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ZDARMA!

HISTORICKÝ MÍĽNIK PRE ILAVU:

Od septembra nájdete aj v jej uliciach
MESTSKÝCH POLICAJTOV
Druhý september nebol v
Ilave výnimočný iba tým, že
deti prvýkrát po až príliš dlhej
prestávke nastúpili do školy
či škôlky. Na ich bezpečný
priechod cez cestu po prvý
raz dohliadali príslušníci novovzniknutej mestskej polície.
Zároveň sa tento dátum môže
do mestskej kroniky zapísať
ako deň, kedy sa slávnostne
začala činnosť Mestskej polície
v Ilave. Svoj vlastný represívny
orgán, ktorý bude dohliadať na
poriadok v uliciach, tak už má
aj posledné okresné mesto v
Trenčianskom kraji.
Prípravy na zriadenie
mestskej polície odštartovali
už v decembri minulého roka
V januári sme vás informovali
o tom, že poslanci na svojom poslednom minuloročnom rokovaní
mestského zastupiteľstva vyjadrili
vôľu podporiť zriadenie mestskej
polície v Ilave. Dňa 10. decembra
2019 totiž schválili mestský rozpočet
na rok 2020, v ktorom odsúhlasili
aj položku vo výške 100-tisíc eur.
Tá bola určená na rekonštrukciu
budovy budúceho sídla mestskej
polície, vybavenie a platy prísluš-

níkov mestskej polície. Následne
sa 11. februára 2020 na rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Ilave
ako samostatný bod prerokúval aj
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2020 o Mestskej polícii
v Ilave, ktorý hovorí o pôsobnosti a
postavení Mestskej polície v Ilave,
jej organizácii a úlohách, povinnos-

tiach, technických prostriedkoch
a materiálnom zabezpečení, ako
aj o preukazovaní príslušnosti k
mestskej polícii. Poslanecký zbor
jednohlasne schválil VZN č.2/2020
o Mestskej polícii v Ilave v znení
pozmeňujúcich návrhov. „Najskôr
bola debata o tom, či v meste
s 5,5-tisíc obyvateľmi je vôbec

potrebná mestská polícia. Ale
napokon všetci trinásti poslanci jednohlasne podporili tento
projekt. Mestská polícia je nevyhnutná v záujme zachovania
čistoty, poriadku a bezpečnosti
v našom meste. V neposlednom rade bude veľmi dôležitá
(Pokračovanie na str. 5)

V aktuálnom vydaní si prečítate:
l Žiaci do školských lavíc zasadli v rúškach l
l Ešte v tomto roku sa opraví ďalších šesť úsekov ciest a chodníkov l
l Spustenie evidencie odpadu je za dverami l
l Aj august priniesol kultúrne podujatia v Ilave i v Klobušiciach l
l Jedna z etáp 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov sa konala v Ilave l
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editorial

Milí čitatelia,
v rukách držíte aktuálne,
už deviate, vydanie Ilavského mesačníka v tomto roku.
To septembrové v sebe
ešte stále nesie nádych
letných prázdnin, slnka a
kultúrnych či športových podujatí.
Čas nám letí neúprosne rýchlo, a
tak aj my v redakcii už máme na
stole množstvo tém do ďalšieho
októbrového vydania, ktoré bude
viac spravodajské a budete si v
ňom môcť prečítať aj zaujímavé
témy, ktoré poslanci prediskutovali na ostatnom mestskom
zastupiteľstve.
Ako ste si iste všimli, každý
mesiac nájdete v mesačníku aj
témy týkajúce sa nakladania s
odpadmi a separácie. Ani dnes
to nebude inak, oddelenie technických služieb avizuje spustenie
evidencie odpadu. Mnohí máme v
jeho triedení značné rezervy a je
potrebné naučiť sa, ako to robiť
správne. Informačná kampaň či
už na webovej stránke mesta, na
sociálnych sieťach, v Ilavskom
mesačníku, ale aj priamo na spoločných prednáškach preto bude
pokračovať aj naďalej.
Environmentálne témy chceme
podporiť aj sprievodnými podujatiami nielen pre deti, ale aj pre
dospelých. Koncom septembra
začneme brigádou na ilavskom
židovskom cintoríne a pokračovať
budeme aj v októbri. Do čistenia
mesta by sme chceli zapojiť dobrovoľníkov z rôznych mestských
inštitúcii. Veríme, že v rámci
edukácie o životnom prostredí sa
k nám pridajú školy i škôlky. Spolupracovať budeme s poľovníkmi,
turistami a klubmi v meste. A pridať
sa k nám môže každý jeden z
vás, ktorému záleží na tom, aby
bolo prostredie, v ktorom žijeme,
pekné, čisté a najmä zdravé.
Úvodník je miestom v novinách,
kde aj novinár môže byť viac osobný a prezentovať svoj názor. Keď si
predstavím vás, milí čitatelia, ktorí
práve čítate tieto riadky, vidím tých,
ktorí pokyvkávajú hlavou a hovoria
si: Áno, je potrebné starať sa o
životné prostredie, je potrebné o
tom hovoriť, písať, ale najmä konať.
Vidím aj tých, ktorí sa usmievajú.
Niektorí úprimne, iní sarkasticky
s myšlienkou: Naivná... nech len
dúfa, že ľudia budú pomáhať a
upratovať PO SEBE. No a tí ďalší
sa zrejme mračia, hundrú a rozčuľujú sa. Našli v sebe spravodlivého
ducha, ktorý im vraví: O poriadok
sa má starať samospráva a štát!
Ja za nich nebudem upratovať!
Pekné na tom celom je, že
každý z tejto skupiny má pravdu.
Na každom postoji je niečo do
seba. A záleží už len na každom
z nás. Na tom povestnom pohári,
ktorý niekto vidí poloplný a iný zase
poloprázdny. Na uhle pohľadu...
Na rukách, ktoré buď dáte preč,
alebo ich pridáte k dielu...
Do ktorej skupiny patríš TY?
(Veronika Klobučníková,
šéfredaktorka IM)

9/2020

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK ZAČAL:
V rúškach, ale s úsmevom
Prvý deň školského roka je
veľkou udalosťou najmä pre
prváčikov, ktorí sa do školských
lavíc tešia celé prázdniny. Tentoraz by sme asi neboli ďaleko
od pravdy, keď napíšeme, že
sa na školu tešilo asi každé

dieťa. Nútené „korona prázdniny“ a v nadväznosti na ne i tie
letné, zrejme primäli malých aj
veľkých uvedomiť si vzácnosť
chvíľ v kolektíve, trávenia času
s kamarátmi, či možnosť vzdelávať sa a spoločne motivovať

namiesto samoštúdia pri obrazovke počítača.
Napriek vysokým číslam
nakazených novým koronavírusom ministerstvo zdravotníctva
nepripúšťalo možnosť ponechať
zatvorené školské zariadenia.
A tak 2. septembra regulérne
začala opäť povinná dochádzka
pre školský rok 2020/2021, ktorú však sprevádzali sprísnené
epidemiologické opatrenia. Tie
sa prirodzene dodržiavali aj v
ilavskej základnej škole.
Žiaci s rodičmi a zákonnými zástupcami prichádzali v
rúškach a pri vchode do budovy
si každý z nich prešiel ranným
filtrom, ktorý spočíval v kontrole rúšok, meraní teploty a
dezinfekcii rúk. Do školy mohol
zákonný zástupca sprevádzať
iba prváčikov.
Spoločné slávnostné otvorenie školského roka sa tentoraz
nekonalo. Náhradou mu bol
spoločný príhovor riaditeľky
školy a primátora mesta prostredníctvom školského rozhlasu. Osobnou návštevou potešili
aj tri nové triedy. Prváčikom
zaželali veľa úspechov, zdravia
a jednotiek a od vedenia mesta
sa im ušli aj darčeky v podobe
kľúčenky a knižky.
-verk-
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Chodník od rohu parcely č.137/1
smerom k cintorínu.
Na ostatnom rokovaní
mestského zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 25. augusta 2020 v Dome kultúry v
Klobušiciach, sa okrem
iného poslanci venovali aj
téme rekonštrukcie ciest a
chodníkov. Pôjde o druhú
etapu, ktorá by sa mala
zrealizovať už v tomto kalendárnom roku.
Na jej financovanie mesto
využije pôžičku od Vlády Slovenskej republiky, ktorú ponúkla
mestám a obciam kvôli výpadku
podielových daní z rozpočtu následkom koronakrízy. „Verejné
obstarávanie, realizácia, ako
aj samotná fakturácia musia
prebehnúť ešte v tomto roku a
to aj z toho dôvodu, že chceme
o tieto prostriedky požiadať z
rozpočtu vlády. Táto pôžička
by sa mala začať splácať v
roku 2024,“ uviedol primátor
mesta na rokovaní mestského
zastupiteľstva.
V druhej etape by malo ísť o
štyri úseky chodníkov a dva úseky ciest, pričom investícia bude

Úprava povrchu cesty na Mierovom
námestí.
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Úprava cesty pred materskou škôlkou
na Medňanskej ulici.

Poslanci schválili ďalších šesť úsekov ciest
a chodníkov, ktoré ČAKÁ REKONŠTRUKCIA
zhruba vo výške 153-tisíc eur.
Opraviť by sa mal zvyšok chod-

níka od Košeckej ulice smerom
na cintorín, rovnako tak chodník

Chodník na Pivovarskej ulici od zberných surovín po odbočku na sídlisko Skala.

Chodník od Košeckej ulice po objekt č.475 (bývalé OSP).

oproti kaplnke na Farskej ulici po
semafor a chodník od Zberných
surovín po odbočku k sídlisku
Skala. Pokiaľ ide o úseky ciest,
v tejto etape sa dostane na rad
časť vozovky na Mierovom námestí popred poštu a úsek cestnej
komunikácie pri Materskej škole
Medňanská. „Ide o zákrutu,
ktorá spája Medňanskú ulicu
s Pivovarskou. Táto komunikácia je naozaj v zlom stave,
jednak sú tam jamy a výtlky,
ale je aj dosť neprehľadná. Nie
sú tam vyznačené odbočovacie
a zaraďovacie pruhy,“ povedal
V. Wiedermann viac o daných
úsekoch, pričom opravu vozovky
priamo na námestí odôvodnil
plánovaným zavedením novej
parkovacej politiky v centrálnej
mestskej zóne.
-verk-

Chodník od Farskej ulice po semafor.
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Samospráva obmedzila
prevádzku hazardných hier
Ilavská samospráva využila
možnosti dané zákonom o
hazardných hrách a obmedzila ich prevádzku. Prijatím
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) poslanci mestského zastupiteľstva určili 12
dní v roku 2021, počas ktorých
nebudú môcť herne a kasína
prevádzkovať hazardné hry.
Ďalším nariadením zakázali
prevádzkovanie herní vo
vzdialeností menšej ako 200
metrov od škôl a školských
zariadení.
Zákon o hazardných hrách
dáva samosprávam možnosť
vyčleniť 12 dní v roku, počas
ktorých nebudú môcť herne a
kasína na území mesta, resp.
obce prevádzkovať hazardné
hry. Urobiť tak však musia do
31. októbra predchádzajúceho roka. Už samotný zákon
hovorí o zákaze prevádzkovať
hazardné hry počas Veľkého
piatku a tiež 24. a 25. decembra. Rozhodnutím poslancov
sa v Ilave pre rok 2021 zákaz
rozširuje aj o ďalších dvanásť
dní, a to konkrétne o 1. a 6.
január, 4. a 5. apríl, 1. a 8.
máj, 29. august, 1. a 15. september, 17. november, 26. a
31. december.
Ilavské mestské zastupiteľstvo sa jednohlasne zhodlo
aj na regulácii umiestnenia
herní na území mesta. Podľa
prijatého VZN bude platiť
povinná 200-metrová vzdialenosť umiestnenia herní
nielen od škôl, ale aj zariadení sociálnych služieb pre
deti a mládež, zariadení pre
liečbu nelátkových závislostí
a ubytovní mládeže. Navyše
platí aj ustanovenie, že nová
herňa nesmie byť umiestnená
vo vzdialenosti menej ako 200
metrov od inej herne. (sita)

SPUSTENIE EVIDENCIE
ODPADU JE ZA DVERAMI
Ako sme vás v Ilavskom
mesačníku neraz informovali, všetky prípravné kroky
v oblasti odpadového hospodárstva smerujú k tomu,
že aj naše mesto už čoskoro
pristúpi k zavedeniu systému
evidencie odpadov - ELWIS.
„Zavedenie systému je plánované v októbri tohto roku a jeho
spustením reagujeme na zmeny v
legislatíve, ktorá vytvára tlak na
zvyšovanie miery triedenia odpadov a zároveň zníženie množstva
skládkovaného odpadu. Evidenčný
systém ELWIS bude využívaný na
sledovanie skutočného množstva
zmesového komunálneho odpadu
a triedeného odpadu, ktorý sa u
nás vyprodukuje,“ vysvetlil Stanislav
Rendek, vedúci Oddelenia technických

služieb mesta Ilava. Ako ďalej objasnil,
systém bude prispievať k lepšej komunikácii s domácnosťami, ktoré produkujú
veľa zmesového komunálneho odpadu
a pomocou neho sa ich bude dať lepšie motivovať k triedeniu. „Zároveň
tento systém umožňuje odmeniť
tie domácnosti, ktoré sa k odpadu
správajú zodpovedne a veľmi dobre
triedia. Na základe podkladov z
evidencie bude môcť samospráva
nastaviť spravodlivejší systém vo
vzťahu k občanom a lepšie riadiť
odpadové hospodárstvo,“ doplnil
S. Rendek.
AKO TO BUDE FUNGOVAŤ?
Vedúci oddelenia technických služieb mesta nám taktiež prezradil viac
o tom, aké kroky budú nasledovať a na
čo sa majú občania v najbližšom období
pripraviť. Už onedlho bude mať totiž

každá nádoba na zmesový komunálny
odpad svoje označenie jedinečným
RFID čipom alebo QR kódom určeným
pre príslušnú domácnosť. „Nádoby
budú označovať zamestnanci TSM
Ilava v priebehu mesiacov september a október. Pri každom zbere
tento QR kód naskenuje do systému pracovník vykonávajúci zber.
Triedený odpad (plast, papier, kov
a VKM) sa bude evidovať formou
jednorazových nálepiek s vlastným
QR kódom,“ popísal jednotlivé kroky
zavádzania evidencie odpadov S. Rendek. Spomínané nálepky s vlastným
QR kódom dostane každá domácnosť
v rámci štartovacieho balíčka a samostatne bude nimi označovať vrecia. V
prípade potreby ďalších kódov si ich
občania budú môcť vyzdvihnúť priamo
na oddelení technických služieb.
-red-

KNIHY KORNÉLIA
 knižné novinky  „hand made“ darčeky
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(Dokončenie zo str. 1)

pri zavedení regulovaného
parkovania v centrálnej mestskej
zóne. Takže sa tešíme, že sa nám
to podarilo zrealizovať,“ povedal
primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann na margo zriadenia Mestskej
polície Ilava.
Pásku spoločne prestrihli
primátor, župan a náčelník
Slávnostný začiatok činnosti
Mestskej polície v Ilave sa uskutočnil
2. septembra 2020 v zrekonštruovaných priestoroch jej nového sídla. Nachádza sa na Pivovarskej ulici vedľa
základnej umeleckej školy. Pozvanie na túto udalosť prijal aj predseda
Trenčianskeho samosprávneho
kraja Jaroslav Baška, starostovia z
okolitých obcí, riaditeľky školských
zariadení v meste, vedenie Obvodného oddelenia policajného zboru v
Ilave i Zboru väzenskej a justičnej
stráže Ilava, zamestnanci mesta,
mestskí poslanci i ďalší vzácni
hostia. Samozrejme nechýbali ani
zástupcovia regionálnych i celoštátnych médií. Za ich účasti primátor,
župan a novozvolený náčelník MsP
Ilava najskôr slávnostne prestrihli
pásku pred sídlom mestskej polície,
nasledovala prehliadka zrekonštruovaných priestorov a napokon krátka
tlačová konferencia s príhovormi.
Primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann objasnil genézu vzniku
mestskej polície, ako aj úlohy a náplň
práce príslušníkov MsP Ilava. „Ku
dnešnému dňu sme preinvestovali asi 50-tisíc eur, ktoré boli
použité na nákup auta, opravy
priestorov, interiérové vybavenie,
softvér a materiálové vybavenie.
Časť financií sme ušetrili aj v rámci mzdových nákladov, nakoľko
sme zriadenie mestskej polície
naplánovali na jar, ale situáciu
nám skomplikoval COVID ako
aj to, že sa nám nedarilo tieto
personálne pozície obsadiť,“
skonštatoval V. Wiedermann. Podľa jeho slov na Slovensku funguje
taký vzorec, že na tisíc obyvateľov
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HISTORICKÝ MÍĽNIK PRE ILAVU:
Od septembra nájdete aj v jej uliciach
MESTSKÝCH POLICAJTOV
by mal byť jeden mestský policajt,
čo znamená, že v Ilave by malo
byť päť policajtov. „Teraz sa ale
sústreďujeme na to, aby mestská
polícia v takom rozsahu, ako bola
dnes zriadená, bola aj funkčná a
operatívna a aby riešila to, na čo
je určená. Náčelník i príslušník sú
odborne spôsobilí, obaja pracovali v mestských políciách, takže
sú plne funkční a môžu začať
pracovať,“ dodal.
„Legislatívny rámec je daný,
takže ho budeme napĺňať. Je
potrebné, aby takéto zložky existovali aj na lokálnej úrovni a plnili si
svoju funkciu. Očakávania sú aj z
našej strany, je to aj určitá výzva.
Musíme teraz začať s malými vecami a rozvíjať ich tak, aby sme sa
dostali do určitého štandardu, ktorým mestské polície disponujú,“
uviedol Peter Lukáč, novozvolený
náčelník mestskej polície.

Cestou by mohlo byť rozšírenie
pôsobnosti mestskej polície
do okolitých miest
Župan Jaroslav Baška okrem
iného vo svojom príhovore spomenul
aj plánovanú novelizáciu zákona o
mestskej polícii, v ktorom by sa mali
rozširovať jej kompetencie. Poukázal
aj na pozitívne príklady z praxe,
kde mestá nadviazali spoluprácu
s okolitými obcami v rámci spoločného fungovania mestskej polície.
„Rozhodnúť sa a urobiť všetky tie
kroky pre to, aby bola zriadená
mestská polícia, určite nebolo
ľahké. Hoci Trenčiansky kraj sa
v rámci Slovenska radí medzi
bezpečné miesta pre život, my
vítame toto rozhodnutie a chceme
poďakovať vám pán primátor, ako
aj celému mestskému zastupiteľstvu za to, že jednohlasne boli za
tento krok. Do budúcna si viem
predstaviť aj dohodu s okolitými
obcami, čo je
bežnou praxou,“
zhodnotil predseda Trenčianskeho
samosprávneho
kraja Jaroslav
Baška.
„Na tému budúcej spolupráce, v rámci ktorej
by sa pôsobenie
Mestskej polície Ilava mohlo
rozšíriť aj do
okolitých obcí,
som hovoril so
starostami. My
sme otvorení

diskusii a pokiaľ bude záujem z
okolitých obcí, budeme spolupráci radi, ale bude potrebné nastaviť
model spoločného fungovania.
Teraz sa ale budeme v prvom
rade koncentrovať na to, aby
sme dobre rozbehli chod našej
mestskej polície v aktuálnom zložení,“ vyjadril sa na tému možného
budúceho rozširovania mestskej
polície primátor mesta Ilava s tým, že
momentálne budú dvaja príslušníci
pracovať v dennom režime.
Mestskí policajti budú mať
všetky informácie
pod jednou strechou
Súčasťou vybavenia mestskej
polície bolo aj softvérové zabezpečenie, vďaka ktorému budú
akákoľvek evidencia a správa pod
jednou strechou. Príslušníci budú
disponovať najmodernejším informačným systémom, ktorý používajú
stovky mestských a obecných polícií
nielen u nás, ale aj v zahraničí.
„Naša spoločnosť je na trhu viac
ako 25 rokov a špecializujeme sa
na informačný systém len pre
mestské polície. Je nám cťou
spolupracovať s Mestom Ilava,
v súčasnosti máme zhruba 150
mestských polícií v Čechách, na
Slovensku i v Poľsku a každé jedno mesto je naším referenčným.
Sme radi, že už aj do Ilavy budeme
môcť poslať nových záujemcov,
aby sa išli pozrieť, ako mestskí
policajti používajú informačný
systém a či sú s ním spokojní,“
uviedol riaditeľ obchodnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje informačné
systémy pre mestské polície, Ján
Mikolaj.
-verk-
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Skupinu mladých ľudí
na skatoch a bmx-bikoch
môžete často stretnúť aj v
uliciach nášho mesta. Pri
ich krkolomných kúskoch
na parkoviskách, schodoch,
lavičkách či zábradliach sa
na prvý pohľad môže zdať, že
ide iba o „nevychovancov,
ktorí ničia čo im príde pod
kolesá“. Takémuto posudzovaniu sa bránia a naopak
– chceli všetkým ukázať, o
čom ich adrenalínový šport
v skutočnosti je.
V sobotu 25. júla sa priestor
pred domom kultúry a požiarnou
zbrojnicou premenil na malý raj
pre skejťákov a bajkerov. U-rampa,
balance boardy, stánky so špecializovaným tovarom, občerstvenie a
súťaže. Tak vyzeral prvý oficiálny
ilavsky „jam“ – súťaž pre milovníkov
adrenalínových jázd a trikov na
skateboardoch a bmx bicykloch.
„Keď niekde jazdíme, ľudia si
myslia, že iba ničíme budovy.
Chceli sme aj verejnosti ukázať,
o čom tento šport je. Predstaviť
sa, kto sme a čo dokážeme,“
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ILAVA LOCALS JAM 2020:

Chceli sme ukázať ľuďom,
o čom naša záľuba je
povedala nám jedna z organizátoriek Petra Trenčanová. Ona a ďalší
siedmi chalani vo veku 22 až 27
rokov tvoria „sídliskovú crew“ a na
Instagrame si hovoria Locals only
01901. „Sú medzi nami pracujúci
ľudia i vysokoškoláci. Keď nám
skončia povinnosti, stretneme sa
a ideme spolu jazdiť a trénovať.
Sme radi, že nám bolo umožnené
opäť využívať starý bazén na
bývalom kúpalisku. Máme tam
spravené svoje prekážky, kde
trénujeme,“ povedala nám viac o
tejto mladej partičke Petra. „Spája
nás to, čo nás baví. Motivujeme
sa navzájom. Máme proste radi
adrenalín,“ dodáva a priznáva, že
ide aj o nebezpečný šport. Nevyhýbajú sa im odreniny, vyvrtnuté
členky či dokonca zlomeniny.
S nápadom urobiť oficiálne podujatie v centre mesta oslovili Mesto
Ilava - oddelenie kultúry, ktoré im
vyšlo v ústrety. „Vlastné súťaže
sme si robili aj predtým, ale
tento rok to bolo prvýkrát takto
oficiálne. Oslovila som mesto,
lebo som chcela, aby mohli prísť
aj diváci a mohli vidieť, o čom
to celé je. Mesto nám pomohlo
získať palety, vďaka čomu sme
si svojpomocne mohli vyrobiť
prekážky. Pripravili sme si rôzne
súťaže a nechýbali ani voľné
jazdy a samozrejme ocenenia
pre tých najlepších,“ opísala
organizátorka Petra Trenčanová
a dodala, že podujatie bolo v ich
očiach mimoriadne úspešné a verí,
že sa priaznivci tohto športu o rok
stretnú opäť v hojnom počte.
-verk-

Filmové leto v Ilave a v Iliavke
Vďaka spolupráci s MAS Vršatec, ktorá každoročne zapožičiava
filmové plátno s príslušenstvom mestám a obciam v ich pôsobnosti na prevádzkovanie letného kina, sa aj nám podarilo počas
letných mesiacov pre verejnosť premietnuť hneď niekoľko filmov.
Prvý film z českej súčasnej kinematografie PO ČOM MUŽI TÚŽIA
sme kvôli nepriaznivému počasiu museli odohrať v sále DK, na
ďalšie dva tituly sa nám už podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru
v exteriéri vedľa domu kultúry. Najskôr si prišli na svoje detskí
diváci pri rozprávke SUPER MAZNÁČIKOVIA a potom ich vystriedali dospeláci, ktorým sme premietli úspešný film zo svetovej
kinematografie natočený podľa skutočnej udalosti SRDCOVÍ
REBELI. Účasť sme si predstavovali vyššiu, ale veríme, že o rok
sa polepšíte. Jedným predstavením sme potešili aj obyvateľov
Iliavky, ktorí ukázali aj „svojím ilavským príbuzným“, v akom
počte sa má chodiť na podujatia 
-ra-
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V piatok 14. augusta 2020
bolo už od ranných hodín v Klobušiciach nezvyčajne rušno. Na
detskom ihrisku, ktoré miestni
nazývajú „Na zábave“ bol čulý
ruch. Poslanci za túto mestskú časť v úzkej spolupráci s
Mestom Ilava spojili svoje sily
a vzniklo krásne popoludnie,
v ktorom si každá generácia
prišla na svoje.
Deti sa vo veľkom počte zapojili do pripravených športových
disciplín, nechýbal nafukovací
skákací hrad, cukrová vata či
detská diskotéka. Veľkú pozornosť si vyslúžil futbalový
zápas „Slobodní verzus ženatí“,
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„Na zábave" v Klobušiciach sa zabávalo
ktorý má v tejto mestskej časti
dlhoročnú tradíciu. Ženy si zase
na trávnatej ploche zacvičili
zumbu pod taktovkou skúsenej
cvičiteľky. Podvečer si prišli na
svoje priaznivci Moštenských
pajtášov. Celkovú atmosféru
doplnil vynikajúci guláš od majstrov poľovníkov a samozrejme
výčap. Veľká vďaka za pekné
popoludnie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí k tejto peknej
akcii prispeli.
-ra-

Divadlo zo šuflíka prišlo medzi ilavské deti aj cez prázdniny
Potulné Divadlo zo šuflíka prichádza za
svojimi detskými divákmi kamkoľvek. Deti z
materských škôl u nás i v okolí ho milujú a
úspech zožali i na minuloročnom rozprávkovom lese. Keď „kulturáčky“ premýšľali, koho
cez prázdniny pozvať na ilavské divadelné
dosky, voľba padla práve na dve veselé,
kreatívne a komunikatívne šuflikantky, Aďku
a Domku, ktoré interaktívnym spôsobom
prinášajú deťom poučenie, radosť, smiech a
zábavu. Pod heslom „Zoberte deti do divadla“

si oddelenie kultúry zaumienilo pripravovať
pravidelne divadelné lákadlá pre našich najmenších. Tentoraz bol hlavným hrdinom kocúr

Leo v autorskej divadelnej hre o sile priateľstva, ktorá je spestrená tieňovým divadlom a
pesničkami. Hra O kocúrovi a pyšnej hviezde
v jedno prázdninové piatkové dopoludnie prilákala do sály Domu kultúry v Ilave približne
80 detí, ktoré sa hlasno zabávali, radovali a
mladé talentované autorky odmenili veľkým
potleskom. Dievčatá z kultúry už teraz pripravujú pre najmenších divákov ďalšie divadelné
a hudobné prekvapenia.
-verk-
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Gábor Baross (Gabriel Baroš)
sa narodil 6. júla 1848 v Pružine
(Trenčianska župa).
Pochádzal zo šľachtickej rodiny
Barošovcov z Beluše. Mal troch
súrodencov. Jeho otec bol župným
úradníkom, pochovaný je v Ilave.
Patrilo im panstvo v Klobušiciach
a v Pružine.
Po skončení gymnaziálnych
štúdií v Leviciach, Györi a Ostrihome, študoval právo na univerzite v
Budapešti. Tu sa formovalo jeho
politické smerovanie a stal sa
predstaviteľom liberálnej strany.
V roku 1884 sa oženil s Karolínou
Sipekyovú a mali dve deti. Často,
aj ako minister, navštevoval Trenčín, Pružinu, v lete sa s rodinou
najradšej zdržiaval v Klobušiciach.
1871 - podnotár v Trenčíne
1873 - začal vydávať Vágvölgyi
Lap (Považský list – uverejňoval
články aj v slovenčine)
1874 - hlavný župný notár a
predseda sirotského úradu Trenčianskej župy
1875 - poslanec Uhorského
snemu za ilavsko-púchovský okres
1882 - študijná cesta po západných krajinách /skúmal fungovanie
právnych inštitúcií i tovární
1883 - štátny tajomník ministerstva dopravy a verejných prác
1884 - poslanec za mesto Györ
(neskôr aj za Bratislavu, Pécs a
Szombathely)
1886 - minister dopravy a verejných prác
1889 - minister obchodu
Mnoho plánovaných projektov
pre predčasnú smrť nedokončil.
Osobne viedol prípravu významného diela – reguláciu toku Dunaja
v Rumunsku tzv. Železné vráta. V
marci r. 1892 šiel skontrolovať práce na prestavbe úžiny, prechladol
a domov sa vrátil chorý. Otvorenia
prieplavu sa už nedožil. Zomrel
44-ročný 8. mája 1892 v Budapešti.
11. mája sa konala prvá rozlúčka.
Na druhý deň previezli telesné
pozostatky ministra Barossa
mimoriadnym vlakom do Ilavy
(dočasne boli uložené v krypte
ilavského kostola). Ďalším vlakom
sa prišla rozlúčiť časť uhorskej
vlády a obyvatelia z celej župy.
Hrobku v Klobušiciach, kde
je Gábor Baross v súčasnosti
pochovaný, dokončili v roku 1895.
Zdroj: www.ilava.sk
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PAMIATKU GÁBORA BAROSSA SI UCTILI

aj bez prítomnosti družobnej delegácie z Győru
Gábor Baross bol významným uhorským politikom slovenského
pôvodu. Pochádzal z obce Pružina pri Považskej Bystrici a veľkú
časť života prežil v Klobušiciach, mestskej časti Ilavy. A práve na
klobušickom cintoríne stojí unikátne mauzóleum s Barossovou
hrobkou. Každoročne sa na tomto mieste stretávajú predstavitelia
miest Ilava a Győr, aby si uctili pamiatku tohto významného dejateľa.

odpočinku má v mauzóleu v Klobušiciach. Je našou každoročnou
cťou vzdať mu úctu,“ doplnil ilavský primátor, ktorý spolu so svojím
zástupcom – poslancom Antonom
Bajzíkom a zástupcami jednotlivých

Tento rok bola kvôli pandémii
koronavírusu vynechaná aj spoločná
slávnostná pietna spomienka na
Gábora Barossa v zastúpení oboch
družobných miest. „Győr je naše
družobné mesto. V Budapešti je
socha Gábora Barossa, kde aj my
chodievame klásť vence. Naopak
naši maďarskí priatelia chodievajú
do Ilavy na Bartolomejský jarmok
a vtedy spoločne navštevujeme aj
Barossovu hrobku na cintoríne v
Klobušiciach. Jarmok bol tento
rok zrušený, rovnako tak ja naša
májová návšteva do Maďarska.
Mrzí nás, že nemohli byť s nami,“
povedal primátor mesta Viktor
Wiedermann s tým, že symbolicky
sa v zastúpení pietna spomienka
uskutočnila a maďarskej delegácii
poslali pozdrav spolu s fotografiami,
v ktorom ich zároveň pozývajú na jesennú návštevu v prípade priaznivej
situácie. „Je to každoročná tradí-

združení z mesta Ilava, položili 1. júla
2020 veniec k dvojjazyčnej pamätnej
tabuli Gábora Barossa.
-verk-

cia, Gábor Baross bol významným
predstaviteľom uhorskej vlády,
minister a reformátor. Pochádzal
z Pružiny a miesto posledného

76. výročie SNP sme si pripomenuli aj v Ilave
V piatok 28. augusta 2020 sme si pripomenuli 76. výročie Slovenského
národného povstania. Popri oficiálnej časti nechýbal ani kultúrny program.
Pietnou spomienkou a kladením
vencov pri pamätníkov SNP sme
si aj v Ilave uctili pamiatku obetí
Slovenského národného povstania.
Po položení vencov pri pamätníku
SNP na Mierovom námestí v Ilave
sa občanom prihovoril primátor
mesta Viktor Wiedermann. „Vážení
občania, pamäť každého z nás, ale
najmä tá národná pamäť, je základnou podmienkou existencie
každého národa. My, Slováci, si
nesmierne vážime a pripomíname
všetko, čo nás posunulo dopredu,

čo nás zušľachtilo a posilnilo.
Slovenské národné povstanie
je takýmto medzníkom a som
rád, že dodnes je našou živou
pamäťou. V spomienkach naň
a v hodnotení jeho prínosov sa
prelínajú úcta k minulosti, ale aj
zodpovednosť za budúcnosť. Ak
by to tak nebolo, akékoľvek oslavy
výročia najväčšieho národného
protifašistického povstania na
európskom kontinente by boli
zbytočné. Premenili by sa na
formálne, či dokonca márne. A to
predsa nechceme. Naopak – želáme si, aby sme my a generácie
po nás citlivo vnímali, o čo v
povstaní išlo a čo pre nás znamenalo. Musíme si uvedomovať,
že dnešná sloboda a demokracia
stála mnohé ľudské životy, rodinné tragédie, 102 slovenských
vypálených obcí a mnohé ďalšie
straty, s ktorými sa bolo ťažké
zmieriť. Úcta k dejinám je vzdaním
holdu tým, ktorí našu národnú
minulosť tvorili a budovali, hoci
im nikto nezaručil výsledok a
budúcnosť bola pre nich vtedy
veľkou neznámou. Protifašistickým odbojom vyjadril náš ľud
pred 76 rokmi svoj odpor, protest
proti násiliu, vojnovému ničeniu,

proti ľudskému utrpeniu, ktoré
prináša každý vojnový konflikt,
každý totalitne či autoritatívne
usporiadaný štátny systém,"
povedal okrem iného vo svojom
prejave Viktor Wiedermann, primátor
mesta Ilava. „V mene všetkých
obyvateľov sa s úctou skláňam
pred obeťami tých, ktorí za svoj
domov, i za náš spoločný domov,
za našu slobodu, obetovali to
najcennejšie – svoje zdravie a
životy. My, občania mesta Ilava,
si na večnú pamäť zachováme
vďaku a úctu voči padlým i žijúcim
hrdinom Slovenského národného
povstania," dodal v závere za všetkých Ilavčanov primátor.
O kultúrny program sa pri tejto príležitosti postaral Zmiešaný
spevácky zbor Ilavčan a folklórny
súbor Strážov so svojimi tanečníkmi, hudobnou zložkou i sólistkami.
Pri tejto príležitosti speváčky z FS
Strážov predstavili novú pieseň,
ktorá pôvodne vznikla na požiadavku
konkrétnej svadby. Úspech zožala
nielen v úzkych kruhoch, ale aj na
verejnej premiére na námestí. I keď
jej zaradenie do repertoáru malo byť
iba jednorazové, zdá sa, že diváci si
ju budú v podaní dievčat zo Strážova
žiadať ešte mnohokrát.
-verk-
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Matrika
Narodili sa:
Adam Tomanica
Sofia Škapec
Vanessa Čechovičová
Magdalena Jana Bartošová
Maxim Haraszti
Maximilián Majzlán
Michaela Bieliková
Anet Staňová
Karolína Miháliková
Vanesa Suchánková
Navždy nás opustili:
Božena Pružincová
Emília Rexová
Alexander Golej
Eva Václavová
Elena Václavová
Adolf Tomášek
Terézia Slobodová
Rozalia Gerhardová
Manželstvo uzatvorili:
Pavol Juris
a Zuzana Kolenčíková,
Karol Bartoš
a Vladimíra Rišiaňová,
René Smrečanský
a Paulína Šebešová
Bc. Michal Pagáč
a Mgr. Dagmar Mazánková
Ing. Milan Suchár
a Lucia Urbánková
Matej Gažo
a Tatiana Šlesariková
Miroslav Ďurovec
a Ivana Remšíková
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

16
6
3

SPOMIENKA
Dňa 10. 9. 2020 uplynú dva
roky, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko, brat
Stanislav BEZECNÝ.
Venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína
manželka, synovia Radko a
Peter s rodinami, brat Jozef,
sestra a švagriná s rodinami.

ZPOS informuje
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v
Ilave vykonáva rôzne spoločenské obrady. Stretnutia jubilujúcich spoluobčanov a uvítania
novonarodených detí boli od
marca 2020 kvôli pandémii COVID-19 pozastavené a budú sa
konať v náhradných termínoch.
Zbor taktiež zabezpečuje občianske rozlúčky na cirkevných
smútočných obradoch. Tieto sa
vykonávajú iba na požiadanie
príbuzných zosnulého.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Ilave
oslávime brigádou na židovskom cintoríne
Dni európskeho kultúrneho dedičstva majú za cieľ stimulovať
záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o
ňom či podporovať toleranciu voči iným kultúram. Sprístupnia sa
zvyčajne neprístupné pamiatky, bežne prístupné sa prezentujú
„v inom svetle“, organizujú sa prednášky, výstavy, turistické
aktivity súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami.
Konajú sa vždy v septembri. Počas ročníka 2020 spolu v celej
Európe oslávime históriu a vzdelanie, na Slovensku tému prezentujeme pod mottom „Minulosť vzdeláva“.
Naše múzeum sa aj tento rok
teľstva, bola tu aj synagóga. Kríky
zapojí – brigádou. Spolu s miesta popínavé rastliny devastujú
nymi dobrovoľníkmi sa chceme
staré historické náhrobky. Tie
podujať na vyčistenie starého
sú nielen pietnym miestom, ale i
židovského cintorína. V našom
cenným zdrojom informácií.
meste v minulosti židovská komuPrivítame medzi nami aj Jána
nita tvorila významnú časť obyvaHeveru z Hamuliakova. Stará sa

o židovské cintoríny v Šamoríne,
sám je pritom evanjelik. O 16.30
hod. nám porozpráva o židovskej
kultúre a spôsobe pochovávania
zosnulých.
Budeme vďační každému, kto
sa pridá, aj keď iba na hodinu,
dve. Keďže pre židov je sviatočný
deň sobota, pre kresťanov nedeľa, brigáda bude v piatok, cez
pracovný deň. Kto chce, môže
prísť iba na besedu. Zrejme sa
nám nepodarí naraz upraviť celý
cintorín, je však najvyšší čas
aspoň začať.
-ot-

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Fond na podporu umenia prispeje ilavskej
knižnici na nové knihy aj v tomto roku
Ostatné roky začiatkom
leta s napätím očakávame,
ako dopadne naša žiadosť o
podporu z ministerstva kultúry.
Mestská knižnica je financovaná z rozpočtu Mesta Ilava, no
aj napriek tomu sa opakovane
uchádzame o peniaze z Fondu
na podporu umenia. Granty sú
totiž príležitosťou doplniť ponuku hodnotných kníh, zakúpiť
drahšie tituly, často pre úzky
okruh čitateľov, či aktualizovať
odbornú literatúru.
Aj tentoraz nás v knižnici po-

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
tešila dobrá správa z Fondu na
podporu umenia. Naša žiadosť
z programu 5.1.4 – Akvizícia
knižníc, bola odbornou komisiou
a rozhodnutím riaditeľa fondu
schválená. V súčasnosti vybavujeme povinné potvrdenia,
ktoré musíme k žiadosti priložiť,
následne bude podpísaná zmluva. Tento rok nie je potrebná

ani spoluúčasť mesta a naša
žiadosť bola schválená v plnej
výške - 3 000 eur.
Na peniaze z grantu budeme
ešte niekoľko dní čakať, tešíme
sa však na tú najkrajšiu prácu.
Je ňou výber a nákup knižných
noviniek pre vás, čitateľov.
Aj vaše tipy na dobré knižky
privítame, napíšte nám! -ot-
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Slávnostným výkopom primátora odštartoval

PO NIEKOĽKOROČNEJ
PAUZE, KEĎ ODPOČÍVALI
HRÁČI AJ MALÉ FUTBALOVÉ IHRISKO NA MEDŇANSKEJ, SA NAŠLA PARTIA
MLADÝCH ĽUDÍ, KTORÁ ZA
PODPORY VEDENIA MESTA
OPÄŤ POSTAVILA MALÝ
FUTBAL V ILAVE NA NOHY.

30. ročník miniligy v Ilave

Slávnostným výkopom primátora
mesta Ilava Viktora Wiedermanna
v nedeľu 23. augusta 2020 odštartoval jubilejný 30. ročník Mestskej
ligy malého futbalu v Ilave. Sezóna
odštartovala zápasom medzi Zrnkáčmi a IL Sportom. Prvý gól sezóny
a zároveň jubilejného 30. ročníka
miniligy vsietil do bránky IL Sportu
kanonier Rudolf Palkovič (Zrnkáči).
Miniliga v Ilave sa po rokoch vrátila
s bohatou diváckou účasťou. Všetci
hráči si po odohratých zápasoch
pochutili na výbornom poľovníckom
guľáši, ktorý zabezpečila MLMF
Ilava.
Samotnému odštartovaniu sezóny po dlhoročnej pauze predchádzala započatá spolupráca medzi
mestom a štruktúrami miniligy.
„Keďže sme sa rozhodli, že
obnovíme miniligu, chceli sme

najskôr zveľadiť priestor malého
ihriska na školskom dvore. Ide
samozrejme o mestský pozemok,

VÝSLEDKY ZÁPASOV - 1. A 2. KOLO
1. kolo (23. 8. 2020)
IL Sport - Zrnkáči 6:7 (2:5)
IL Sport: Cyprián Ľ. (1), Dobiáš M. (1),
Šebík D. (4)
Zrnkáči: Palkovič R. (1), Ruman R. (1),
Šukala P. (3), Turza R. (2)
Rozhodca: Kňažek M.
FC Kebab Beluša - BETA 6:7 (2:2)
FC Kebab Beluša: Sviečka R. (3),
Varhaník T. (1), Vavrík M. (2)
BETA: Branický J. (2), Habšuda K. (3),
Jáňa J. (1), Tomanica J. (1)
Rozhodca: Štefanec R.
Mladé šťuky - Eurošrot 8:4 (4:2)
Mladé šťuky: Matejka D. (2), Šebík M.
(2), Vrábel Maroš (3), Vrábel Martin (1)
Eurošrot: Barkáč M. (1), Ptáček P. (1),
Remenár P. (1), Vavro J. (1)
Rozhodca: Kňažek M.
Alcatraz - Aquatec 2:11 (0:4)
Alcatraz: Antala J. (1), Krcheň L. (1)
Aquatec: Burdej M. (2), Cabaj G. (1),
Košťál A. (2), Kristín M. (1), Maník T. (4),
Richtárek Š. (1)
Rozhodca: Štefanec R.
Atletiko Logistik - Krátky proces
7:5 (3:1)
Atletiko Logistik: Gabriš M. (1), Luchava Š. (4), Slugeň M. (1), Vlčko J. (1)
Krátky proces: Hanták D. (2), Rýdzy
J. (3)
Rozhodca: Kňažek M.
2. kolo (29. - 31. 8. 2020)

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

BETA - Krátky proces 24:4 (15:0)
BETA: Branický J. (4), Brokeš B. (8),
Habšuda K. (6), Jáňa J. (2), Kňažek M.
(1), Tomanica J. (3)
Krátky proces: Galko J. (1), Hanták D.
(2), Rýdzi J. (1)
Rozhodca: Ptáček J.
Alcatraz - IL Sport 2:4 (1:2)
Alcatraz: Antala J. (1), Konečný R. (1)
IL Sport: Ondraščin P. (2), Šebík D. (2)
Rozhodca: Ptáček J.
Žltá: - / Šebík D.
Zrnkáči - Atletiko Logistik 5:3 (4:1)
Zrnkáči: Baninec M. (1), Kušnier V.
(1), Palkovič M. (1), Palkovič R. (1),
Turza R. (1)
Atletiko Logistik: Duspara M. (1),
Smolka M. (1), Vlčko J. (1)
Rozhodca: Ptáček J.
Aquatec - Eurošrot 3:4 (1:1)
Aquatec: Burdej M. (1), Maník T. (1),
Richtárek Š. (1)
Eurošrot: Barkáč M. (1), Ptáček P. (1),
Vavro J. (2)
Rozhodca: Kňažek M.
FC Kebab Beluša - Mladé šťuky
2:10 (0:6)
FC Kebab Beluša: Ďurovec L. (1),
Topolan M. (1)
Mladé šťuky: Derka S. (2), Šebík M.
(1), Vrábel Maroš (3), Vrábel Martin (4)
Rozhodca: Kňažek M.
Žltá: Melišik L., Sviečka R. / -

2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
2
2
2

31:10
18:6
12:9
14:6
10:9
10:10
8:11
8:17
4:15
9:31

6
6
6
3
3
3
3
0
0
0

preto sme oslovili vedenie mesta, či by nám vyšlo v ústrety a
bolo nápomocné. V konečnom
dôsledku to prinesie do Ilavy
aj trocha kultúry,“ povedal viac
k spolupráci s mestom Ivan Fulec,
predseda MLMF Ilava. Všetky investície, ktoré tam budú urobené,
sú zahrnuté v zmluve o výpožičke
medzi Mestom Ilava a MLMF Ilava
s tým, že miniliga sa zaväzuje financovaním týchto investícií.
Aktuálne je už ihrisko oplotené

a užívatelia sa budú zapisovať do
návštevnej knihy, pričom kľúče budú
v kaviarni. Mestská liga malého
futbalu bude robiť správcovstvo ako
malého futbalového ihriska, tak aj
pripravovaného volejbalového plážového ihriska. Samozrejme budú
bezplatne sprístupnené žiakom
základnej školy počas vyučovania
a popoludní verejnosti. Za poplatok
budú iba pre súkromné akcie, napríklad organizované firemné turnaje.
-verk-/-mk-/

Predseda miniligy usporiadal pre všetkých posedenie
s občerstvením v reštaurácii FULL Café.

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÍKOM
Mesto Ilava a Mestská liga malého futbalu Ilava ďakujú všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na revitalizácii ihriska s umelou
trávou a naďalej pomáhajú pri budovaní ďalšieho športoviska v
Ilave - volejbalového pieskového ihriska. Vďaka ich každodennej
pomoci a obetovaní svojho osobného voľného času v prospech
obnovy dvoch športových ihrísk, sa podarilo po rokoch odštartovať
jubilejný 30. ročník ilavského malého futbalu.

ĎAKUJEME:
Marián Šalamún, Ivan Fulec, Zuzana Kopuncová,
Peter Ptáček, Michal Klobučník, Pavol Pagáč,
Lukáš Krcheň, Peter Sýkora, Roman Sviečka,
Ladislav Ďurica, Jozef Tomanica,
Tomáš Bortel, Braňo Pružinec
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Ilavská etapa 57. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov
Už po 57. krát sa pod taktovkou dubnických organizátorov
uskutočnili Medzinárodné dni cyklistiky. Od 21. do 23. augusta
2020 si v bohatej medzinárodnej konkurencii zmerali sily i naši
juniori a kadeti. Ilava pretekárov privítala počas druhej etapy v
sobotu 22. augusta.
Na mladých pretekárov čakali tri
Dubnica nad Váhom, Ilava a Nová
etapy. Prvá na Mierovom námestí
Dubnica. Partia okolo Stanislava
v Novej Dubnici, druhá etapa so
Holeca sa dlhodobo venuje rozvoju
štartom i cieľom pred hotelom Momládežníckej cyklistiky v tomto
ravec v Ilave a napokon posledná
kraji. Podpísala sa pod organizáciu
tretia etapa v Dubnici nad Váhom
spoločných Majstrovstiev SR a
pri Dutafe.
ČR v cestnej cyklistike v Dubnici,
„Som rád, že i v tomto náv Žiline i Trnave. Mnohí z nich
ročnom čase sme do toho išli.
patria do skupiny organizátorov
Pretekov je teraz ako šafránu,
našich najznámejších etapových
pre týchto mladých obzvlášť. I
pretekov – Okolo Slovenska.
preto veľmi rýchlo zareagovali
Ilavská časť preteku dvakrát
zahraničné tímy so žiadosťou
previedla cyklistov okruhom cez
o účasť. Prihlásených bolo 12
Homôlku a Javorinku, a naspäť
krajín, po prvýkrát v histórii i
do Ilavy cez Zliechov. Na 114
Taliani z Lombardie. Opäť však
kilometrovej trati mohli zabojovať
začala úradovať pandémia a
o štyri horské prémie prvej kaštáty obmedzovať cestovanie,
tegórie a zapojiť sa do súťaže o
ktoré dalo stopku aj Talianom,
dres najlepšieho vrchára. V úvode
Lotyšom, Litviancom, Estónpretekov odovzdal primátor mesta
com, ktorí k nám nemajú ako
Ilava Viktor Wiedermann žltý dres
pricestovať, keďže Poľsko a
vedúcemu pretekárovi prvej etapy.
Ukrajina sú pre nich na čerPo štarte, keď juniori v horúcom
venej listine. Účasť potvrdili
letnom počasí už súťažili o dres
Holanďania, Česi, Maďari, Ponajlepšieho vrchára, sa centrom
liaci a naši pretekári,“ priblížil
mesta preháňali deti. Najmenší na
zákulisie chystania pretekov
odrážadlách a kolobežkách, starší
Stanislav Holec, riaditeľ pretekov.
na bicykloch. V každom meste
Organizátorom pretekov bol Špororganizátori pripravili aj verejné
cyklistické preteky pre deti bez
tový klub cyklistiky Dubnica nad
Váhom v spolupráci s mestami
licencie. Súťažné okruhy okolo

námestia bravúrne zvládali, niektorí urobili aj viac ako bolo treba.
Malý darček od organizátorov si
určite všetci zaslúžili.
Počas čakania na cyklistov bolo
možné v príjemnom prostredí pri
fontánke v parku zakúpiť občerstvenie a najmenších návštevníkov
potešil veľký nafukovací hrad. Po
trinástej hodine sme už v cieli po-

tleskom vítali prvých pretekárov. V
ilavskej etape zvíťazil Matic Macek
zo Slovinska, cenu mu odovzdal
zástupca primátora Anton Bajzík.
Kompletné výsledky nájdete na
stránke usporiadateľa: www.cyklistikaszc.sk/kalendar/vysledky
O.Tomášová / K. Ďurková
/ foto: J. Matejovič

Palmu víťazstva si zaslúžene odniesol Peter Mišík
V sobotu 22. augusta 2020 sa odohral už 45. ročník tenisového memoriálu Františka Smrčka a 17. ročník memoriálu Ľubomíra Smrčka na
tenisových dvorcoch TJ Sokol v Ilave. Za slnečného počasia sa zišla
veľmi kvalitná konkurencia šestnástich hráčov z Ilavy, Dubnice, Novej
Dubnice a Trenčína. Hráči boli rozdelení do štyroch skupín, kde prví
dvaja postupovali do hlavného pavúka, tretí a štvrtý do pavúka útechy.
Jednotlivým zápasom nechýbala kvalita, dramatickosť, bojovnosť a
prekvapenia. Palmu víťazstva si zaslúžene odniesol Peter Mišík, ktorého
turnaj zastihol vo veľkej pohode. Turnaj útechy vyhral Roman Cíbik,
keď porazil Róberta Rajca. Ceny víťazom už tradične odovzdávala
pani Smrčková, ktorá vyjadrila nesmiernu radosť nad tým, že turnaj sa
každoročne uskutočňuje.
Výsledky hlavného pavúka:
Semifinále: P. Mišík (IL) - B.Cabaj (IL) 7/6, J. Vráblik (NDCA) - M.
Kačáni (TN) 6/3. Finále: P. Mišík (IL) - M. Kačáni (TN) 6/1
-pm-
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Pozývame vás do novootvorenej

pekárenskej predajne IBRA!
Nájdete nás v modrej budove pri autobusovej zastávke STRED
NE
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Tešíme sa na Vás!
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