho partnera - spoločnosti
AGROMIX. Vypísaných je celkom

10 vekových kategórií - 4 mužské
(M, M40, M50, M60), 2 ženské (Ž,
Ž35) a 4 žiacke (chlapci a dievčatá
1.- 4. ročníkov ZŠ a 5.- 9. ročníkov
ZŠ). Bežecké súboje najmladších
pretekárov začínajú tradične o
desiatej hodine v priestoroch štartu a cieľa pred starým mestským
pivovarom. Slávnostné otvorenie
podujatia s následným spoločným
štartom všetkých ostatných kategórií je o jedenástej hodine. Jednotné
štartovné je 5 eur, pričom deti
samozrejme neplatia. „Novinkou
je spolupráca so spoločnosťou
Hrdosport, ktorá nám zabezpečí
profesionálne meranie traťových
časov a spracovanie výsledkov.
Pretekári majú vďaka tomu možnosť zaregistrovať sa aj online
vopred. Samozrejme prezentácia
bude prebiehať aj pred štartom
od deviatej hodiny,” vysvetlil Ľ.
Klobučník. Ako ďalej dodal, po
prestávke sa organizátori vracajú aj
k zlosovaniu sponzorských darov,
občerstveniu a nebude chýbať ani
chutný guláš.
Držiteľmi najrýchlejších ilavských
časov sú dlhoroční slovenskí reprezentanti Miroslav Vanko (TJ Obal
Servis Košice / 41:29 / 2007) a Mária
Starovská (ŽU Žilina / 50:39 / 2000),
víťazné vavríny z 24. ročníka budú
obhajovať Miroslav Ilavský (Jogging
klub Dubnica n/V / 45:41) a Nikola
Švaňová (LACO-MACO Drink team
/ 59:45).
-verk-

POZVÁNKY NA VODNÚ A PEŠIU TURISTIKU V ROKU 2022
Oddiel vodnej turistiky PEREJ, pri TJ Sokol Ilava, srdečne
pozýva čitateľov Ilavského mesačníka a milovníkov prírody,
na nami pripravované splavy a turistické zájazdy:
l Splav Váhu – Turiec-Strečno, 28. 5. 2022
l Splav Dunajca – 26. ročník, 4. - 7. 8. 2022
l Splav Vltavy – 24. - 28. 8. 2022
l Pešia turistika – Jeseníky, 1. - 4. 9. 2022
l Pešia turistika - Skalné mestečká v okolí Police
nad Metují a NP Stolových hôr v Poľsku, 14. - 18. 9. 2022

Okrem splavu Váhu sa na ostatné akcie možno prihlásiť len
do termínu 15. 6. 2022!
Podrobné informácie o jednotlivých akciách, dostanete na tel.č.:
0908 729 128 alebo na: splavy@centrum.sk
Všetky uvedené akcie sú vhodné i pre začiatočníkov a rodiny
s deťmi.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Ahoj na vode a horách!
(Milan Gabčo)

5/2022
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17 rokov v Ilave sme tu stále

NON-STOP PRE VÁS

ďakujeme všetkým verným zákazníkom
V ponuke aj 7-miestne vozidlá, ktoré obľubujú
najmä dôchodcovia pri zdravotných ťažkostiach,
mamičky s kočíkmi, deti do škôl
či turisti a ľudia s nákupmi a batožinami.

Náš Facebook: PRIMA TAXI ILAVA

ZATEPĽOVANIE DOMOV FASÁD
Rekonštrukcie domov a bytov
Zámková dlažba l Oplotenia
Strechy l Altánky l Prístrešky

VYPRATÁVANIE

Izolácie l Čistenie a nátery strešných krytín

domov, bytov,
garáží, pivníc, povál
a nebezpečného odpadu
zo striech a iných.

Tel. 0910 331 137

Tel. 0910 331 137
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