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ILAVA MÁ NOVÉ
INFOCENTRUM
Pásku pred novým infocentrom slávnostne s primátorom
mesta prestrihli čestní občania Ilavy a veľvyslanec Izraela
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Dvojročné zatvorenie mestského múzea využili na rekonštrukciu,
verejnosti predstavili vynovenú historickú expozíciu
l Nové mestské infocentrum má za cieľ spájať región l
l Cintorín v Klobušiciach a jeho premeny l Začiatok výstavby viacgeneračného ihriska
na Štúrovej ulici l Reportáž z 25. ročníka Ilavského behu "Veľkej ceny Agromixu"
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Slnečné počasie a prázdninový
režim nás láka tráviť voľný čas vonku
a kultúrne sa vyžiť. Po dlhom období
obmedzení, ktoré zasiahli najmä
hromadné podujatia, si konečne toto
leto môžu vydýchnuť organizátori i
návštevníci. Poznať to aj na množstve pozvánok na rôzne podujatia či
už športové, filmové, divadelné, hudobné i detské a zábavné. Roztrhlo
sa s nimi vrece a pre nás všetkých
je príjemný pocit “nevedieť si vybrať”
z programu okolitých obcí a miest v
rovnakom termíne. O koncerty, letné
kiná, hodové slávnosti či jarmoky
nebude núdza ani v letných mesiacoch. Aj Mesto Ilava pre vás chystá
niekoľko zaujímavých podujatí, na
ktoré sa oplatí prísť. Len nedávno
sme vo veľkom štýle otvárali nové
infocentrum a vynovené mestské
múzeum. Program bol rozdelený na
celé popoludnie, konal sa postupne
na štyroch miestach a niesol so sebou niekoľko sprievodných podujatí.
Prečítať si o nich postupne môžete
na nasledujúcich stranách. Mesačník má svoje obmedzené možnosti
a nie všetko sme sem dokázali
zmestiť. Preto aspoň v úvodníku
pozývame na kultúrne podujatia,
ktoré sa budú niesť naprieč celým
letom. Letné kino pod hviezdami
odštartovali iliavčanskí hasiči v
spolupráci s mestom, v Ilave si film
pod holým nebom môžete prísť
pozrieť už tento piatok 8. júla a 5.
augusta. Nasledujúci piatok 15. júla
bude patriť folklóru, remeselným
trhom a 30. výročiu FS Strážov.
Tretí júlový piatok 22. júla sme si pre
vás pripravili letný koncert skupiny
COLORFUL PEOPLE. Do žánru
world music preladíme v auguste,
12. augusta vás pozývame na koncert skupiny NEBESKÁ MUZIKA.
O týždeň neskôr 19. augusta si
môžete užiť spolu s rodinou PIKNIK
S KNIHOU a tento rok si konečne
naplno vychutnáme aj tradičný BARTOLOMEJSKÝ JARMOK, ktorý sa
bude konať 26. augusta. Programom
bude sprevádzať a svojim spevom
sa predstaví VERONIKA PAULOVIČOVÁ, o zábavu sa postarajú
skupiny TOBI BAND, INSTINCT,
či skvelý VIDIEK. Hneď na druhý
deň v sobotu 27. augusta vám odporúčame presunúť sa o kúsok ďalej
do mestskej časti Klobušice, kde sa
bude konať ďalší ročník podujatia
NA ZÁBAVE ZÁBAVA. Občianske
združenie Klobušice v spolupráci s
mestom pripravilo bohatý program
pre malých aj veľkých. Najväčším
lákadlom budú koncerty kapiel
ABBA SLOVAKIA, DAVID BAND a
fenomenálnych KOLLÁROVCOV.
Pre aktuálne informácie i kultúrne
pozvánky nás sledujte na webovej
stránke i sociálnych sieťach.
Tešíme sa na osobné stretnutia
s Vami!
V. Klobučníková
šéfredaktorka IM
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PIETNA SPOMIENKA NA GÁBORA BAROSSA
„Vrelá láska k vlasti spojená
so železnou vôľou činí zázraky.“

V máji to bolo 130 rokov, odkedy tento svet opustil významný
uhorský dejateľ, ktorý má s našim mestom nielen veľké prepojenie, ale našiel tu aj miesto svojho posledného odpočinku.
Gábor Baross ako minister dopravy a významný reformátor
okrem iného spájal regióny. Symbolicky aj ilavská radnica si
uctila pietnou spomienkou jeho prínos práve počas otvorenia
nového mestského infocentra, ktoré má taktiež za cieľ spojiť náš
región. Pri tejto príležitosti nás svojou návštevou poctil aj čestný
občan mesta Ilava a predseda Barošovej asociácie z Maďarska
Dr. Péter Schmidt.
Pietna spomienka sa konala
na klobušickom cintoríne pred
jeho mauzóleom, ktoré sa stalo
miestom jeho posledného odpočinku. Spoločne sme si uctili
pamiatku významnej osobnosti
oboch našich štátov, vzdali mu
úctu a zaspomínali si na tohto
významného dejateľa. Uhorského
ministra Gábora Barossa, ktorý by
aj v dnešných časoch mohol byť
pre súčasné generácie vzorom
pracovitosti, odhodlanosti, či sily
presadiť svoje ciele a nové nápady.
Nenechať sa odradiť dobou, spoločenským usporiadaním, mladým
vekom či dokonca národnosťou.
Život Gábora Barossa, hoci bol
krátky, ale intenzívny a bohatý,
nech je nám mementom toho, že
život treba žiť naplno a zmysluplne.
nespomína. Dovoľte mi preto, aby
„Gábor Baross (1848 - 1892)
sme dnes túto chybu napravili a
patrí doteraz medzi najuznávapri príležitosti 130. výročia úmrtia
nejších ministrov všetkých vlád
„Železného ministra“ (takáto bola
bývalého Uhorska. V Maďarsku
jedna z jeho prezývok) si priposú po ňom pomenované ulice,
menuli život a dielo významnej
mosty i sídlisko. Jeho socha v
osobnosti našich dejín,“ začal
nadživotnej veľkosti je ozdobou
svoj príhovor primátor Viktor Wierozľahlého námestia rovnakého
dermann.
mena v Budapešti. A hoci sa
Opísal v ňom jeho život, politické
zaslúžil o hospodárske pozdvihúspechy, významné reformy, ale aj
nutie mnohých slovenských
to, akým bol človekom. „Svojou
regiónov, na Slovensku sa veľmi
húževnatosťou, pracovitosťou,

ale i odvahou k reformám a
zmenám preukázal vlasti veľké
služby. Dostal viacero vysokých
štátnych vyznamenaní. Jeho
zásluhou sa Uhorsko hospodársky postavilo na nohy a
nebyť jeho predčasnej smrti,
iste by sa v dohľadnej dobe
stal ministerským predsedom
Uhorska,“ opísal Barossa primá-

tor. „Za svoj slovenský pôvod
sa nikdy nehanbil. V jeho ministerskej kancelárii sa často
ozývala slovenčina. Hoci ho
pracovné povinnosti pripútali
k Budapešti, Barošova kolíska,
malebné trenčianske Považie,
mu navždy prirástlo k srdcu,
preto si zo všetkého najviac
prial odpočívať v slovenskej
zemi, čo sa mu nakoniec aj
splnilo,“ dodal.
-verk-
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V piatok 24. júna sme v
Ilave po zhruba dvojročnej
prestávke opäť otvorili naše
mestské múzeum. Avšak
spolu s ním aj priestory,
ktoré sme v Ilave doposiaľ
nemali. Hneď vedľa múzea
pribudlo nové Infocentrum
Ilava.
Práve informačné centrum
bude vstupnou bránou do múzea a zároveň miestom prvého
kontaktu, kde návštevníci Ilavy
nájdu všetky dostupné informácie
o našej samospráve na jednom
mieste. Informácie samozrejme
nekončia hranicami nášho mesta,
cieľom infocentra je poskytnúť
priestor všetkým mestám a obciam
v našom okrese či širšom okolí.
„Nové veci sú vždy zaujímavé,
lákavé a prekvapivé, zároveň sú
však vždy len prvým krokom na
ďalšej dlhej ceste. Preto vedzte,
že aj my plánujeme v rozvoji a
napĺňaní múzea či infocentra
pokračovať a zveľaďovať ich.
Už teraz však vo vnútri nájdete
mnoho zaujímavých vecí, ktoré
vám radi postupne ukážeme a
predstavíme,“ povedala v moderátorskom vstupe pri slávnostnom
otvorení múzea a infocentra
kultúrna referentka V. Klobučníková. Slovo odovzdala primátorovi
mesta, aby hneď v úvode privítal
vzácnych hostí, ktorí Ilavu pri tejto
príležitosti poctili svojou účasťou.
„Je mi cťou, že medzi nami môžem privítať veľvyslanca štátu
Izrael na Slovensku Eitana Levona, čestného občana mesta
Ilava Pavla Traubnera, čestného
občana mesta Ilava a predsedu
Barošovej asociácie Pétra Schmidta, zástupkyňu Židovskej
náboženskej obce Trenčín Oľgu
Hodálovú i zástupcu riaditeľa
Múzea židovskej kultúry a
vedúceho Múzea holokaustu v
Seredi Martina Korčoka. Ďalej
medzi nami srdečne vítam
mojich kolegov a kolegyne, primátorov a primátorky, starostov
a starostky z regiónu Stredné
Považie a všetkých ďalších

Otvorili sme nové Infocentrum Ilava
i vynovenú expozíciu mestského múzea

vzácnych hostí...,“ povedal v
úvode V. Wiedermann. Vo svojom
ďalšom prejave stručne pripomenul históriu mestského múzea,
ktoré vzniklo v roku 1970. „Za
dobu viac než 50 rokov si prešlo
rôznymi obdobiami, či už to
bolo obdobie rozvoja a rozkvetu
alebo naopak poklesu záujmu
až úpadku. To, že tu dnes sto-

jíme je zásluhou a
dielom viacerých
ľudí, ktorí nezištne
venovali svoj čas
a energiu tomu,
aby historická pamäť nášho mesta
bola zachovaná aj
pre ďalšie generácie. Niektorí budú
dnes ocenení v
rámci programu,
ktorý nasleduje,
niektorí z nich
už bohužiaľ medzi nami nie sú.
Všetkým týmto
nadšencom histórie a lokálpatriotom, patrí
naša vďaka a uznanie,“ dodal
s tým, že deň 24. jún 2022 môžeme považovať za nový historický
medzník pre ďalší rozvoj nášho
múzea. „Prajem nám všetkým,
aby ďalšie polstoročie, bolo
obdobím rozkvetu pre NAŠE
MÚZEUM.“
Tomu, čo všetko nájdete vo

vynovenej historickej expozícii
múzea, sa budeme podrobnejšie
venovať v ďalšom vydaní Ilavského
mesačníka. V rámci ceremoniálu
bola odhalená aj pamätná tabuľa
venovaná židovským obyvateľom
nášho mesta, ktorí boli určení na
deportáciu.
Po slávnostnom prestrihnutí
pásky si verejnosť postupne mohla
prezrieť vynovené priestory či už
múzea, ale aj úplne nového infocentra. V ňom návštevníci nájdu
mnoho propagačných materiálov
o Ilave vrátane pohľadníc a magnetiek, letáky, brožúry, pohľadnice
a monografie z okolitých miest
a obcí, či publikácie, ktoré nám
venovala Miestna akčná skupina
Vršatec. Záujem vzbudzuje aj
digitálny infokiosk nabitý obsahom
pre miestnych i turistov. Príďte
sa presvedčiť sami v pracovných
dňoch od 12.00 do 15.30 hod. a
v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.
Individuálne skupiny po dohode
privítame aj v dopoludňajších
hodinách.
-verk-
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K slávnostnému dňu, kedy
sa pre verejnosť otvorilo
nové mestské infocentrum a
predstavila vynovená historická expozícia v mestskom
múzeu, patril aj galaprogram
v dome kultúry. Vystúpili v
ňom naše domáce šikovné
súbory a umelecké telesá.
Svoj talent nám predstavili
žiaci zo ZUŠ Ilava, folkloristi
a hudobníci z FS Strážov a
DFS Laštek a záver patril
vokálnej skupine AcaPeople
z Považskej Bystrice a ich
famóznemu vystúpeniu.
V tento špeciálny deň sa
primátor mesta rozhodol udeliť
čestné uznania a ceny osobnostiam, ktoré sa konkrétnymi činmi
pričinili o zachovania kultúrneho
a historického dedičstva nášho
mesta. Právo udeliť Ceny mesta,
Ceny primátora a Čestné občianstvo hlave samosprávy udeľuje
všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2005. Primátor mesta Ilava
Viktor Wiedermann sa rozhodol
pri tejto príležitosti udeliť Ceny
primátora v oblasti zachovávania
kultúrneho a historického dedičstva piatim občanom, ďalším
piatim za ich prínos odovzdal
čestné uznania:
l Mgr. Kataríne Babičovej
za pomoc mestskému múzeu
pri konzervácii a reštaurovaní
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Primátor udelil ceny za zachovávanie
kultúrneho a historického dedičstva
historických exponátov.
l Jozefovi Jakúbkovi za
spoluprácu s mestským múzeom
pri prezentácii histórie smerom k
návštevníkom.
l Mgr. Miroslavovi Tomanovi za prezentáciu histórie Ilavy
návštevníkom mesta a pomoc
pri tvorbe archívu historických
materiálov.
l Mgr. Ladislavovi Resekovi
za dlhoročnú spoluprácu s mestským múzeom, aktívnu pomoc pri
budovaní historickej expozície a
darovanie vzácnych exponátov.
l Ing. Helene Drestovej za
pomoc mestskému múzeu pri
katalogizácii a ošetrovaní zbierky
ľudového odevu.
Ceny primátora mesta v roku
2022 boli udelené:
l Vojtechovi Šarluškovi za
dlhoročnú pomoc mestskému múzeu pri tvorbe archívu historických
udalostí a fotografií. Pán Šarluška
sa toho času nachádza v domove
sociálnych služieb a jeho stav mu
nedovolil zúčastniť sa osobne,
preto ho primátor navštívil osobne
v zariadení.

Primátor Viktor Wiedermann navštívil Vojtecha Šarlušku v
domove sociálnych služieb.

Za ilavskú farnosť prevzal ocenenie jej dekan Patrik Sojčák.
l Mgr. Magdaléne Kobzovej
za dlhoročnú angažovanosť v oblasti kultúry, spoluprácu s mestom
pri prezentácii histórie smerom k
návštevníkom a vedenie mestskej
kroniky.
l Ing. Milanovi Ižvoltovi za
obnovu a rekonštrukciu kultúrnej

pamiatky – starého meštianskeho
domu na Pivovarskej ulici. Tento
objekt patrí k najstarším v Ilave a je
kultúrnou pamiatkou, dnes v ňom
sídli rodinná pekáreň. V tomto
roku sa M.Ižvoltovi podarilo získať
grant na rekonštrukciu. Majiteľovi
sa podarilo za túto dotáciu vyme-

Milan Ižvolt si ocenenie prišiel prevziať dodatočne do kancelária primátora mesta.

6-7/2022

ILAVSKÝ MESAČNÍK

5

Cenu primátora si osobne prevzala aj Magdaléna
Kobzová.
niť časť strešnej krytiny. Cenu si
prevzal dodatočne osobne.
l Za rekonštrukciu kultúrnej
pamiatky udelil primátor cenu i
Miroslavovi Prostinákovi, konkrétne za obnovu budovy starého
pivovaru z roku 1635. Ilavský
pivovar fungoval v prevádzke až
do konca 20. storočia. Vzhľadom
na vek a množstvo zachovaných
architektonických detailov patrí
medzi cenné priemyselné stavby
jedného výrobného odvetvia v
špecifických podmienkach malého mesta na Slovensku a preto
si vážime snahu súčasných majiteľov o jeho postupnú obnovu.
l Piatu a zároveň v tejto oblasti nateraz poslednú cenu sa
primátor rozhodol udeliť kolektívu
a to Farnosti Ilava. Dôvodom je
samozrejme náročná rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Rímskokatolíckeho kostola Všetkých
svätých v Ilave. Cenu prevezal
dekan farnosti Mgr. Patrik Sojčák.
V roku 2008 prebehla čiastočná
rekonštrukcia krovu a výmena
strešnej krytiny, v roku 2019 náročná oprava veží - výmena krovu
aj krytiny a v rokoch 2020-2021
bola zrealizovaná obnova fasády
a nové vitrážové výplne okien.
Všetkým oceneným ešte raz
blahoželáme!
-verk-

Ocenenie pre Miroslava
Prostináka prevzala jeho
manželka.

Vernisáž výtvarníčky Boženky Slávikovej
Výtvarníčka Boženka Sláviková
pochádza z Námestova, vyštudovala výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Trnave a dlhé
roky žije a tvorí v Klobušiciach.
Vždy sa venovala deťom, učila ich
láske k výtvarnému umeniu, vštepovala im záujem o krásu, čaro
sveta, rozvíjala v nich fantáziu.
S láskou vychovávala svoje dve
deti, teší sa z vnúčat, s podporou
manžela a celej rodiny si mohla
po čase začať plniť aj svoje sny
a túžby. Teraz už je na dôchodku
a svojej tvorbe sa venuje naplno,
s chuťou zachytiť čaro okamihu,
atmosféru krajiny, rozmanitosť
prírody a zaujímavosti okolia,
ktoré vidí svojimi očami.
Autorka obrazov, ktoré vystavuje v priestoroch Domu kultúry
v Ilave sa pravidelne zúčastňuje
výtvarných plenérov, kolektívnych
výstav, súťaží. Je členkou Klubu

výtvarníkov Arte Relax pri ateliéri
ALAART v Dubnici nad Váhom.
Všetky jej obrazy sú nádherné,
lákajú divákov k zamysleniu,
ku krátkemu nadýchnutiu sa
krásy, vône, ktorá akoby sálala
z farieb použitých pri ich tvorbe.
Dominujúcimi farbami sú najmä
okrová, oranžová, zelená, žltá a
modrá. Na jej vernisáž sa prišlo
pozrieť mnoho známych, priateľov
i milovníkov umenia.

Kurátorkou výstavy je
Alena Teicherová, ktorá sa veľmi pochvalne
vyjadrila o umení svojej
priateľky, poukázala na
vyzretosť práce, na techniku aj na cit, s akým maľuje svoje obrazy. Božka
Sláviková píše aj poéziu
a jednu báseň napísala aj
pri príležitosti vernisáže
výstavy jej diel. Prinášame z nej aspoň úryvok:
„Život je ako paleta
Paleta je ako život
Každý si kreslí svoje šťastie
Každý je maliarom
svojho života...“
Výstava jej dvadsiatich šiestich
obrazov je inštalovaná v priestoroch výstavnej siene v DK Ilava a
potrvá až do 31. augusta. Srdečne
vás na ňu pozývame.
-jše- / -ala teicher-
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Prebiehajúce projekty v meste
V predchádzajúcom vydaní Ilavského mesačníka sme vám podrobnejšie opísali projekty, ktoré mesto v ostatnom období začalo
realizovať alebo idú do svojho finále. Aktuálne prebieha štvrtá etapa
rekonštrukcie ciest a chodníkov. Od mája do júla boli naplánované
práce na troch uliciach - Kpt. Nálepku, Kalinčiakova a Medňanská.
Štvrtou je Štefánikova ulica, 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.
Prvé dve spomenuté ulice už svojou premenou prešli. Pozrite si
stav pred a po na uliciach Kpt. Nálepku a Kalinčiakovej. Rekonštrukcia
Medňanskej ulice je o niečo zložitejšia, práce na nej prebiehajú a už
teraz vidno, ako sa zmení jej vzhľad i funkčnosť.
-verk-

GRANT NA FINANCOVANIE PRÍSTAVBY
MATERSKEJ ŠKOLY BOL SCHVÁLENÝ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR rozhodlo o schválení nenávratného finančného príspevku.
Budovanie prístavby Materskej školy v Klobušiciach napreduje.
Reč nie je iba o samotnej budove prístavby, kde už práce finišujú,
ale aj o kompletnej rekonštrukcii sietí, prípojok, či kompletnej
prerábke pôvodnej kuchyne.
Nedávno si priebeh rekonštruknou pre invalidné osoby. Spojocie mohli pozrieť aj poslanci. V
vacou chodbou sa z novej budovy
novej budove mali možnosť vidieť
dostaneme do spoločnej kuchyne
jednotlivé miestnosti. Na každom
v pôvodnej budove. Aj tá sa
poschodí bude trieda, spálňa,
dočká kompletnej rekonštrukcie,
výdajňa jedál, jedáleň, sociálne
na čom sa momentálne pracuje.
zariadenia a samozrejmosťou
Jestvujúca školská kuchyňa tak
sú šatne. Jedlo sa na poschodie
dostane nielen nový vzhľad, ale
vyvezie obslužným výťahom.
najmä funkčnosť, efektivitu a bezSchodisko je vybavené aj plošipečnosť pri práci. K projektu patrí,
ako sme už viackrát spomenuli,
aj celková rekonštrukcia kúrenia
(kotolňa, sústava, radiátory), ako
aj kompletné dobudovanie sietí,
ktoré stará budova nemala.
Napokon prišiel na rad aj
samotný areál a s ním spojená
revitalizácia zelene a obnova
detského ihriska. Dobudujú sa
spevnené plochy, sadové úpravy,
výsadba záhonov a detské ihrisko
sa doplní o nové herné prvky a
lavičky. Pod jestvujúce preliezky,
ako aj pod nové, ktoré pribudnú,
sa doplní dopadová plocha tak,
ako ukladajú bezpečnostné

normy.
„Práce postupujú podľa
harmonogramu. Budova už
dostáva kontúry budúcej škôlky, čo nás veľmi teší. Verím,
že od septembra vďaka dvom
novým triedam uspokojíme
dopyt všetkých rodičov našich
budúcich škôlkarov," informoval primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann a doplnil aj dobrú
správu, na ktorú sa čakalo niekoľko mesiacov. „Na mesto dorazila

dobrá správa - Ministerstvo
investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR ako riadiaci
orgán rozhodlo o schválení
nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky
projektu nám boli schválené
vo výške 568 800 eur, pričom
po odpočítaní spoluúčasti tak
z grantu na výstavbu škôlky
dostaneme 540 360 eur," uviedol s radosťou primátor.
-verk-
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Premeny klobušického cintorína
alebo Krásny výsledok spolupráce dobrovoľníkov a mesta
Poslanci volebného obvodu č.5 Daniel
Streličák a Branislav Vavrík iniciovali práce na
zveľadení cintorína v mestskej časti Klobušice.
V spolupráci s Mestom Ilava, Občianskym
združením Klobušice a dobrovoľníkmi tak
cintorín postupne prešiel premenou a dnes
môžeme vidieť nielen krásny výsledok, ale
aj kus odvedenej práce. Spoločnými silami
najskôr vyčistili okolie všetkých chodníkov od
starých koreňov tují, osadili obrubníky, betónovali a okolie chodníkov vysypali ozdobnými
kameňmi. Na rad prišlo aj skrášlenie okolia
hrobov prostredníctvom výsadby. V druhej
etape sa popasovali aj s náročnejšími úloha-

mi. Pustili sa do opráv oplotenia, vytiahli zo
zeme staré korene spílených stromov a opäť
naviezli na vyčistené cestičky medzi hrobovými
miestami ozdobný štrk. Návštevníkov cintorína
iste poteší aj pohľad na novú výsadbu kvetov.
Mesto pomohlo nielen pracovnou silou či
materiálne, ale v rámci rozpočtu sa podarilo
presadiť aj ďalšie úpravy - nový chodník pred
domom smútku, nový chodník pred Barošovou
hrobkou, revitalizácia interiéru mauzólea, či
doplnenie novej infotabule o Gáborovi Barossovi v troch jazykoch. Na svoje si prišiel aj
dom smútku - po tom, čo ho v minulom roku
pracovníci mesta vyčistili - počnúc obradnou
sieňou až po sociálne zariadenia - prišla v
tomto roku na rad aj kompletná výmena okenných výplní. Výsledok úspešnej spolupráce
šikovných dobrovoľníkov a radnice si môžete
pozrieť nielen na fotografiách, ale samozrejme
aj naživo na dôstojnom mieste posledného
odpočinku.
-verk-
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Nové prvky na cvičenie,
šport a hru už čoskoro pribudnú na Štúrovej ulici. Vo
vnútrobloku medzi panelákmi sa koncom júna začalo
s budovaním takzvaného
viacgeneračného ihriska.
Predpokladaná hodnota
zákazky bola stanovená vo
výške približne 76,5-tisíc
eur s DPH.
Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť OCTAGO
CORPORATION, j.s.a., ktorá
sa zapojila s cenovou ponukou
zhruba 68,3-tisíc eur s DPH.
Nedávno prevzali stavenisko a
nič nebráni tomu, aby sa začalo
s budovaním multifunkčného
ihriska, ktoré by malo byť svojou
funkčnosťou vhodným miestom
na trávenie voľného času nielen
najmenších detí, ako na detských
ihriskách býva zvykom, ale aj
dospievajúcich detí, dospelých
či dokonca seniorov.
„Predmetom projektu je
návrh priestoru pre hru, aktívny oddych detí, občanov a
stavebné úpravy existujúcej
spevnenej plochy na Štúrovej
ulici,” uviedla Jana Šedová z
Oddelenia rozvoja Mesta Ilava.
Ako ďalej dodala, ihrisko bude
rozdelené do troch zón určených
na rôzne športové aktivity. Prvá
zóna bude vybavená fitness
strojmi, druhá workoutovou zostavou a tretia zóna bude slúžiť na
loptové hry. „Navrhované prvky
sú určené pre rôzne vekové
kategórie. Poskytujú možnosti
pre hru a rozvoj pohybových
aktivít orientovaných na hrubú
motoriku, priestorovú orientáciu, sústredenie, na tréning
balančných a koordinačných
schopností,” vysvetlila J. Šedová a konkrétnejšie vymenovala
stroje, na ktoré sa môžeme vo
vnútrobloku na Štúrovej ulici tešiť:
„Veslovací trenažér, eliptický
trenažér, posilňovací stroj na
hrudník a ramená, posilňovací stroj horných končatín,
posilňovacia stanica s váhou
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Multifunkčné ihrisko vo vnútrobloku
na Štúrovej využijú všetky generácie

Ihrisko na Štúrovej ulici sa čoskoro premení na multifunkčný areál pre viac generácií.
závažia 20 kg, workoutová
zostava a športové bránky so
zábranou.” Na konštrukciách
budú umiestnené QR kódy pre
prístup do aplikácie s ukážkami

cvikov.
„Mesto Ilava sa zapojilo do
výzvy MAS 028/7.4./2 Podpora
na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania

Osvieženie v parku
pre malých aj veľkých
Leto nám so sebou prinieslo
dni extrémnych horúčav. Radnica určite mnohých potešila,
keď v centre mesta doplnila
osviežovacie prvky. V parku
medzi fontánou a mestským
úradom pribudla vodná hmla
i fontánka s pitnou vodou.
Prirodzene, ohlasy na ne sú
pozitívne. Neváhajte ich počas
leta naplno využiť!

miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry
(mimo Bratislavský kraj), ktorú
vyhlásila Miestna akčná skupina Vršatec. Podľa aktuálnych
informácií kritériá sme splnili
a čakáme na vyhodnotenie.
Veríme, že nič nebráni tomu,
aby sme v nej boli úspešní a
toto multifunkčné ihrisko určené viacerým generáciám bude
financované prostredníctvom
tohto grantu,” doplnil zástupca
primátora Anton Bajzík. Ako ďalej
dodal, grant by mal pokryť náklady
na ihrisko vo výške 68 303,42 eur
s DPH, čo je 100 percent z ceny
diela. V prípade úspešnosti tak
budú náklady na tento projekt
refundované. Práce by zhotoviteľovi mali trvať maximálne šesť
týždňov. Vedenie mesta avizovalo jeho uvedenie do prevádzky v
mesiaci august.
-verk-
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Ministerstvo financií SR
má za to, že Trenčiansky
samosprávny kraj (TSK)
nepožiadal o predĺženie čerpania dotácie, a tak mu štát
zobral pridelenú dotáciu vo
výške 3,6 mil. eur na stavbu
nového mosta ponad Vážsky
kanál v Ilave. TSK sa bráni
žalobou.
„Najskôr neboli peniaze na
opravu, potom sa naťahovalo
verejné obstarávanie a teraz
prišli o štátnu dotáciu na jeho
opravu. Nekonečný príbeh okolo ilavského mosta pokračuje,
je pritom zásadný pre bezpečnosť stoviek obyvateľov," - takto
hovoria média o aktuálnej situácii
v súvislosti s mostom ponad
Vážsky kanál v Ilave. Keď už sa
konečne zdalo, že nekonečný
proces obstarávania je na konci
a Trenčiansky samosprávny kraj
by mohol vybrať realizátora stavby nového mosta, médiá prišli
s informáciou o odňatí dotácie
ministerstvom financií. Tú dostal
Trenčiansky samosprávny kraj v
roku 2020 vo výške 3,6 mil. eur.
„Neviem ani, ako to nazvať, či
je to neochota alebo neschopnosť kompetentných riešiť túto
situáciu. Vyhovárať sa stále na
problémy s verejným obstarávaním a nemožnosťou riešiť
to ako havarijnú situáciu, je
už úplne mimo...", povedal pre
TV Markíza zástupca primátora
mesta Ilava Anton Bajzík. Podľa
Ministerstva financií SR trenčianska župa nestihla peniaze
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Ministerstvo financií zobralo
Trenčianskej župe dotáciu

NA ILAVSKÝ MOST

využiť na čas. To by malo byť
dôvodom, prečo o túto dotáciu
prišla. „Bolo nutné požiadať o
predĺženie dotácie ministerstvo
financií s príslušným zdôvodnením do 31. novembra 2021.
Trenčiansky samosprávny kraj
takúto žiadosť nepodal," uviedlo
Ministerstvo financií SR.
V reportáži TV Markíza sa na
margo vzniknutej situácie vyjad-

Žiaci sa rozlúčili so školou
a vykročili k prázdninovým zážitkom
Prázdniny pre žiakov a
študentov odštartovali, no
ešte predtým sa rozlúčili so
školským rokom 2021/2022. A
nielen s ním, ale aj so svojimi
učiteľmi, spolužiakmi i kamarátmi.
Niektorí sa vrátia po dvoch
mesiacoch naspäť do Základnej školy Ilava, Medňanská,
aby zdolali opäť ďalšiu métu
v podobe vyššej triedy, další
svoje nové ciele budú dosahovať už na stredných školách.
Riaditeľka školy Dana Škultétyová po zhodnotení školského roka, priemeru a prospechu
ocenila najúspešnejších žiakov
a žiaľ našlo sa dosť aj takých,
ktorí dostali pokarhanie či
zníženú známku zo správania.
Na slávnostnom ukončení
školského roka sa deťom
prihovoril aj primátor mesta
Ilava Viktor Wiedermann a zá-
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stupkyňa Rady rodičov pri ZŠ
Ilava Dagmar Felis. Program
pre ostatných si pripravili obe
štvrtácke triedy i deviataci.
Blahoželáme všetkým žiakom i pedagógom a prajeme
krásne prázdniny.
-verk-

rila aj hovorkyňa Trenčianskeho
samosprávneho kraja Lenka Kukučková. Podľa ich názoru dotáciu
mohli čerpať do konca roku 2022.
„Verejné obstarávanie bolo
vo finálnej fáze. Chýbajúce
peniaze budeme musieť nájsť
vo vlastnom rozpočte, priamo
ovplyvnia iné investičné akcie
alebo si na ich realizáciu budeme nútení zobrať úver."

Trenčiansky samosprávny kraj
tvrdenie, že pochybil, odmieta
a proti neoprávnenému zásahu
Ministerstva financií SR sa bráni
všetkými dostupnými prostriedkami. „Župa 30. mája 2022 podala
žalobu proti zásahu Ministerstva financií SR, ktorou sa
domáha, aby súd ministerstvu
zakázal pokračovať v nezákonnom zásahu a umožnil použiť
tieto dotácie v prospech obyvateľov Trenčianskeho kraja. A to
v termíne do konca roka 2022
tak, ako umožňuje ustanovenie
§ 33a ods. 1 zákona č. 67/2020
Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID – 19 v platnom
znení,“ povedal Tomáš Baláž, vedúci Oddelenia právneho, správy
majetku a verejného obstarávania
Úradu TSK. O tom, či ministerstvo
postupovalo správne, rozhodne
Krajský súd v Bratislave.
-red(zdroj: tvmarkiza.sk, tsk.sk)
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DETI A KULTÚRA SÚ PRE
POĽOVNÍCTVO DOLEŽITÉ
A preto sme radi, že sa nám podarilo v Ilave v zámockom parku
mestskej časti Klobušice v sobotu 4. júna zorganizovať už po
tretíkrát podujatie pre deti a nepoľovnícku verejnosť.
K organizátorom už tradičného
a členom z desiatich poľovníckych
podujatia OPK a OKO SPZ Ilava
organizácii v rámci okresu Ilava.
sa pridalo i Mesto Ilava. Spoločne
Tiež súťažili o najlepší guláš, zlatý
sme tak vytvorili program, ktorý
rád varešky, či cenu primátora
sa niesol v poľovnícko-rozprávmesta Ilava. A čo je dôležité,
kovom šate. Cieľom bolo podporiť
súťažili aj deti, ktoré boli vďaka
nielen povedomie o poľovníckych
všetkým sponzorom podujatia
činnostiach, ale i kultúru, ktorá je
odmeňované rôznymi krásnymi
tiež dôležitou súčasťou poľovníccenami.
tva. Pre návštevníkov podujatia
V mene organizátorov aj touto
POĽOVNÍCI DEŤOM rozprávkocestou patrí obrovské ĎAKUvou cestou boli pripravené rôzne
JEME všetkým, ktorí podujatie
náučno-zábavné stanovištia, ale i
podporili akoukoľvek formou, či
živé rozprávkové postavy.
už finančne, vecne, pomocou pri
Nechýbal ani pravý poľovnícky
prípravách, ale i svojou účasťou.
guláš. Hlavne vďaka poľovníkom
(M. Janíková, OPK ILAVA)

Mesto Ilava si ku Dňu detí
pripravilo športovo-zábavný
program na školskom dvore. Súťaže, skákací hrad,
cukrová vata, maľovanie
na tvár, hasiči, policajti,
psovodi, tanečný workshop
a detská diskotéka prilákali
množstvo detí.
Školský dvor na Medňanskej
ulici mal v utorok 1. júna tú pravú
atmosféru Medzinárodného dňa
detí. Vďaka Mestu Ilava a sponzorom sa podarilo zorganizovať
športovo-hudobno-zábavné popoludnie, ktorého sa zúčastnili
stovky detí z nášho mesta.
Za úžasné predstavenie ďakujeme DHZ Ilava, psovodom
zo ZVJS Ilava i Mestskej polícii
Ilava, ktorí veru mali čo s deťmi
robiť. Živo sa zaujímali o predvedené ukážky a autá, sprcha pod
prúdom vody padla v horúcom
dusnom počasí mnohým vhod.
Pre deti boli pripravené športové
disciplíny, skákací hrad, cukrová

MDD v Ilave sa nieslo v aktívnom
športovo-zábavnom duchu

vata i maľovanie na tváričky.
Rodičia mohli peňaženky
nechať doma, vďaka mestu a

vďačným sponzorom, ktorým patrí
úprimné ĎAKUJEME!
Tanečný workshop a diskotéka

ukončili príjemné popoludnie prežité s deťmi na školskom dvore.
-ra-
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DEŇ DETÍ OSLAVOVALI AJ NAŠI NAJMENŠÍ
Ani v materských školách sa
nezabudlo na sviatok všetkých
detí, tak ako obvykle program
mali pripravený počas celého
týždňa.

MŠ ILAVA
Prvý jún je deň, ktorý patrí deťom. Aj my sa snažíme, aby bol pre
ne iný, výnimočný. Pani učiteľky z
našej škôlky sa realizovali naplno
a pripravili program plný zábavy,
hier a zaujímavých aktivít. Keďže
nám na to jeden deň nestačí,
rozhodli sme sa spestriť deťom
celý týždeň.
V pondelok sa všetky deti, v
sprievode slniečka a zvuku indiánskej melódie, stretli na školskom
dvore, aby spoločne otvorili náš
"Indiánsky týždeň". Naši malí
indiáni sa naučili indiánsky tanec
"Pozdrav Slnku". Počas prvého
dňa si deti privlastnili aj niektoré
indiánske mená - Orlie pierko,
Hviezdička, Veľká medvedica či
Statočný vlk. Počas celého indiánskeho týždňa deti získali poznatky
zo života indiánov a naučili sa:
indiánsky pozdrav, čo je indiánsky
kmeň, kto je náčelník, čo je jeho
úlohou, načo slúžila indiánom
fajka mieru, ako prebiehal lov na
bizóna. Deti navštívili indiánsku

osadu a vyskúšali si krátky pobyt
v indiánskom stane.

MŠ KLOBUŠICE
V stredu sme v našej MŠ k MDD
pripravili pre deti súťaživý deň,
počas ktorého si vyskúšali svoju
odvahu a zručnosti, za čo samozrejme dostali aj darčeky. Potom
sme si pozreli, ako na školskom
dvore súťažili veľkí školáci a popoludní sme so záujmom pozerali na
hasičov a policajtov. Vo štvrtok bol
pre ne pripravený malý výlet. Na
ihrisku sa deti zahrali s loptami a
na preliezkach. Cestu sme dobre
zvládli a za odmenu dostali medaily a sladkosti. Prekvapenie si pre
nás pripravili deviataci, ktorí k nám
prišli na návštevu. Priniesli nám
darčeky, ktoré zhotovili z papiera.
V piatok sme sa na návštevu pre
zmenu vybrali my - do materskej
školy v Ilave, kde nás na školskom
dvore čakal spoločný program
pre všetkých škôlkarov, ktorí nám
zabezpečili hasiči a psovodi zo
ZVJS. Deti si so záujmom prezreli hasičské auto, skúsili zahasiť

oheň a pozreli ukážky výcviku
psov. Potom si na školskom dvore
zajazdili na prinesených dopravných prostriedkoch. Dúfame, že
podujatia deťom priniesli veľa
radosti a zážitkov.

DETSKÉ JASLIČKY
Najmenšie deti, ktoré ešte
nedorástli na škôlku či školu,
môžu navštevovať detské jasle.
Tie nepatria pod zriaďovateľskú
pôsobnosť mesta, avšak sú to
naši malí susedia vedľa domu
kultúry. A aj oni na deň detí zažili
plno zábavy a zážitkov, s ktorými

by sa radi podelili.
Detské jasle Vila Vilôčka už desať rokov poskytujú starostlivosť
deťom od jedného do troch rokov
veku v meste Ilava. MDD je aj pre
nás výnimočným dňom a napriek
tomu, že naše deti potrebujú
cítiť istotu pravidelného režimu,
sme im vytvorili neopakovateľné
zážitky. Pre deti sme kúpili nové
exteriérové kuchynky, kde si z
piesku, vody a byliniek z detskej
záhradky budeme variť „ polievočky“ a k tomu sme dokúpili aj nové
piknikové stoly. Okrem toho sa v
záhradke nachádzajú domčeky
so živými kuriatkami prepeličiek a
malé zajačiky. Pani vychovávateľky pre deti pripravili spoločné hry,
aktivity s penou, obed vonku a aj
spolu vytvorili úžasné batikované
tričká, ktoré si deti vzali domov
ako spomienku na dokonalý deň.
Deťúrence sa v nich zmenili na
rýchlo sa pohybujúcu skupinku
malých šmolkov. Čo môže byť viac
pre detičky tejto vekovej skupiny
ako voľný pohyb v bezpečnom exteriéri, zvieratká, melóny, hrášok,
bublinky a láskavé povzbudenie?
(MŠ Ilava, MŠ Klobušice,
Vila Vilôčka)
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Výchovno-vzdelávací proces
je v našej škole počas celého
kalendárneho roka sprevádzaný tematicky zameranými podujatiami a netradičnými formami
vyučovania s cieľom rozvíjať
sociálne zručnosti, empatické
správanie, vzájomnú komunikáciu, akceptáciu a spolupatričnosť. Pútavé a originálne
činnosti sprevádzajú žiakov
ročnými obdobiami, rozprávkovými príbehmi, svetovými
dňami, tvorivými aktivitami a
vystúpeniami.
Rozvoj čitateľskej gramotnosti: Prostredníctvom čitateľských aktivít sme sa stali súčasťou
rozprávkových príbehov pána
Dobšinského, zavítali do Dánska k
ujovi Andersenovi. objavili čarovný
svet Ezopových bájok a spoznávali európske krajiny. V poradí už
dvanásty rok žiaci usilovne čítajú
a vyrábajú krásne záložky pre
svojich kamarátov z rôznych partnerských škôl z Českej republiky.
Tvorivé aktivity: Už na jeseň začíname Strašidielňou a z
prírodného materiálu vytvárame
zaujímavé strašidielka a jesenné
dekorácie. V predvianočnom
období pečieme medovníčky,
oblátky, zdobíme stromček, pripravujeme adventný kalendár,
spievame koledy, zhotovujeme
vianočné pozdravy a tešíme sa na
Mikuláša a Ježiška. Naše vianočné pozdravy vo výzve Vianočná
pošta Pohodovo potešia srdiečka
mnohých seniorov. Vianočný pozdrav pomáhame hľadať aj pánovi
ministrovi Branislavovi Gröhlingovi
pre jeho domácich i zahraničných
kolegov. Nevynecháme ani fašiangy. Na Fašiangovú šiškáreň
sa teší každý. Karnevalových masiek je vždy plná škola a celkovú
atmosféru dopĺňa vôňa práve sa
smažiacich šišiek. Ku Dňu matiek
pripravujeme našim mamičkám,
babkám a tetám veselý program
plný básničiek a pesničiek.
Vzdelávacie aktivity: O potravinách a dobrých stravovacích
návykoch ako súčasti zdravého ži-
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Špeciálna základná škola v Ilave
a jej netradičné formy vyučovania
votného štýlu diskutujeme v súťažno-vzdelávacej aktivite Hovorme o
jedle. Pri príležitosti Dňa Zeme sa
hráme rôzne environmentálne hry,
v ktorých upriamujeme pozornosť
na našu planétu, prírodu a životné
prostredie.
Športové súťaže: Pravidelne
organizujme stolnotenisový turnaj
pre žiakov špeciálnych ZŠ Trenčianskeho kraja, zúčastňujeme sa
kolkárskeho turnaja, paralympiády, štvorboja a ďalších športových
disciplín.
Výchovné koncerty a kultúrne
podujatia: V spolupráci s o.z.
Škola života zo Žiliny sa žiaci
stali súčasťou projektu Československý muzikál a Slovensko
spieva. Manželia Peter a Katarína
Hlbockí z Piešťan nám priblížili
ľudové zvyky a tradície v programe Nesieme Vám novinu, Malý
remeselník a Spievajže si, spievaj.
Kľúč k srdiečkam našich detí si
našli i nadšenci z Clowndoctors
a s programom Fidlikára k nám

priniesli radosť a smiech.
Výlety po Slovensku: Cestovali sme vlakom do Žiliny (pre
niektorých žiakov to bola ich prvá
cesta vlakom), v Piešťanoch sme
si užili vyhliadkovú plavbu loďou
Trajan po rieke Váh, z Trenčianskeho hradu bol nádherný výhľad
na Považie, Habakuky na Donovaloch nás preniesli do rozprávok
Pavla Dobšinského, v Bojniciach
sme sa stretli so známymi i menej
známymi zvieratkami, salaš v
Ladcoch a gazdovstvo v Uhliskách
nám umožnili prežiť krásny slnečný
deň v prírode...
Priestorovo nie je možné vymenovať všetky atraktívne aktivity,
ktoré pre žiakov pripravujeme.
Snažíme sa, aby každá z nich bola
výnimočná a nezabudnuteľná.
Spätná väzba je pre nás veľmi
dôležitá a preto si na záver nášho
trojdielneho seriálu dovolíme dať
priestor i rodičom našich žiakov,
aby mohli zdieľať svoj názor na
našu školu.

lll
Môj syn Dominik je súčasťou
Špeciálnej ZŠ v Ilave od roku 2012.
Začiatky boli pre neho ako zdravotne ťažko postihnutého autistu
náročné. Bolo potrebné zvyknúť
si na jeho ojedinelé požiadavky,
zvoliť vhodnú formu vyučovania,
individuálny prístup. Pani učiteľky
a asistentky to vynikajúco zvládli.
Z malého roztopašného chlapčeka
je rozumný 16-ročný mladý muž,
ktorý s ľahkosťou zvláda veľa
autistických prejavov. Medzi jeho
obľúbené predmety patrí fyzika,
geografia a dejepis. V priebehu
tých desiatich rokov som mala
možnosť sledovať i premenu samotnej školy. Zo starej ošumelej
budovy je teraz pekná, neprehliadnuteľná súčasť Pivovarskej ulice.
Zmenili sa i vnútorné priestory
školy. Deti majú k dispozícii kuchynku, kde sa učia pripravovať
rôzne jedlá, za čo veľmi oceňujem
pani učiteľky, nakoľko je to pre nich
jedna z najdôležitejších podmie-
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nok prežitia v dospelosti. Veľmi sa
mi páčili aktivity, ktoré v škole pre
deti a rodičov pripravovali. Boli to
vianočné besiedky, programy ku
Dňu matiek, Fašiangové šiškárne,
Strašidieľne, zaujímavé výlety
či Mikuláš v Zámockom kaštieli.
Deti zapájali aj do rôznych tvorivých súťaží, v ktorých sa niektorí
žiaci umiestnili na popredných
priečkach a získali cenné odmeny.
Oceňujem i odbornú pomoc nám
rodičom pri zvládaní našich detí.
Všetci zamestnanci školy svoju
prácu robia s veľkým entuziazmom
a srdcom. Všetkým patrí veľké
ďakujem.
Elena Martinisková
-Párovská
lll
Ako matka dvojčiat navštevujúcich Špeciálnu ZŠ v Ilave by som
rada vyjadrila nesmiernu spokojnosť s prístupom, komunikáciou
a najmä s ľudskosťou, s ktorou
som sa stretla u pani riaditeľky
a pedagógov. Je ťažké nájsť
zariadenie pre deti s poruchou
autistického spektra, ktoré by
dieťaťu „sadlo“. Nám sa to podarilo. Chlapci si veľmi rýchlo zvykli
na každodennú rutinu včasného
vstávania a postupného socializovania sa medzi rovesníkov.
Ako rodič som mala veľmi veľké
obavy zo vzdoru a plaču, ale nič
také sa nedialo. Školu moji chlapci
navštevujú už päť rokov, cítia sa v
nej dobre, tešia sa do nej a to je to
najpodstatnejšie. Každé dieťa má
individuálne potreby a tým našim
sú poskytované v plnej miere, za
čo sme nesmierne vďační.
Janka Veselá
lll
Špeciálna ZŠ v Ilave je výnimočná a jedinečná. Moja dcéra
Martinka ju s veľkým nadšením
a úsmevom na tvári rada navštevovala. V škole sa cítila
vždy príjemne. Spolupracovala
s pani učiteľkami a asistentkami,
ktoré jej pomohli získať potrebnú
sebadôveru, sebaistotu a pocit
vlastnej hodnoty. Školu vnímam
ako sviežu, neustále sa modernizujúcu, ústretovú, s veľmi
dobrou atmosférou a vynikajúcim
učiteľským kolektívom. Učiteľom
patrí moja úcta a poďakovanie
za ich náročnú a zodpovednú
prácu. Verím, že všetci žiaci,
ktorí túto školu navštevovali, resp.
navštevujú, opustia jej ochranné
krídla s nádhernými spomienkami
a s vďačnosťou za všetko, čo im
škola poskytla. Najkrajším darom
pre školu sú usmievavé tváre jej
žiakov, ktorí ju majú radi.
Martinka a Janka
Gocmanové
lll
Pripravili Mgr. Viera Jancová
Mgr. Miroslava Kušnierová
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DEŇ DETÍ S MESTSKOU POLÍCIOU
Žiaci ZŠ Ilava vyrazili do ulíc spolu s mestskými policajtmi
a vyskúšali si ich prácu. Rozdávali sladké odmeny a namiesto
pokút venovali nedisciplinovaným vodičom citrón.
Deň detí sme aj v našom mesmali možnosť vidieť, ako pracujú
te oslávili viacerými aktivitami.
mestskí policajti, rozdávali inZákladná škola, materské školy,
formačné letáčiky, preverili si
Mesto Ilava i poľovníci spoločne
svoje vedomosti o dopravných
vytvorili počas prvého júnového
značkách, vypočuli si niekoľko
týždňa deťom program rôzneho
zamerania. Zaujímavé dopoludnie
si pre žiakov šiestej a siedmej
triedy základnej školy pripravila
aj Mestská polícia Ilava.
Vodiči zase mohli zažiť netradičnú kontrolu, kedy za dodržiavanie
dopravných predpisov dostali sladkú odmenu. Naopak, pri priestupku
mali tento raz šťastie - obišli nielen
iba s napomenutím, ale od detí si
odniesli aj kyslý citrón.
,,Priblíženie práce mestskej
polície pre žiakov ZŠ Ilava
bolo súčasťou programu pri
príležitosti MDD na Mierovom
námestí. Deti, ale aj okoloidúci

zaujímavostí, s ktorými sa pri
svojej práci stretávajú a zároveň mali možnosť "odmeňovať"
sladkosťou alebo citrónom
zistené porušenia, ktorých bolo
za krátky čas niekoľko," povedal
náčelník mestskej polície Peter
Lukáč.
-verk-

Mestskí policajti navštívili aj deti
v Špeciálnej základnej škole Ilava
Ďalšia zastávka, ktorú si mestskí policajti naplánovali v mesiaci
jún, bola v špeciálnej škole. V
príjemnom prostredí ich areálu
oboznámili deti s činnosťami, ktoré počas svojej práce príslušníci
MsP vykonávajú. Nezabudnuteľnou súčasťou bola aj prehliadka
technického vybavenia mestskej
polície. ,,Za spoluprácu ďakujeme všetkým zamestnancom
ŠZŠ Ilava, deťom a ich rodinám
prajeme príjemné prežitie
letných prázdnin,” povedal
náčelník MsP Ilava Peter Lukáč.
-red-
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Na jubilejný ročník Ilavského
behu sa všetci veľmi tešili a to
nielen preto, že štvrťstoročnicu sa
jednoducho patrí osláviť. K dobrej
nálade pri prípravách pridal nepochybne aj fakt, že predchádzajúce
protipandemické opatrenia odzneli, a tak nič nebránilo tomu, aby
organizátori naplánovali všetko
tak, ako boli v predošlých ročníkoch zvyknutí.
Spojiť tradície a „ísť s dobou“ sa
nevylučuje, čo reflektovali jednou
z noviniek 25. ročníka. Klasickú
„papierovú“ formu registrácie v
kombinácii so stopkami a sústredenou prácou rozhodcov vystriedala
technika v podobe automatického
merania času prostredníctvom
elektronických čipov. „Takúto formu sme skúšali po prvý raz a
rovno sme ju zaviedli pre deti i
dospelých, nečakali sme, že príde
dvojnásobný počet detí. Samozrejme veľmi nás bohatá účasť
teší, ale z pohľadu registrácie
nám to spôsobilo malé zdržanie.
Verím, že napokon mali všetci
pre to pochopenie a pre nás je
to ponaučenie do budúcna, že na
registráciu bude vyhradený čas.
Nielen to, kedy s ňou začíname,
ale aj dokedy je potrebné, aby ju
pretekári stihli,“ zhodnotil riaditeľ
Ilavského behu Ľubomír Klobučník.
„Napriek tomu sa tento spôsob
osvedčil, mnohí využili registráciu online vopred a my sme
po podujatí nemuseli prácne
spracúvať všetky výsledky, ale
do piatich minút sme ich mali v
rukách, pretekári si ich mohli priamo pri vyhlásení víťazov prečítať
na nástenke alebo aj priamo v
pohodlí domova na stránke www.
hrdosport.sk,“ dodal Ľ. Klobučník.
Na štartovnú čiaru sa v nedeľu
29. mája niečo po desiatej hodine
postavilo 73 dievčat a chlapcov
v kategórii 1.-4. ročník ZŠ. Spolu
s nimi si trať dlhú 800 metrov už
tradične odbehli aj tí najmenší z
najmenších za asistencie svojich
rodičov. Najrýchlejším chlapcom
bol Jakub Staňo z Hornej Poruby
a medzi dievčatami si prvenstvo
vybojovala Sára Damašková z Ilavy.
Tridsať starších dievčat a chlapcov si svoje sily zmeralo na 1200
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XXV. ROČNÍK ILAVSKÉHO BEHU
– VEĽKEJ CENY AGROMIXU
Zlato si odniesol po piaty raz v rade Miroslav Ilavský, Nikola Švaňová
obhájila víťazstvo medzi ženami a deti prekvapili rekordnou účasťou.

metrovom úseku a najlepšie sa to
podarilo Jánovi Gažimu z Dubnice
nad Váhom a Paulíne Ištvánikovej
z Košece.
Predtým, ako odštartovali svoj
13 kilometrov dlhý cezpoľný beh
muži a ženy rozdelení do šiestich kategórií, sa všetkým prihovoril nielen
riaditeľ preteku, ale aj primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann. Ilavský
beh sa už niekoľko ročníkov koná
práve pod organizačnou hlavičkou
mesta a s podporou generálneho
partnera – spoločnosti Agromix
Ilava. Tento rok sa na štart postavilo
15 žien a 51 mužov.
Horskú prémiu na vrchu Kopánka
si uchmatol Miroslav Ilavský a svoj
náskok si udržal až do cieľa, kde
všetci diváci s napätím čakali, či sa
mu tento rok podarí prekonať traťový

rekord, ktorý od roku 2007 s časom
41:29 min. drží Miroslav Vanko. Aj
keď sa to ani tento rok nepodarilo,
Miroslav Ilavský z Jogging klubu
Dubnica nad Váhom už po piaty raz
za sebou nenašiel premožiteľa a
tento rok si zlepšil aj čas v porovnaní
s minulým rokom na 45:07 min..
Nikola Švaňová je mladá žena
z Ilavy, ktorá len nedávno našla
zaľúbenie v atletike, špeciálne v
maratónskych trasách. V minulom
roku bola prekvapením podujatia,
v 25. ročníku viditeľným zlepšením
svojho času ukázala, že má natrénované a v celkovom poradí sa v
mužskej konkurencii umiestnila na
desiatom mieste a zvíťazila vo svojej
kategórii Ženy A.
Na slávnostnom ocenení boli
okrem najrýchlejších bežcov v kaž-

POĎAKOVANIE

Ilava, KAUFLAND Ilava, FULL café
Ilava, PM GLASS Trenčianske
Teplice, FATRIA & BUČEK Borčice, ARTEFUKT GLASS Nemšová,
HS ELEKTRO D. Streličák Ilava,
SALÓN TINKA D. Katrincová Ilava,
FARMA Klobušice Ľ. Greguška,
KIARA kozmetický salón Z. Tichá
Beluša a Výkup druhotných surovín
V. Masár Ilava.
V neposlednom rade ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom a dlhoročným pomocníkom či už pri príprave
trate, ako aj pri zabezpečovaní organizačnej práce počas celého podujatia. Za zabezpečenie občerstvenia
pre pretekárov, organizátorov a
divákov ďakujeme Radomírovi Štefancovi z Bufetu ROSA a za čerstvé
ovocie pre deti spoločnosti KAUFLAND Ilava. Úprimné poďakovanie
patrí aj obyvateľom mestskej časti
Iliavka a Štyri Lipy z Hornej Poruby,
ktorí pretekárom vytvorili už tradične
milé, pohostinné a veľmi srdečné
prostredie prispievajúce nielen k
vynikajúcej spoločensko-športovej

Dovoľte vyjadriť naše úprimné
poďakovanie vedeniu MESTA ILAVA, na čele s primátorom mesta Ing.
Viktorom Wiedermannom, MESTSKEJ POLÍCII ILAVA, zdravotnému
dozoru Q-SERVICES, s.r.o a všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali
na finančno-materiálnom zabezpečení XXV. ročníka Ilavského behu,
predovšetkým firmám - AGROMIX
Ilava, CK JOMATOURS, s.r.o
Čadca, COMEXTRANS, s.r.o,
RONA Lednické Rovne a.s., BUFET ROSA Ilava, KOLMAN, s.r.o
Ilava, p. DOBRODENKA Dulov,
KNIHY KORNÉLIA Ilava, Pizzeria
LA TORRE Ilava, BOWLING CAFE
Ilava, reštaurácii MORAVEC CAFÉ
Ilava, ILSPORT Ondraščin Ilava,
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o Púchov,
kúpeľňové štúdio TOMI Ilava,
KRAPS, s.r.o, HORTUS, s.r.o Ilava,
HANS s.r.o. Sobotište, DUMONT
s.r.o., AGRO-L Kvašov, CITY-TAXI

dej kategórii ocenení aj najmladší
a najstarší účastník. Rovnako tak
aj najlepší Ilavčan – tým sa toho
roku stal Adam Drga, ktorý sa v
absolútnom poradí umiestnil na
siedmom mieste.
Špeciálne ocenenie si pre dlhoročného hlavného organizátora
Ilavského behu Ľubomíra Klobučníka pripravili aj jeho priatelia,
spoluorganizátori a pomocníci. Za
25 rokov organizácie behu a šírenia
atletickej tradície v Ilave mu poďakoval aj primátor Viktor Wiedermann.
V mene mesta mu okrem darčekového koša odovzdal aj originálnu medailu určenú najlepšiemu
organizátorovi behu.
Kompletný výsledkový servis si
môžete pozrieť na webovej stránke
mesta www.ilava.sk.

Zľava: V. Stopka - generálny
sponzor, V. Wiedermann - primátor mesta, Ľ. Klobučník - riaditeľ
preteku
úrovni samotného podujatia, ale
i ku skvelej reprezentácii celého
nášho mesta.
(Organizačný výbor XXV.
ročníka Ilavského behu
- Veľkej ceny Agromixu)
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Finálový deň ilavskej Mestskej
ligy malého futbalu naplnil veľké
očakávania. Futbalové divadlo
potešilo nejedného fanúšika
malého futbalu. Napínavé zápasy, emócie, prekrásne góly,
penaltový rozstrel a zaplnená
FULL Aréna - čo viac si môže
fanúšik a hráč želať.
Keďže zápas o 7. miesto sa pre
absenciu súpera neuskutočnil,
futbalová dráma začala zápasom
o 5. miesto. V ňom Atletiko Logistik
o jeden gól prehralo s Alcatrazom.
Alcatraz potvrdil formu v záverečných a dôležitých zápasoch a po
základnej časti nakoniec postúpil
o tri priečky nahor.
Ešte väčšiu drámu priniesol
zápas o 3. miesto, v ktorom Mladé
šťuky vyzvali dubnické mužstvo
Pruhy 83. Hrdinom zápasu sa
stal brankár Dubničanov Matej
Haviar, ktorý v poslednej minúte
zápasu za remízového stavu chytil
Mladým šťukám pokutový kop. To
však z jeho brankárskeho umenia
nebolo všetko, keďže v penaltovom
rozstrele zneškodnil ďalšie dva
pokutové kopy súpera a zabezpečil
víťazstvo svojmu mužstvu. Hráči
nováčika súťaže po zákroku svojej
brankárskej jednotky tak neskrývali
radosť zo zisku bronzu.
Veľké finále medzi Aquatecom
a Betou sa začalo s miernym meškaním, avšak vo vysokom tempe.
Favorizovaný Aquatec po minuloročnej prehre s týmto rivalom už
nenechal nič na náhodu a prišiel na
zápas takmer v plnej zostave. Diváci
tak mohli na oboch stranách vidieť
skvelých hráčov malého futbalu.
Beta odolávala náporu Aquatecu a
do polčasu prehrávala "len" o dva
góly. Aquatec však nepolavil ani
v druhej časti zápasu a postupne
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MLMF: Aquatec sa v počte
titulov dotiahol na Tempo

navýšil skóre na 5:0. Beta v závere
zápasu skórovala z 9 metrového
kopu. Aquatec aj v tomto zápase
ukázal silu vo svojich troch stabilných pilieroch - silný útok, stabilná
obrana, ktorú poctivo podporujú aj
útočníci a brankárska opora Braňa
Žilku.
Po zápase nasledovalo oceňovanie najlepších hráčov a mužstiev
31. ročníka. Na začiatku sa hráčom
prihovoril predseda MLMF Ilava
Ivan Fulec a poďakoval sa všetkým
sponzorom (Kaufland Ilava, Rona
Lednické Rovne a Mesto Ilava).
S krátkym príhovorom vystúpil aj
primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann, ktorý zablahoželal všetkým mužstvám k ich úspechom a
poďakoval sa vedeniu miniligy, že

zabezpečujú malý futbal v Ilave na
takej kvalitnej úrovni. Poďakovanie
na tomto mieste patrí technickej a
poriadkovej službe, ktorú s dobrovoľníkmi zabezpečoval okrem
predsedu miniligy aj Matej Kňažek.
Aj vďaka ich obetavej práci sa v
tejto sezóne zlepšilo vybavenie
FULL Arény (umelé osvetlenie,
striedačky) a veríme, že tento
progres a prerod na moderný stánok
21. storočia bude pokračovať aj v
ďalšej sezóne.
Ocenenie najlepšieho strelca sezóny si po roku opäť prevzal Martin
Vrábel (Mladé šťuky), najlepším
strelcom Play-off sa stal Filip Behan
(Aquatec).
Ocenenie najlepšieho brankára
sezóny si prevzal Braňo Žilka

(Aquatec), jeho spoluhráč Marek Burdej
bol vyhlásený za
najlepšieho hráča
ročníka. Tento rok
bola cena predsedu
MLMF Ilava udelená za dlhodobú aktívnu rozhodcovskú
činnosť. Prevzal si ju
rozhodca Ján Ptáček. Cenu Fairplay
si prevzalo mužstvo
Atletiko Logistik a
cenu pre víťaza základnej časti mužstvo
Aquatec.
Pred vyhlásením
majstra 31. ročníka si potlesk zaslúžil i športový manažér Aquatecu
Tomáš Cabaj, a to predovšetkým za
jeho úsilie pri zostavovaní tak kvalitného kádra, ktorý môže v takejto
zostave získavať úspechy aj na
prestížnych národných turnajoch.
Aquatec počas sezóny neprehral
zápas a zaslúžene získal v poradí
už šiesty titul. Dorovnal tak v počte
titulov 23 rokov starý rekord legendárneho mužstva ilavskej miniligy
Tempa, ktoré posledný šiesty titul
získalo v sezóne 1998/1999.
Celkové poradie mužstiev v sezóne: 1. Aquatec, 2. BETA, 3. Pruhy
83, 4. Mladé šťuky, 5. Alcatraz, 6.
Atletiko Logistik, 7. Zrnkáči, 8. Načo
názov, 9. IL Sport, 10. Krátky proces
(Michal Klobučník)

Karatisti z TJ Sokol Ilava opäť bodovali
Vyvrcholením pocovidovej sezóny boli
18. júna 2022 Majstrovstvá Slovenska v Leviciach. Podarilo sa nám výrazne zabodovať
a vyhrať všetko, čo sa dalo v jednotlivých
kategóriách, kde sa zúčastnili naši pretekári.
Kumite družstvá:
1. miesto 14-17 r. dievčatá: Kadlečíková,
Balajková, Beniaková
1. miesto 9-10 r. dievčatá: Uharčíková, Franeková, Mráziková
1. miesto 12-13 r. dievčatá: Beniaková, Andraščíková, Kocianová
1. miesto 12-13 r. chlapci: Horák, Slavík, Sírny
3. miesto 17-17 r. chlapci: Gašpar, Ház P.
Chmúra
Kategórie jednotlivcov za TJ Sokol Ilava:
1. miesto 16-17 r.: Balajková Natália
1. miesto 10 r.: Uharčíková Emka
1. miesto 11 r.: Andraščíková Peťa
2. miesto 16-17 r.: Ház Pavol
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2. miesto 12-13 r.: Sírny Christian
2. miesto 12 r.: Tatiana Beniaková
2. miesto 8 r.: Ház Matúš
3. miesto 8 r.: Slugeňová Timea
3. miesto 18-20 r.: Kata – Horák Timotej
3. miesto 18-20 r.: Adamcová Romana
3. miesto 21-35 r.: Adamcová Romana
3. miesto 16-17 r.: Gašpar Miroslav
3. miesto 12-13 r.: Horák Tadeáš
3. miesto 9 r.: Bellová Simona
3. miesto 10 r.: Franeková Lilly
Celkovo sme dosiahli tieto krásne úspechy a
umiestnenia: 4x majstri Slovenska v kumite družstiev, 1x bronz v kumite družstiev, 3x zlato a titul
Majster Slovenska 2022, 4x striebro a 8x bronz.
Najväčšie prekvapenie nám spravili najmladší pretekári a pretekárky, keď vyhrali kumite
družstiev a bodovali aj medzi jednotlivcami.
Samozrejme, naši pretekári dominovali aj v
iných kategóriách starších ročníkov. Veľká vďaka

patrí rodičom a samozrejme aj trénerom Robovi
Ivaničovi a Miroslavovi Kosecovi za prípravu a
koučovanie počas celej súťaže.
(K. Horák, TJ SOKOL Ilava)
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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

