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ZDARMA!

Kostol Všetkých svätých
v Ilave dostal novú fasádu
a s ňou aj novú farbu. Naposledy bol žltobiely v 18. storočí.
V aktuálnom vydaní si prečítate:
l K lepšej separácii prispeje nové verejné kompostovisko l
l Tretia etapa opráv ciest a chodníkov je v plnom prúde, pokračovať bude na jeseň l
l Školské zariadenia využívajú letné prázdniny na rekonštrukcie l
l Na detských ihriskách sa postupne odstraňujú nedostatky l
l Pestrý koktail kultúry v meste každý víkend l
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Máme za sebou bohatý a pestrý
mesiac, ktorý ponúkol zaujímavý
koktail zábavy v prepojení športového a kultúrneho vyžitia. Úvod
patril podujatiu Piknik s knihou, ktoré
skombinovalo lásku k literatúre, knihám a nezabudnuteľným knižným
dielam pre deti s hudbou, spevom
a tancom. V príjemnom prostredí
tieňov stromov sa piknikovalo na
dekách a podsedákoch. Takýto formát bol príjemnou zmenou a našiel
si svoje publikum, pozitívna odozva
nás presvedčila, že to v takomto duchu nebolo posledný raz. Literárnu
tému sme podporili aj knižnou besedou s autorkou bestsellerov Luciou
Saskovou. Ďalší víkend priniesol do
parku tanec v mnohých podobách
a štýloch. Leto s tancom, ako sme
podujatie nazvali, privialo do Ilavy
hostí z nášho okolia. Čerešničkou
na záver bola ohňová šou – kto pozorne pozeral na „krútiaci sa oheň“,
mohol v ňom uvidieť stvárnené logo
nášho mesta. Po knihách, speve
a tanci si prišli na svoje milovníci
kinematografie. O tom, že letné
kino pre malých i veľkých sa tešilo
obľube, svedčí aj bohatá účasť. Na
premietanie prišlo bezmála 160 divákov. Medzinárodné dni cyklistiky
síce zastavili cesty, ale na oplátku
priniesli do nášho mesta mená
svetového rangu. Aj malí domáci
cyklisti sa mohli zapojiť do súťaže
a „odšľapať“ si svoj vlastný pretek.
Domáce športovkyne prispeli do
programu ponukou cvičenia v parku,
a tak sa celé podujatie nieslo v duchu
hesla „v zdravom tele, zdravý duch.“
O umení zo sveta skejtov a bmx
bicyklov nás aj tento rok presvedčili
nadšenci z LOCALS ONLY 01901
ILAVA. Večer publikum pobavila
záhorácka kapelka Los Brados
so svojimi zábavnými textami na
chytľavé svetové hity. Veď, aké by
to bolo kultúrne leto bez koncertov! Tie si môžete vychutnať aj v
závere mesiaca júl v Klobušiciach,
tentoraz do spevu a tanca zahrajú
Duo Jamaha a Moštenskí pajtáši.
Zaujímavé podujatia nás čakajú
aj v auguste. Začneme koncertom
kapely Sounds2Good, o týždeň
neskôr modernú hudbu vystrieda
folklór a už teraz môžeme prezradiť,
že sa je na čo tešiť. Na festivale „V
tej Ilave pri Váhu...“ vystúpia nielen
domáce súbory, ale aj folkloristi z
nášho okresu i hostia spoza Váhu.
Program dňa doplnia remeselné
trhy, ktoré na námestie prinesú
atmosféru pravých slovenských tradícií a vyzdvihnú našich slovenských
hand-made tvorcov. Trhovníci, ktorí
ponúkajú komerčný tovar, budú mať
svoj priestor o týždeň neskôr na
predajných trhoch. Záver Ilavského
kultúrneho leta a zároveň rozlúčka
s prázdninami bude patriť podujatiu
pod záštitou primátora mesta s
názvom Venované deťom a záverečnému letnému kinu.
V. Klobučníková,
šéfredaktorka IM/vedúca
oddelenia kultúry
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Poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia

O kúsok bližšie k regulovanému
parkovaniu v centre mesta
dostalo aj na sumár rekonštrukOstatné rokovanie Mestského zastupiteľstva Ilava sa konalo
cií, ktoré v meste odštartujú od
v utorok 20. júla 2021. Po správach hlavného kontrolóra sa
augusta a prebiehať budú aj
poslanci zaoberali Návrhom VZN č.1/2021 o dočasnom parkovapočas nadchádzajúcej jesene. V
ní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Ilava. Po
procese prác je Ulica Kpt. Nálepku
tom, čo prvý návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa
a rekonštrukcia chodníka na Hurzaoberalo zavedením regulovaného parkovania v centre mesta,
banovej ulici. V oboch materských
v poslaneckom zbore nenašiel dostatočnú podporu, mesto priškolách prebieha rekonštrukcia
pravilo upravený návrh s pozmeneným projektom.
sociálnych zariadení a v pláne je
Čo znamená, že toto VZN bolo
„Základné veci zostali rovaj modernizácia elektroinštalácie
prijaté a sme zase o kúsok bližšie
naké, regulácia sa bude týkať
základnej školy. Na jeseň odštark regulácii.
centrálnej mestskej zóny a to
tujú aj práce v rámci tretej etapy
Svoj priestor na rokovaní zav pracovných dňoch od 07.00
rekonštrukcie ciest a chodníkov
stupiteľstva dostal už tradične
hod. do 15.00 hod.. Základný
a nový šat dostane aj múzeum
bod zaoberajúci sa požiadavkami
rozdiel oproti pôvodne predklaa budúce turisticko-informačné
finančno-majetkového oddelenia.
danému návrhu je vymedzenie
centrum.
Po ňom prišli na rad požiadavky
tzv. rýchloobratkových miest v
Na záver primátor poslancov
komisií a jednotlivých mestpočte 37, ktoré vzišli z požiai verejnosť informoval o termíne
ských výborov. V rámci tohto
daviek občanov, že ak si budú
nasledujúceho mimoriadneho
bodu napríklad poslanec Anton
potrebovať niečo rýchle vybarokovania mestského zastupiBajzík prítomných oboznámil s
viť, aby nemuseli platiť. Z takto
teľstva, ktoré sa uskutoční 10.
radostnou udalosťou pre DHZ
označených miest bude vodič
augusta 2021, pričom sa bude
Iliavka, ktorým bolo slávnostné
musieť odísť do 40 minút,“
venovať hlavne téme realizácie
odovzdanie nového hasičského
objasnil hlavný rozdiel primátor
prístavby Materskej školy v Klovozidla do výpožičky na 5 rokov
mesta Ilava Viktor Wiedermann.
bušiciach.
z Ministerstva vnútra SR.
Ako ďalej dodal, do projektu pri-verkV bode rôzne a diskusia sa
budlo niekoľko ďalších noviniek.
Napríklad cyklotrasa, priechod
pre chodcov, parkovacie miesta
pre motorky, či dve parkovacie
miesta vyhradené pre zásobovanie na Ružovej ulici. Dopravným
značením povolený vjazd iba pre
majiteľov nehnuteľností bude
vyriešený aj priestor za bytovkami na Moyzesovej ulici. „Počet
parkovacích miest klesol na
186 a boli upravené aj ceny
– prvá hodina za 30 centov
a každá ďalšia za 60 centov.
Zmena je aj v oblasti parkovania rezidentov. Prvá karta pre
obyvateľa je 5 eur na rok, druhá
karta 50 eur a tretia 150 eur,“
doplnil zástupca primátora mesta,
poslanec MsZ Anton Bajzík. Za
tento návrh zdvihlo ruku deväť
Takzvané rýchloobrátkové miesta budú vyhradené v centre
poslancov, traja ďalší sa zdržali.
námestia na "mačacích hlavách".
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NA DETSKOM IHRISKU NA SIHOTI POSLANCI
S MIESTNYMI DOBROVOĽNÍKMI USPORIADALI
UŽ NIEKOĽKO BRIGÁD,
POČAS KTORÝCH OPRAVOVALI A SKRÁŠĽOVALI
DETSKÉ IHRISKO. NAJNOVŠIE PRIBUDLO NOVÉ
OPLOTENIE.
Keď začiatkom jarnej sezóny
prebehol na všetkých detských
ihriskách v meste kontrolný deň,
na sídlisku Sihoť sa skonštatovalo,
že mnoho nedostatkov, ktoré sa
nachádzali v revíznej správe, už
bolo odstránených. Zásluhu na
tom má Pavol Filo, poslanec za
túto mestskú časť, spolu s dobrovoľníkmi, ktorí na ihrisku spoločne
zorganizovali už niekoľko brigád.
Počas nich opravovali poškodené
miesta na hracích prvkoch, brúsili, maľovali, ale aj jednoducho
zametali a upratovali. Počas
kontrolného dňa sa však opäť
upriamila pozornosť na nelichotivý
stav oplotenia futbalového ihriska
ako aj basketbalového koša. Samozrejme zostali na zozname aj
ďalšie drobné nedostatky, ktoré
bude nutné odstrániť, koniec koncov ako na každom inom ihrisku.
Pomocnú ruku dobrovoľníkom
samozrejme podalo mesto. A keď
sa spojili materiálna a technická
výpomoc z radnice s pomocou
dobrovoľníkov, podarilo sa zase
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Na ihrisku na Sihoti sa môžu
deti hrať bezpečnejšie

o kúsok viac. Tento raz pribudlo
oplotenie popri chodníku, ktoré
teraz oddeľuje detské ihrisko od
miestnej komunikácie. „Stretli
sme sa pracovníci oddelenia
technických služieb mesta s
predsedom MsV Sihoť P. Filom

a jeho rodinou a spoločne
sme spravili nové oplotenie
na detskom ihrisku Sihoť. To
nám zabezpečí ochranu hrajúcich sa deti pred ich náhlym a
nekontrolovaným vstupom na
miestnu komunikáciu. Ruku k

Technické služby mesta nanovo vybetónovali
škôlkarom v Klobušiciach pieskovisko
Nedostatky neobišli ani ihriská v materských školách, podrobne
sme o nich písali v júnovom vydaní. Opravy sa realizujú postupne
podľa priority. Tie drobné ako je úprava dopadových plôch a drobné
opravy či výmeny sa už uskutočnili. Na tých väčších oddelenie
technických služieb mesta pracuje priebežne popri ďalších svojich činnostiach. V dezolátnom stave bolo aj pieskovisko v areáli
Materskej školy Klobušice. Drevená obruba bola polámaná a na
niektorých miestach prehnitá. V novom školskom roku už bude
jeho nelichotivý stav minulosťou a bude nielen slúžiť svojmu účelu,
bezproblémová bude aj jeho bezpečnosť.
-verk-

dielu priložil aj hlavný kontrolór
mesta. Všetkým zúčastneným
patrí veľká vďaka. Na ihrisku
na Sihoti sme ešte nepovedali
posledné slovo," skonštatoval
vedúci TSM Ilava Stanislav
Rendek.
-verk-
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Školské zariadenia aj tento
rok využívajú letné prázdniny
na opravy, úpravy a prestavbu.
Kým v škôlkach sa zamerali na
rekonštrukciu sociálnych zariadení, v škole sa venujú celkovej
modernizácii elektroinštalácie.
Deti v Materskej škole Ilava sa
dočkajú nových umývadiel, obkladačiek aj WC. Počas letných dní
prebieha plánovaná rekonštrukcia
sociálnych zariadení. Realizátorom
diela sa na základe verejného
obstarávania stala firma B&B
spol., s.r.o z Korne, pričom cena
diela je približne 15 590 eur. „Rekonštrukčné práce sú v plnom
prúde, zahŕňajú vybúranie okien,
demontáž záchodov so splachovacou nádržou, keramických
obkladov, podláh, sklobetónových priečinkov, radiátorov,
nástenných svetiel, vypínačov či
rozvodov liatinovej kanalizácie.
Následne prebehnú stavebné
práce na oboch podlažiach
budovy. Tie budú ukončené
predtým, ako deti opäť nastúpia
do priestorov materskej školy,“
uviedla Jana Šedová z oddelenia
rozvoja. Rekonštrukčné práce
prinesú očakávaný výsledok v podobe nových obkladov stien, okien i
deliacich priečok. Samozrejmosťou
budú nové radiátory aj svietidlá.
Vymení sa aj sprchová batéria a
podlahová vpusť. „Celkovo sa
rekonštruujú štyri miestnosti na
dvoch podlažiach. Vymení sa päť
umývadiel, päť detských kombi
záchodov a štyri deliace priečky
na každom z dvoch poschodí budovy materskej školy. Čiastočná
rekonštrukcia na prvom podlaží
tu prebehla už v roku 2019, kedy
vymenili tri umývadlá, tri záchody a obklad. V budúcnosti je v
pláne rekonštrukcia kanalizácie
v areáli Materskej školy Ilava,“
doplnila J. Šedová.
Práce na obnove a modernizácii

Pomoc pre Moravu
Na rokovaní mestského
zastupiteľstva primátor mesta
Ilava Viktor Wiedermann informoval verejnosť o vyzbieranej
čiastke na transparentnom
účte mesta Ilava. Tí, ktorí
chceli pomôcť finančne, mohli
tak urobiť poukázaním ľubovoľnej čiastky na tento účet
s poznámkou "Pomoc pre
Moravu". Takýmto spôsobom
sa vyzbierala suma 1627 eur,
ktorá bola poukázaná na účet
obce MIKULČICE a venovaná
ich materskej a základnej škole. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli na finančnú zbierku,
ako aj tým, ktorí pomáhajú
ďalším organizátorom Pomoci pre Moravu!
-red-
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V škôlkach je cez prázdniny stavebný ruch,
rekonštrukcia sa chystá aj v škole

MŠ Klobušice
sociálnych zariadení prebiehajú aj v
priestoroch škôlky v mestskej časti
Klobušice. Ako povedala riaditeľka
Janka Pilátová, je veľmi rada, že
deti budú môcť konečne využívať
obnovené moderné miestnosti.
Rekonštrukcia sa nevyhne ani

MŠ Ilava
Základnej škole Ilava, Medňanská.
Pôjde o celkovú modernizáciu elektroinštalácií. Víťazom verejného
obstarávania je firma ELZETtech,
s.r.o. z Bratislavy. Modernizovať
budú osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody v priestoroch celej

budovy školy. S prácami by sa malo
začať v auguste, avšak pokračovať
budú aj počas školského roka.
Rozdelené budú na viaceré etapy,
pričom celková suma modernizácie
by mala byť vo výške 74 700 eur.
-jše-

Pri železničnej stanici vznikne prvá
malá kompostáreň v našom mesta
Vytvorenie malej kompostárne bude významným míľnikom v obvzniku škôd nezhodnocujú, budú
lasti nakladania s odpadom v našom meste. Oddelenie technických
končiť na skládke odpadov. Tráslužieb sa na jej vybudovanie chystá v najbližšom období.
va a bioodpad sa bude vyvážať
zmluvnému partnerovi tak, ako aj
„Otvorenie malej kompostárne
čistilo od náletových drevín, treba
v súčasnosti. Taktiež sa tu budú
bude v súlade s ustanoveniami
ešte odviesť odpady a vykonať
nachádzať T prefabrikáty a k nim
§11 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č.
terénne úpravy. Celý prenajatý
sa bude umiestňovať drevná
371/2015, ktorou sa vykonávajú
pozemok bude rozdelený na dve
hmota (konáre),“ opísal vedúci
niektoré ustanovenia zákona o
časti. Prvá bude voľne prístupná
TSM ako bude malá kompostáreň
odpadoch v znení neskorších
kedykoľvek. Na to, aby tam nemuv našom meste vyzerať.
predpisov. Existuje niekoľko
sel byť pracovník oddelenia TSM
Ako ďalej prezradil, druhá časť
variantov, akým spôsobom sa
a usmerňovať občanov, čo kam
bude uzamykateľná a bude sa v
dá s odpadmi pracovať,“ uviedol
patrí, bude celý pozemok moninej pracovať s drevnou hmotou,
torovaný kamerovým systémom,
Stanislav Rendek, vedúci oddelenia
t.j. štiepkovať. Taktiež sa tu budú
ktorý sa napojí z priľahlého partechnických služieb. Prvý najjednonachádzať plechové garáže na
duchší variant stojí zhruba 21 430
koviska pri železničnej stanici. V
potrebnú obslužnú techniku a
eur. Druhý, ktorý by už zahŕňal aj
prvej časti pozemku budú umiestprístrešok pre štiepku. Celý areál
kompostovanie, by sa vyšplhal na
nené VOK na trávu a bioodpad zo
bude oplotený mobilným oplotením.
sumu bezmála 116-tisíc eur. Nazáhrad a na koreňové systémy. Tie
-redpokon, tretí variant by komplexnosť
sa vzhľadom na predchádzanie
doplnil ešte aj o zhodnocovanie
kuchynského odpadu, na čo by
bolo potrebné finančné prostriedky
vo výške približne 400-tisíc eur. „V
prvom rade chceme tento projekt vôbec začať realizovať a to
formou variantu číslo jeden, kde
som predbežne vyčíslil náklady
na jeho realizáciu. Na ostatné
varianty budeme žiadať financie
z externých zdrojov,“ objasnil S.
Rendek. Nachádzať sa bude na
pozemku o výmere 3 463 m2, ktoré
má mesto v prenájme od ŽSR. „Cez
Ilustračná fotografia (zdroj:internet)
zimu oddelenie TSM pozemok vy-
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Starej plošine
vdýchli nový život

Správa ciest TSK a ilavská samospráva budú práce na Pivovarskej ulici
koordinovať, vďaka čomu bude vynovená vozovka i chodník.

Tretia etapa rekonštrukcie ciest a chodníkov
už prebieha a pokračovať bude aj na jeseň
V predchádzajúcom vydaní
Ilavského mesačníka sme
vás informovali o začatí
rekonštrukčných prác na
Ulici Kpt. Nálepku a opravy
chodníka na Hurbanovej ulici
spájajúcim železničnú stanicu s námestím. Práve nimi sa
v našom meste odštartovala
už tretia etapa opravy ciest
a chodníkov, ktorá bude pokračovať v auguste opravou
chodníka na Pivovarskej
ulici a následne na jeseň
rekonštrukciou troch ulíc
a to – Hollého, Nešporu a
Rázusova.
„Zo Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja máme
informáciu, že budú rekonštruovať Pivovarskú ulicu. My budeme s nimi koordinovať práce
a súčasne s nimi realizovať
opravu chodníka na tejto ulici.
V auguste by sme chceli práce
odštartovať, pričom predpokladaná doba opravy bude osem
týždňov. Na chodník sa použije
asfaltový povrch a obrubníky
sa kompletne vymenia, pričom
bude potrebné na niektorých
miestach znižovať vjazd k nehnuteľnostiam,“ vysvetlil primátor Viktor Wiedermann s tým, že
vysúťažená suma na toto dielo je
približne 80- tisíc eur.
Do jesenného výberu sa dostala
Hollého ulica, ktorá je spojnicou
medzi ulicami Pivovarská a Medňanská, čo je veľmi frekventovaný
úsek, momentálne vo veľmi zlom
stave. Tento rok si na svoje prídu
aj Klobušičania a opravia sa im
hneď dve už spomínané ulice.
Balík na opravu týchto troch ulíc
je odhadovaný zhruba na 180-tisíc
eur, pričom jednotlivé diela sa budú
ešte len súťažiť. Jasné už teraz
je, že sa budú hradiť z vlastných
zdrojov z mestského rozpočtu.

„Opravami ciest a chodníkov
týmto nekončíme, ďalšie ulice
sa ešte projektujú, niektoré už

sú pripravené do štvrtej etapy,
ktorá prebehne na jar 2022,“
doplnil primátor.
-verk-

Ulicu Kpt. Nálepku s prepojením na Mládežnícku už zdobí
nový asfaltový koberec i chodník.

Ulica Hollého dostane nový asfaltový koberec na jeseň.

Mesto Ilava v období posledných dvoch rokov investovalo
nemalé finančné prostriedky
do obnovy technického vybavenia oddelenia technických
služieb. Dôvodom bolo nielen
zefektívnenie poskytovaných
služieb, ale aj nevyhovujúci
technický stav vozidiel, či
uľahčenie ťažkej manuálnej
práce zamestnancov. „Na
našom oddelení sa z dôvodu realizácie rekonštrukcie
verejného osvetlenia v
našom meste očakávalo aj
obstaranie novej montážnej
plošiny, nakoľko tá stará je
na hranici svojej technickej životnosti. Z dôvodu
rozsiahlych finančných
investícií, hlavne v oblasti
rekonštrukcie miestnych
komunikácií, sme boli nateraz nútení cieľ obstarania
novej plošiny posunúť na
ďalšie rozpočtové obdobia
a museli sme sa pustiť do
obnovy jestvujúcej plošiny,“ vysvetlil vedúci oddelenia
technických služieb Stanislav
Rendek s tým, že jeho úlohou
bolo zohnať zánovný motor.
„Pracovníci nášho oddelenia sa následne zavreli do
svojej dielne, kde prebehla
kompletná výmena motora. Súčasne sa obnovili aj
niektoré prvky karosérie a
pneumatiky. Spoločne sa
tešíme z dobre odvedenej
práce a šikovných ručičiek
našich pracovníkov, ktorí si
dokážu aj techniku v nevyhnutnom rozsahu opraviť,“
dodal s úsmevom vedúci TSM.
-red-
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Bartolomejský jarmok
patrí roky k neodmysliteľnej
tradícii ilavského kultúrneho života. Pandémia koronavírusu zmenila mnohé.
Okrem množstva ďalších
vecí, priniesla aj zákazy
a obmedzenia v oblasti
konania hromadných podujatí, jarmokov a kultúrnych
vystúpení. Práve pandémia
zapríčinila, že tradícia konania Bartolomejského jarmoku bola vlani prerušená.
Radnica žiaľ, pred rovnakou
dilemou ako minulý rok, stála aj v ostatných týždňoch.
„Bartolomejský jarmok vlani
Ilavčanom aj návštevníkom
nášho mesta z okolia chýbal. Aj
my sme, tak ako okolité mestá,
čakali, ako sa situácia v súvislosti s pandémiou a núdzovým
stavom vyvinie. Krízový štáb
mesta Ilava zasadal naposledy
v júni. Okrem iného sa jeho
členovia zaoberali aj tým, či sa
odštartujú prípravy na jarmok,
alebo nie. Takúto veľkú akciu
je nutné pripravovať s dostatočným predstihom,“ uviedla v
mene krízového štábu V. Klobučníková, vedúca oddelenia kultúry.
„Členovia krízového štábu sa
zhodli na tom, že vzhľadom
na pretrvávajúce obmedzenia
a povinnosti na strane organizátora hromadných podujatí
sa Bartolomejský jarmok v jeho
tradičnej podobe neuskutoční.
Epidemická situácia sa našťastie zlepšuje, ale naďalej aj
v zelenej farbe covid automatu
pretrváva povinnosť dodržať
počet návštevníkov do tisíc
osôb. Tento maximálny počet
osôb na podujatí je organizátor
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Bartolomejský jarmok nahradia samostatné
predajné trhy a podujatie V tej Ilave pri Váhu...
povinný v každom okamihu
preukázať. Okrem toho, je potrebné zapísať kontaktné údaje
každého jedného návštevníka
a tieto uchovávať. Uvedené
povinnosti by bolo pri veľkom
podujatí, akým Bartolomejský
jarmok je, veľmi zložité dodržať,“ interpretovala rozhodnutie
krízového štábu V. Klobučníková.
Vedenie mesta a členovia krízového štábu odsúhlasili usporiadanie dvoch alternatívnych podujatí,
ktoré sa uskutočnia ako náhrada k
Bartolomejskému jarmoku. Pôjde
o menšie hromadné akcie, na
ktorých bude možné ustrážiť počet
návštevníkov a evidovať ich kontakty. „Remeselníci a trhovníci
to majú už druhú sezónu nesmierne ťažké. Chceme im preto
vyjsť v ústrety menšími predajnými trhmi. Tie sa uskutočnia
v piatok 27. augusta bez sprievodných kultúrnych vystúpení
a situované budú na menšej
ploche, ako sme zvyknutí. Predajcovia budú môcť predávať
a návštevníci nakúpiť, zároveň
tak budú plynulo prechádzať
medzi vstupom a výstupom z
ohradeného priestoru,“ vysvetlil
primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann. Na predajné trhy mohli
predajcovia posielať prihlášky do
20. júla 2021, pričom Mesto Ilava
ako ich usporiadateľ, si z dôvodu
obmedzenej kapacity návštevníkov a v snahe ponúknuť kupujúcim
čo najširší sortiment vyhradzuje
právo na výber a prideľovanie

RADOSŤ Z VODY V MŠ
V týchto letných horúčavách,
ktoré sú pre všetkých neúnosné,
ohrozujúce zdravie a teploty sa
šplhajú do závratných výšok,
často pociťujeme nedostatok
vlhkosti vo vzduchu a silné teplo.
Túto situáciu sme v MŠ vyriešili
nainštalovaním chladiaceho systému s tryskami – vodnou hmlou,
vďaka ktorej sa naše deti tešia
na pobyt vonku i počas horúcich
dní. Trysky vytvárajú jemnú vodnú
hmlu, ktorá sa hneď vyparuje,
zvyšuje tak vlhkosť vzduchu a
znižuje teplotu okolia aj o niekoľko
stupňov. Vodná hmla, ktorá je
nainštalovaná pod terasami školského dvora deti osvieži, a tak si
môžu naplno vychutnať letné dni
a hry s nimi spojené.
Touto cestou ďakujeme za
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pomoc, ochotu, montáž i sponzorské Záhradkárskym potrebám
HORTUS na Košeckej ulici v Ilave
(manželom Ilončiakovcom).
(J.Magutová)

trhových miest.
„Druhým podujatím, ktoré
bude náhradou za tradičný
Bartolomejský jarmok, budú
remeselné trhy na ľudovú
nôtu, ku ktorým si oddelenie
kultúry pripravilo čisto folklórny
program s názvom V tej Ilave pri
Váhu...,“ uviedol V. Wiedermann.
Remeselníci s ukážkami svojho
umenia tak dostanú na Mierovom
námestí priestor samostatne a to
v sobotu 21. augusta 2021. „Remeselné trhy sa budú niesť v
duchu ľudovej tradície. Zámerom je predstaviť slovenských
výrobcov, tvorcov a podporiť
ich prácu. K tomuto konceptu
sme kultúrny program nechceli
stavať ako „všehochuť“ či mix
rôznych žánrov tak, ako býva
na Bartolomejskom jarmoku
zvykom. Na tomto podujatí sa
aj v programe budeme uberať
k našim tradíciám. Na ľudovú

nôtu tak nebudú ladené iba
remeslá, ale aj program. Pôjde o
malý folklórny festival, ktorému
sme vymysleli názov „V tej Ilave
pri Váhu...“. Ústredná pieseň
a tanec bude v podaní nášho
folklórneho súboru Strážov. V
programe ale vystúpia aj hosťujúce folklórne skupiny a súbory
z ilavského okresu, ako aj hostia
v rámci Považia,“ povedala viac
k programu vedúca oddelenia
kultúry V. Klobučníková. Ako
dodala, remeselníci a slovenskí
hand-made výrobcovia sa môžu
prihlasovať do 7. augusta 2021.
Prihlášky a inštrukcie záujemcovia
nájdu na webovej stránke mesta.
Uvoľnenie opatrení aj v oblasti
kultúry chce radnica samozrejme
využiť. Preto si pre Ilavčanov i hostí
z okolia pripravila mnohé ďalšie
kultúrne podujatia v rámci konceptu Ilavské kultúrne leto 2021.
-msu/red-

Ďalší víkend sa do kultúrneho programu zapísal filmovým
večerom. Letné kino sa uskutočnilo v spolupráci s MAS Vršatec, ktorá nám aj tento rok zapožičala plátno a premietaciu
techniku. Deti si tak pod holým nebom mohli vychutnať rozprávku Trollovia - svetové turné a pre tých skôr narodených
bol pripravený zaujímavými recenziami ovenčený súčasný film
z česko-poľskej koprodukcie s názvom Šarlatán. Úspešnosť
výberu filmov i miesta premietania sa odzrkadlila na bohatej
účasti, na malé ihrisko v areáli základnej školy zavítalo takmer
160 divákov.
-verk-
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Dominanta mesta výrazne opeknela
Pred necelým rokom sa na veľkú radosť Ilavčanov začalo
stavať lešenie na jedinej verejnosti prístupnej exteriérovej časti
farského kostola. Znamenalo to, že sa začalo s jej opravou a po
náročnej rekonštrukcii oboch veží bude mať čelná fasáda nové
omietky, ktoré už nebudú ohrozovať návštevníkov a ako môžeme
vidieť, aj novú farebnosť.
Jeseň 2020 - nastupujú
stavbári a reštaurátori

Kultúrna pamiatka podlieha
dozoru pamiatkarov a všetky
zásahy boli s nimi komunikované.
Práce prebiehali za prísnych bezpečnostných opatrení, pretože sa
kostol nachádza v areáli väznice.
Opravu fasády minerálnymi
omietkami na báze vápna zabezpečila firma STAVBAL, s.r.o.
z Mníchovej Lehoty. Reštaurátorských prác sa ujal Juraj
Krajčo. V okolí je viacero objektov
historickej architektúry, ktorým
trenčiansky odborník vrátil zašlú
krásu. Na našom kostole prešiel
reštaurátorskou obnovou vstupný
portál, hlavice pilastrov, kríž na
štíte, priebežné profilované rímsy,
plocha zrkadla, tvaroslovie štítu,
niky s mušľou a píniové šišky.
Stavbári a reštaurátori pracovali
do neskorej jesene, kým to dovolilo počasie.
Jar 2021 - máme pekné vitráže
i novú farebnejšiu fasádu

Na jar 2021 sa práce stavbárov
a reštaurátorov zase rozbehli.
Nad vchod do chrámu pribudli v
marci aj tri nové vitrážové okenné
výplne. „Ďakujeme dvom Bohu
známym rodinám, ktoré zafinancovali dve z týchto výplní
sumou štyritisíc a dvetisícpätnásť eur, ako i všetkým, ktorí
svojim milodarom prispeli práve na tento úmysel,“ poďakoval
Patrik Sojčák, dekan ilavskej
farnosti. Autorom a zhotoviteľom
vitráží je Spoločnosť priateľov
skla, s.r.o. z Považskej Bystrice.
Hliníkové rámy okenných výplní
vyrobila a izolačné dvojsklo
zabezpečila firma ALU-METAL,
s.r.o. zo Žiliny.
V apríli sa uskutočnilo pracovné

stretnutie členov farskej rady,
dekana farnosti, pamiatkarov
z KPÚ Trenčín, reštaurátora a
realizátora stavebných prác.
Vybrali farby na plochy fasády a
na architektonické prvky kostola
zo vzoriek, ktoré boli už predtým
skúšobne na fasádu nanesené.
Zároveň vybrali farbu na ostatné
prvky, akými sú oplechovanie, kovové žalúzie a podobne. Konečná
farebná kombinácia okrovožltej
s bielou, ktorou sa kostol krásne
zaskvel a po odstránení lešenia
žiari doďaleka, je typická pre
barokové stavby. Ilavský kostol
mal takúto farebnosť naposledy
v 18. storočí.
Nákladné opravy farnosti pomohlo zvládnuť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky finančnou
podporou vo výške 50 -tisíc eur, čo
je takmer tretina potrebnej sumy.
Ostatné náklady znášajú veriaci.
„V súvislosti s touto opravou
nám pre rok 2020 Biskupský
úrad v Žiline udelil súhlas s vykonaním dvanástich účelových
zbierok. Nakoľko päť týchto
zbierok sa z dôvodu obmedzení
spojených s epidemiologickou
situáciou nemohlo uskutočniť,
biskupský úrad súhlasil s
ich preložením na rok 2021.

Za všetky milodary, ktorými
ste podporili a podporujete
tento úmysel a vašu štedrosť,
úprimné Pán Boh zaplať,“ doplnil dekan.
Pokračovanie
(nekonečného) príbehu

Aj keď by sa mohlo zdať, že
so zložením lešenia sú práce na
konci, nie je tomu tak. Zo zbierok

Ak zámery farnosti chcete podporiť, dá sa to viacerými
spôsobmi: prostredníctvom účelovej zbierky, prinesením
milodaru dekanovi, kaplánovi alebo prevodom na farský
účet. Môžete hotovosť vložiť osobne na farský účet v pokladni pobočky Slovenskej sporiteľne v Ilave, s označením:
„Milodar na opravu kostola“.
Bankové spojenie: SLSP Ilava
Číslo účtu: IBAN SK3609000000000063662298

sa platí tiež rekonštrukcia NN prípojky, klampiarske práce, plánuje
sa prístrešok nad hlavný vchod,
výmena bočných okenných vitráží a ďalšie. Ako dodal dekan
farnosti, konečné vyúčtovanie
bude zverejnené.
Kompletná dostavba kostola,
ktorý vtedy trinitári zasvätili Svätej
Trojici, aj s obidvomi vežami, bola
dokončená v roku 1722. Budúci
rok oslávime 300 rokov od tejto
udalosti a kostol už je zasvätený
Všetkým svätým. Či už sme veriaci, alebo nie, buďme hrdí na dominantu mesta, jej do diaľky žiariace
medené veže i novučičkú fasádu.
Za to patrí veľká vďaka všetkým,
čo sa na rekonštrukčných prácach
akýmkoľvek spôsobom podieľajú.
-ot-, -ps-
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O otvorenie Ilavského kultúrneho leta
2021 sa postaralo Oddelenie kultúry
mesta Ilava podujatím PIKNIK S KNIHOU.
Pripravený program bol rozmanitý, pútavý
aj poučný. Diváci si už zvykajú na to, že
mestský park sa stáva miestom, kde sa
môžu stretnúť so svojimi priateľmi a pritom
si vypočuť i pozrieť rozhovory so známymi
osobnosťami kultúry.
Piknik bol príležitosťou, aby sme rozložili
deky, podsedáky, stoličky a spolu s deťmi sa
vrátili do detských čias. Dagmar Mišíková v
spolupráci so svojimi kolegami z divadelného
súboru HUGO pripravila pásmo čítaných detských rozprávok a poviedok sprevádzaných
hudbou. Zaujala všetkých zúčastnených
svojím spevom, hrami, tancom a nadšením,
s akým celý program nabila. Ani krátky dážď
neodradil účinkujúcich či divákov.
O detský kútik s malým občerstvením sa
postaralo OZ Vila Vilôčka. Osviežili sme sa
lahodnými ovocnými limonádami s bylinkami, deti nakŕmili zajačikov, ktoré v detských
jasličkách chovajú a zahrali sa rôzne hry. Dospelí sa posilnili výbornou kávičkou z „modrej
budovy“ a pani knihovníčka Oľga z mestskej
knižnice priniesla plné koše detských kníh.
Každý si mohol vziať domov zdarma niektorú
z vyradených, ale ešte použiteľných, knižiek
na letné oddychové čítanie. Na podujatí
knižnica spolupracovala aj s naším jediným
kníhkupectvom. V ich stánku si záujemcovia
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PIKNIK S KNIHOU

bol o detských textoch, hudbe, smiechu,
ale aj zaujímavej literárnej besede
na mieste mohli zakúpiť knihy
od spisovateľky Lucie Saskovej,
ktorá nás poctila svojou účasťou
na besede a jej fanúšikom s
radosťou knihy podpísala.
Samozrejme jej fanúšikovia
sa už nemohli dočkať, kedy
porozpráva o tom, čo nové pripravuje, aj to, ako sa má a čo ju
inšpiruje k písaniu jej príbehov.
Pre tých, ktorí Luciu nepoznajú,
máme niekoľko informácií. Autorka píše pod pseudonymom,
žije v Nitre, vedie bežný život
pracujúcej ženy. Jej kreativita sa prejavila už
v detstve a ešte na základnej škole napísala
pre svoje priateľky prvý román. Píše preto, lebo
ju to napĺňa a baví. Má bohatú fantáziu a jej
príbehy sú najčastejšie z prostredia, ktoré je
mnohokrát netradičné. V jej knihách sa ocitáme v psychiatrickej liečebni, okúsime život
prostitútky, či zisťujeme, aké je to byť ženami,

ktoré nazýva príznačne „zlatokopky“. Rovnaký názov nesie
aj jej úspešná kniha, ktorá zaznamenala obrovský úspech.
Medzi jej rýchlo sa predávajúce
tituly patria aj knihy UNESENÁ,
ROZPOLTENÁ, NEBEZPEČNÁ, ODSÚDENÁ a iné. Pri
písaní využíva konzultácie s
lekármi, psychológmi a inými
odborníkmi. Sama o sebe vraví,
že žije akoby dva životy.
Na besede ochotne odpovedala nielen na zvedavé
otázky moderátorky, ale aj na tie, ktoré jej kládli
diváci a celkom iste si publikum získala svojím
nenúteným správaním a milým úsmevom. Fanúšikovia jej tvorby si nenechali ujsť príležitosť
na fotografiu s ňou i na podpis kníh. Veď nie
každý deň majú možnosť osobne sa stretnúť
so spisovateľkou, ktorú majú radi.
-jše-
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Tanec v rôznych podobách a štýloch
V sobotu 10. júna bolo v
mestskom parku veselo a rušno.
Oddelenie kultúry pripravilo ďalšie podujatie v rámci Ilavského
kultúrneho leta 2021, ktoré sa
nieslo v znamení tanca. Do nášho mesta zavítali tanečné skupiny, ktoré sa prišli prezentovať
svojím programom. Keďže mali
pre obmedzenia v čase pandémie málo, alebo takmer žiadne
príležitosti, ukázať svoj talent,
ochotne a s radosťou prijali
pozvanie zúčastniť sa ilavského
podujatia „Leto s tancom“.
Diváci tak mohli tlieskať a nadšene sledovať dynamický tanec v
podaní tanečných skupín ELIS z
Nemšovej a ARTIS zo susednej
Dubnice nad Váhom. Dievčatá
sa pod vedením svojich vedúcich
zúčastňujú tiež rôznych celoslovenských súťaží, odkiaľ si nosia
cenné trofeje. Pre našich divákov,
deti aj dospelých prichystali krátky
workshop a bolo vidno, že sa všetci
dobre bavia učením tanečných
figúr. Deti sa potešili aj minidiskotéke, do tanca sa snažili zapojiť aj
maminy a tatovia a rytmus hudby
nenechal nijaké nohy pokojne stáť.

Ten, kto sa chcel dozvedieť, čo je
to POLE DANCE, mal možnosť tak
urobiť pri krásnom aj fyzicky náročnom programe, s ktorým sa uviedla
AĎKA POLE S DEŤMI. Pôsobí v
neďalekej Považskej Bystrici, kde
je lektorkou tejto tanečno-športovej
disciplíny. Nesmiernemu záujmu
sa potešili orientálne tanečnice
SHAMS z Piešťan. Preniesli divákov do sveta fantázie a hudby
Orientu. Ich predstavenie nadchlo
najmä mužskú časť obecenstva
a ani sa im veľmi nečudujeme,
tanečníčky boli krásne a tajomné,

Miláčik, ĽAHNI!

„Ľahni, sadni, podaj labku...,“
takýmito povelmi sa nieslo sobotné
popoludnie v areáli futbalového
ihriska na Sihoti 26. júna 2021.
Po ročnej nútenej pauze sa opäť
stretli majitelia a ich domáci miláčikovia, aby predviedli zručnosti
svojich zvieratiek. Podujatie prišli
podporiť i naši mestskí hasiči s
krátkym „vodným“ programom,
ktorý prítomných nielen zaujal,
ale najmä v horúcom dni osviežil.
Medzi krásnymi psíkmi a zajačikmi
dominovala nádherná sova – Plamienka driemavá, ktorá si odniesla

i najvyššie ocenenia. Každé
dieťa si odnieslo pekný darček a
nechýbala ani bohatá tombola.
Zaujímavé rozprávanie o svojich
miláčikoch bolo doplnené o krátke
ukážky poslušnosti.
Organizačne krásne zvládnuté
popoludnie „Ilavský miláčik“ spĺňalo všetky potrebné hygienické
opatrenia, bolo príjemným štartom
do kultúrneho leta v Ilave. Divadelný súbor Masky ako vždy nesklamal a nám zostáva už len tešiť sa
na ďalšie podujatia pod taktovkou
Janky Trenčanovej.
-ra-

doslova ako z rozprávky Tisíc a
jednej noci.
Všetci nedočkavo čakali, kým sa
zotmie. Sľúbeným zlatým klincom
programu bola útla dievčina, FAKÍRKA KIKA. Je známa z televíznych
programov, dokonca si zahrala
v rozprávkach aj filmoch našej i
zahraničnej produkcie. Spomeňme
napríklad Lásku na vlásku, Oresta
z rodu čarodejníkov alebo jej rozhovory s Petrom Marcinom v jeho
šou Neskoro večer. Táto talentom
nabitá žena nás všetkých zaujala
nielen žonglovaním s ohňom, ale

i chôdzou po rozbitom skle. Jej
hltanie ohňa naháňalo strach aj
vzbudzovalo obdiv. Ako prezradila,
v civile má svoje „normálne zamestnanie“, ale od svojich pätnástich
rokov sa venuje horúcemu koníčku
a tiež má doma hada, pytóna Luňáka. Ten jej už niekoľkokrát ušiel, čo
bolo celkom zaujímavé.
Na záver vystúpenia v Ilave nám
Kristína „vykúzlila“ pomocou svetelných efektov logo nášho podujatia a
erb mesta, čím si zaslúžila obrovský
potlesk od nadšených divákov.
-jše-
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l Lukáš, pamätám si ťa ešte
ako malého pekného chlapca
obletovaného dievčatami..
Kedy sa v tvojej hlave zrodila
myšlienka stať sa kňazom?
- V prvom rade by som chcel povedať, že myšlienka na kňazstvo
nepochádza odo mňa. Kristus
povedal svojim učeníkom: Nie
vy ste si vyvolili mňa, ale ja som
si vyvolil vás... (Jn 15,16) Toto je
základná premisa každého povolania a takto sa to stalo aj v mojom
prípade. Človek iba odpovedá
na volanie Boha, ktoré zachytil
vo svojom srdci. Toto povolanie
bolo zo začiatku veľmi nenápadné
a diskrétne. No postupom času
naberalo stále väčší a väčší rozmer a bolo nutné zaujať k nemu
nejaký postoj. Povedal som si,
že ak zostanem ignorovať tento
vnútorný hlas, nikdy nespoznám,
či ide o pravé povolanie, alebo
iba o moje vnútorné, mylné ilúzie.
Preto som sa rozhodol v určitom
čase zanechať všetko to, čím som
sa v živote zaoberal a k čomu som
bol pripútaný a rozhodol som sa
vstúpiť do seminára, kde som toto
povolanie rozpoznal ako autentické. Neviem preto jednoznačne
pomenovať, alebo označiť dobu,
či moment, v ktorom som sa rozhodol povedať áno, pretože išlo
o dlhotrvajúce obdobie hľadania
a vnútorného vyhodnocovania
na základe vlastných predpokladov a spirituálneho vedenia
mojich múdrych duchovných
sprievodcov.
l Kto ťa najviac podporoval
a pomáhal ti? A ako toto rozhodnutie prijali tvoji rodičia a
priatelia?
- Podporu som cítil z každej
strany. Ľudsky najviac pri mne
stáli moji rodičia, aj keď možno
boli z môjho rozhodnutia prekvapení. Ponechali mi slobodu a
aj to bolo mojou veľkou posilou.
Vnímal som, že s nimi nemusím
bojovať, ako niektorí moji spolužiaci so svojimi rodičmi, ale že
naopak za mnou stoja aj keď si
moju budúcnosť predstavovali
azda trochu inak, nakoľko som
študoval aj na právnickej fakulte.
Ale silnú základňu mi vytvorili tiež
priatelia. Tí, ktorí mi boli blízki,
pochopili pomerne rýchlo moje
nové smerovanie, ale boli aj takí,
ktorí si do poslednej chvíle mysleli,
že som sa asi nejako zle vyspal a
že sa opäť vrátim k tomu, o čom
si mysleli, že je pre mňa správne.
Dnes vďačím všetkým, ktorí mi
verili viac ako ja sám sebe, ale na
tých, ktorí to videli inak sa nehnevám. Mne samému trvalo mnoho
rokov pochopiť to. Neočakávam
ten istý výsledok od krátkych a
nezainteresovaných úvah.
l Máš nádherný hlas, často
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Z „Jakubka“ (Lukáš Behan) sa stal KŇAZ
sme ťa počúvali nielen v kostole, ale tvoj spev sprevádzal aj
množstvo kultúrnych podujatí
v meste. Spev je pri tvojom
povolaní veľmi dôležitý, však?
- To, čo je v mojom povolaní
veľmi dôležité, je dobré, ochotné srdce a láskavý, povedal by
som správny, ľudský prístup k
ostatným. To je to, na čom musí
človek pracovať, pretože nie je
anjel. Ale to najdôležitejšie aj
tak dáva Boh. On poskytuje to,
čo človek nijakým spôsobom
nemôže ľudsky garantovať. Ak
však dal kňazovi talent, napríklad
aj talent spevu, je to určite pekný
dar pre sprostredkovanie Božej
krásy. Spev sám o sebe však
nehrá dôležitú úlohu pri napĺňaní

kňazského povolania. Poznám
mnoho kňazov, ktorí spievať
nevedia a ktorí sú skutočne hudobne hluchí, ale bolo by veľkou
škodou, keby sa kňazmi nestali.
Obohatiť zlatom v hrdle je plus
bonus, obohatiť zlatom zo srdca
je nevyhnutnosťou.
l Nejaký čas si pôsobil v
známom regionálnom divadelnom súbore Hugo. Tvoja
nezabudnuteľná úloha Jakuba
v Perinbabe utkvela v pamäti
mnohým z nás. Nie je ti smutno
za týmto obdobím života...?
- Áno, mal som tú česť pôsobiť v
(minimálne pre tento región) známom divadelnom súbore Hugo.
Najmä v začiatkoch sme sa niekoľko rokov venovali stvárňovaniu

divadelných inscenácii pre deti,
ale boli to aj tituly s náboženskou,
či spoločenskou tématikou. Dnes
toto divadlo zažíva úspech na
celoštátnej úrovni a kvalita jeho
hereckých výkonov prekročila rámec ochotníckej perspektívy. Nie
tak samotné divadlo, ako ľudia,
ktorí ho tvorili a tvoria dali môjmu
životu pridanú hodnotu. Bolo to
nádherné obdobie vzájomného
prežívania radosti z odovzdávania krásy umenia a kultivovania
duševného rozmeru tých, ktorí na
naše predstavenia prichádzali.
To, že som mohol vystupovať ako
jeden z jeho členov, stvárňovalo
aj môj osobný prednes, za ktorý
dnes vďačím práve divadlu. Intonácia, dikcia prednesu, pauzy,

7/2021
artikulácia… toto všetko dnes
využívam ako cennú skúsenosť
aj pri mojej kazateľskej službe.
Všetko sa deje pre niečo.
l Lukáš, máš za sebou
štúdium teológie. Mnohí z nás
nevedia, čo toto štúdium všetko obsahuje, povedz nám, ako
si to vnímal ty na univerzite?
- Na teológiu existuje viacero
hlboko ambivalentných pohľa-
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kuje fakt, že k ľuďom nemožno
pristupovať paušálne, ale každý
jeden si vyžaduje osobitný prístup.
Teda teológia, ktorá vychádza zo
spoločných princípov, no zároveň,
ktorá je šitá na mieru každého.
l Na čo sa tešíš a z čoho
máš možno obavy?
- Veľmi sa teším, že budem pre
mnohých sprostredkovateľom
Božej blízkosti a odpustenia. Veľ-

Skvelý Aquatec na majstrovstvách
Slovenska v malom futbale

dov. Niektorí toto štúdium naozaj
považujú za náročné, aj keď
trocha nudné. V očiach iných je
však zdiskreditované a zbytočné.
Mnoho ľudí ani nevie, (taká je
moja osobná skúsenosť z rozhovorov) že kandidát na kňazstvo
(teda bohoslovec) študuje na
univerzite (v mojom prípade to
bola Univerzita Komenského)
a že na konci štúdia je za ním
päť štátnych skúšok, obhajoba
diplomovej práce a minimálne
štyri cudzie jazyky, ktoré treba
zvládnuť aspoň rámcovo kvôli
čítaniu biblických a zahraničných
textov. Nebolo by však presné
zostať pri tvrdení, že teológia je
náročná veda z týchto dôvodov.
Jej náročnosť vychádza z iných
kritérií. Nejde o to naučiť sa pár
kníh na skúšky, ktoré po ukončení
štúdia už nikto nepreverí. To, čo
je na teológii skutočne ťažké, je
preniknúť do podstaty a hĺbky Božieho odkazu, pochopiť vnútorné
súvislosti, väzby, prepojenia a paradoxy viery v Boha. Toto sa nedá
vyčítať v žiadnej publikácii. Tie sú
iba barličkou pri zložitom výstupe,
na ktorý sa musí odhodlať každý
jednotlivec zvlášť. V teológii nie
je dôležité veľa vedieť, ale veľa
pochopiť. No zároveň ten, kto
chce veľa pochopiť, musí aj veľa
vedieť. Sú to prepojené nádoby.
Celú náročnosť teológie kompli-

mi sa teším na mnohé stretnutia s
novými ľuďmi. Môj život je bohatý
vďaka podnetným rozhovorom
a vďaka obohateniu vlastného
názorového spektra iných ľudí.
Veľmi sa teším, že môžem šíriť
radosť zo života a radosť z toho,
že všetko, čo tu na zemi žijeme
s láskou, má zmysel. A z čoho
mám obavy? Vždy som sa cítil
nepríjemne v spoločnosti hlúpych
a jednorozmerných ľudí, ktorí
majú na všetko pohotovú odpoveď. Ktorí majú vo všetkom jasno
a nepotrebujú sa už v živote na
nič pýtať. Bojím sa, že sa nebude
dať vyhnúť týmto stretnutiam a že
keď sa už stretneme, nebudeme
si mať čo odovzdať.
l Už vieš, kde bude tvoje
prvé pôsobisko?
- Z dekrétu, ktorý som obdržal
po mojej kňazskej vysviacke, som
sa dozvedel, že ma nitriansky pán
biskup Viliam Judák na najbližšie
obdobie mojich prvých kňazských
rokov ustanovil za svojho tajomníka a ceremoniára. Budem mu teda
nápomocný pri jeho pastoračnej
starostlivosti o diecézu a príprave
liturgických slávnosti.
Ďakujem za rozhovor a prajem Ti za všetkých čitateľov
Ilavského mesačníka veľa sily
v Tvojom poslaní!
-raFoto: Marek Mucha

Košice sú v tomto roku hlavným mestom malého futbalu.
Okrem európského šampionátu sa tu cez víkend 17. a 18. júla
2021 konali Niké Majstrovstvá Slovenska v malom futbale.
V hlavnej A kategórii sa zúpomere 4:2 (strelecky sa presadili
častnilo až 64 mužstiev z celého
Tomáš Varhaník, Tomáš Maník,
Slovenska. Ilavskú miniligu zaMarek Burdej a Igor Držík). V sestupoval Aquatec, ktorý okrem
mifinále majstrovstiev Slovenska
svojich stálic doplnil pár hráčov aj
sa nepodarilo Aquatecu uspieť
z iných mužstiev ilavskej miniligy
a napokon prehral s mužstvom
(Zrnkáči, FC Kebab Beluša) či
Vokup klim Prešov vysoko 1:5 (gól
iných skvelých hráčov. V základza Aquatec strieľal Lukáš Čelko).
nej skupine sa Aquatec stretol s
Drámu priniesol zápas o bronz.
mužstvami z Bratislavy, Prešova
Aquatec 4 minúty pred koncom
a Michaloviec. Jedine zápas s
zápasu prehrával s mužstvom
TIKI TAKA Bratislava Aquatec
Podpor Pohyb Košice o gól, tak
prehral najtesnejším rozdielom
neostávalo nič iné, len skúsiť hrať
1:0. Následne už vyhral s mužhru bez brankára (Braňa Žilku vystvom PRO-MOBIL Michalovce
striedal Andrej Pagáč). Práve Anv pomere 0:2 (gólovo sa presadili
drej Pagáč nahral loptu Marekovi
legionári Tomáš Varhaník, hrajúci
Burdejovi a ten nekompromisne
v ilavskej minilige za FC Kebab
ďalekonosnou strelou nedal
Beluša a Roman Ruman, hrajúci
brankárovi šancu a vyrovnal na
aktívne za Zrnkáčov). V posled1:1. Komentátor zápasu označil
nom zápase nedal Aquatec šancu
Marekov gól za jeden z najkrajších
mužstvu Eli Academy Prešov a
na MS Slovenska. Keďže sa už
zvíťazil vysoko 4:1. Opäť sa strelen dohrávalo, nasledovali pokulecky presadili Tomáš Varhaník,
tové kopy, ktoré mali opäť svojho
René Brix (v minilige hrajúci za
hrdinu/hrdinov. Za Aquatec sa na
Zrnkáčov) a skvelý futbalista a
úvod presadil Andrej Pagáč, národák z Ilavy Igor Držík. Aquatec
sledne brankár Aquatecu Braňo
v skupine obsadil 2. miesto a
Žilka vyrazil prvý pokutový kop
postúpil do 16-finále.
Košičanov. V druhom kole Oto
V šestnásťfinále dostal Aquatec
Vraník prestrelil bránu. Aquatec
prvé mužstvo z inej skupiny a to
mal však v bráne oporu, ktorej
Young Boys Trnava. Na konci
sa následne podarilo chytiť druhý
zápasu sa podarilo streliť gól
pokutový kop. Potom mal všetko v
Tomášovi Maníkovi a Aquatec
nohách Marek Burdej, ktorý svoju
najtesnejším rozdielom 0:1 ponajdôležitejšiu penaltu v živote
stúpil ďalej. V osemfinále čakalo
chladnokrvne premenil a Aquatec
Aquatec ďalšie mužstvo z Trnavy
mohol začať sláviť svoj historický
a to Atletico Trnava F.C. Presaúspech. Získať bronzové medaily
dili sa Marek Burdej a Igor Držík,
z takej nabitej konkurencie TOP
Aquatec opäť zvíťazil o jeden gól
mužstiev z celého Slovenska je
v pomere 1:2. Do tretice čakalo
obrovským úspechom, gratuv štvrťfinále na Aquatec opäť
lujeme.
trnavské mužstvo Báro-raj Trna-mlmf ilavava, s ktorým si Aquatec poradil v
foto: SZMF
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XXIV. ROČNÍK ILAVSKÉHO BEHU – VEĽKEJ CENY AGROMIXU
Po ročnej prestávke, keď sa kvôli
pandémii koronavírusu v roku 2020
Ilavský beh nemohol uskutočniť, sa
v nedeľu 27. júna 2021 na štarte
pri starom mestskom pivovare
opäť stretli malí i veľkí pretekári
na tradičnom ilavskom bežeckom
podujatí. „Aj tento rok to vyzeralo
neisto. Ilavský beh sme zvykli
datovať na druhú májovú nedeľu,
no protipandemické opatrenia
neumožňovali organizátorom
robiť hromadné športové podujatia. Ďalší ročník sme vynechať
nechceli, preto sme zvažovali aj
formu virtuálneho behu s individuálnymi štartami. Našťastie
prišlo k uvoľňovaniu a tak sme
naše tradičné podujatie presunuli na koniec júna,“ skonštatoval
organizátor pretekov Ľubomír Klobučník. Ako priznal, organizátori si
vopred ani netrúfali odhadnúť, aká
bude účasť. „V takejto situácii sme
niekoľko rokov neboli. Nevedeli
sme si tipnúť, či ľudí neodradia
sprísnené podmienky. Ako
bežcov, tak i divákov. Napriek
tomu, že účasť nebola taká, na
akú sme zvyknutí, potešilo nás,
že prišli stálice Ilavského behu,
ale aj nováčikovia. Sme vďační
všetkým, ktorí nás v našom

POĎAKOVANIE
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 XXIV. ročníka Ilavského behu,
predovšetkým firmám - AGROMIX
Ilava, COMEXTRANS, s.r.o,
BUFET ROSA Ilava, KOLMAN,
s.r.o Ilava, reštaurácii MORAVEC
CAFÉ Ilava, TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o
Púchov, kúpeľňové štúdio TOMI
Ilava, KRAPS, s.r.o, kvetinárstvo
HORTUS, s.r.o Ilava, D-LUMAX a
FARMA Klobušice.
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. Úprimné poďakovanie patrí
aj obyvateľom mestskej časti Iliavka a Hornej Poruby - Štyri Lipy, ktorí
pretekárom vytvorili už tradične
milé, pohostinné a veľmi srdečné
prostredie prispievajúce nielen k
vynikajúcej spoločensko-športovej
úrovni samotného podujatia, ale
i ku skvelej reprezentácii celého
nášho mesta.
Organizačný výbor
XXIV. ročníka Ilavského behu
- Veľkej ceny Agromixu

Prvenstvo suverénne obhájil Ilavský,
najrýchlejšou ženou po prvý raz Ilavčanka Švaňová
úsilí podporili,“ zhodnotil hlavný
organizátor.
Trať sa ani tento rok nemenila,
tradične si mladší žiaci prvého
stupňa základnej školy odbehli
osemstovku a na štarte nechýbali
ani rodičia so svojimi najmenšími
ratolesťami s ročníkom narodenia
2019. Starší žiaci druhého stupňa už
na trati dlhej 1 200 metrov zvádzali
o niečo vážnejšie súboje. Celkovo
ich na 24. ročníku súťažilo 55.
Po tom, čo primátor mesta Ilava
Viktor Wiedermann a riaditeľ pretekov Ľubomír Klobučník ocenili tých
najlepších i najmenších v šiestich
kategóriách, prišiel rad na takzvané seniorské ročníky. Dovedna 48
pretekárov sa postavilo na štart o
jedenástej hodine a v tej najväčšej
horúčave na poludnie statočne
bojovali so slnkom i so súpermi
na trati dlhej 13 kilometrov, ktorá
je kombináciou cestnej i cezpoľnej
trasy. Jej najvyššie položeným bodom je vo výške 176 metrov vrch

Kopánka v Iliavke, kde je situovaná
z pretekárskeho pohľadu aj veľmi
zaujímavá horská prémia. Aj toho
roku sa jej ujal niekoľkonásobný
víťaz Ilavského behu – Miroslav
Ilavský z Jogging klubu Dubnica
nad Váhom. Ten si svoj náskok pred
ostatnými pretekármi udržal až do
konca a cieľovú čiaru prebehol s časom 45:41 min., čím si ho oproti 23.
ročníku vylepšil o viac ako minútu.
Ako druhý a tretí v poradí cieľovou
rovinkou prebehli Vladimír Kováč a
Rastislav Kalina. Druhý menovaný
sa zároveň stal víťazom kategórie
mužov nad 40 rokov.
Latka medzi ženami, porovnávajúc s rekordérkami naprieč
historickými tabuľkami, toho roku
nebola nastavená vysoko, no
napriek tomu sa za svoje výkony
medzi mužmi nemuseli hanbiť, o
čom svedčí umiestnenie mnohých z
nich v tabuľke absolútneho poradia.
Traťový rekord v ženskej kategórii
naďalej drží Mária Stárovská, ktorá

v roku 2000 trať zdolala s časom
50:39 min. V aktuálnom ročníku
medzi ženami triumfovala Nikola
Švaňová z Ilavy s časom 59:45 min.
24. ročník Ilavského behu – Veľkej ceny Agromixu sa tak, ako po
uplynulé roky, konal pod organizátorskou hlavičkou Mesta Ilava a
pod taktovkou hlavného sponzora –
firmy Agromix. „Som veľmi rád, že
sa toto pekné športové podujatie,
ktoré má v Ilave svoju históriu
a silné meno, podarilo napriek
nepriaznivým celospoločenským
podmienkam udržať. Rád som
prijal pozvanie a ocenil najlepších pretekárov. Už teraz sa teším
na 25. ročník a pozývam všetkých
bežcov i športových nadšencov,
aby s nami o rok prišli osláviť
štvrťstoročnicu Ilavského behu,“
zhodnotil primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann.
Kompletný výsledkový servis
nájdete na webovej stránke mesta
www.ilava.sk.
-verk-
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58. ROČNÍK MEDZINÁRODNÝCH DNÍ CYKLISTIKY:

Štart a cieľ druhej etapy po roku znovu v Ilave
Už po 58-krát sa pod taktovkou skúsených organizátorov uskutočnili
Medzinárodné dni cyklistiky. Ako jedno z mála juniorských podujatí
ponúkajú aj body do medzinárodného rebríčka UCI v rovnakej kategórii ako naše Okolo Slovenska – UCI 2.1 MJ. Tento fakt, rovnako
ako dlhoročná kvalita podujatia, pritiahli na Považie juniorské tímy
a reprezentácie z celého sveta. Od 16. do 18. júla 2021 sme tak
mohli na našich cestách vidieť budúcich majstrov sveta, či víťazov
veľkých monumentov.
Mladí pretekári si hneď prvý deň
mášom Sivokom. Prišli aj tímy z
zmerali sily v boji proti chronometru
USA, Argentíny, Dánska, Litvy,
na 10 kilometrovej trati z TrenčianLotyšska, Nemecka, Maďarska,
skych Teplíc smerom do Omšenia
Slovinska, Bulharska, Grécka i
a späť. Druhá etapa v sobotu 17.
Čiech. A samozrejme nechýbal
júla štartovala v Ilave. Na trase z
ani výber slovenských juniorov,“
Ilavy, smerom na Zliechov a sedlo
priblížil štartovnú listinu Stanislav
Javorinka pretekári po zjazde poHolec, riaditeľ pretekov. „Trať každý
kračovali stúpaním na Homôlku. Po
rok obmieňame. Minulý rok sme
prejazde cieľom cez Ilavu, Košecké
po dlhšom čase pridali Homôlku,
Podhradie a Hornú Porubu ich trať
tento rok náročné stúpanie na Háj,
priviedla do prudkého stúpania sedla
aby boli preteky ešte zaujímavejHáj a naspäť do Ilavy. Tento malý
šie. Fanúšikovia v spomínaných
kopcovitý okruh absolvovali pretekástúpaniach, myslím si, prišli na
ri celkovo štyrikrát, čo v rámci 121,5
svoje,“ dodal Holec.
kilometrov dlhej etapy predstavovalo
V Ilave peletón štartoval v sobotu
slušnú previerku výkonnosti.
17. júla 2021 o 13:00 spred budovy
Spomínané stúpania hrali hlavnú
úlohu aj počas záverečnej etapy,
ktorej srdce sa presunulo do Dubnice nad Váhom. Trikrát Háj, dvakrát
V Ilave má svoju základňu aj
Homôlka a dvakrát Javorinka dali
plážový volejbal. Po štvorročnej
riadne zabrať nohám i hlave mladých
pauze organizačný tím okolo Gitjazdcov. Celkovo cyklisti absolvovali
ky Rexovej obnovili volejbalovú
porciu 262 kilometrov, 13 horských
tradíciu a na novom pieskovom
a 3 rýchlostné prémie.
ihrisku vo „fullaréne“ minulý rok
„Som rád, že sa nám v týchto
náročných časoch podarilo
zorganizovali nultý ročník turnaja
preteky nielen zorganizovať, ale
amatérov a nadšencov plážoi posunúť do medzinárodného
vého volejbalu. Počasie prialo
kalendára UCI. Pretekov je teraz
beach volejbalu aj tento rok, kedy
ako šafránu, pre týchto mladých
sa konal oficiálne prvý ročník Fullobzvlášť. I preto takmer okamžite
cup-u. „Tento rok sa zúčastnilo
zareagovali so žiadosťou o účasť
11 zmiešaných tímov, pričom
mnohé zahraničné tímy. Teší
podmienkou bolo, že každé
ma prítomnosť talianskeho tímu
mužstvo musí mať spomedzi
Franco Ballerini, ktorý prišiel so
troch členov jednu ženu. Hralo
slovenským lídrom Martinom
sa v dvoch skupinách, z ktoSvrčekom. Rovnako zaujímavé
rých postúpili najlepšie dva
boli i dva holandské celky, z
tímy. Počas celého dňa bolo na
toho jeden aj so Slovákom To-

okresného úradu. Podujatie i svoj
americký tím prišla podporiť aj americká veľvyslankyňa v Slovenskej
republike Bridget Ann Brink. Kým
si juniorskí pretekári merali svoje
sily na náročnej trati, na námestí
prebehla verejná súťaž pre deti, do
ktorej sa mohli zapojiť deti rôznych
vekových kategórií – od najmenších na odrážadlách až po tých
najväčších.
Organizátorom pretekov bol
Športový klub cyklistiky Dubnica
nad Váhom v spolupráci s mestami, kde sa konali jednotlivé etapy.
Víťazom ilavskej etapy blahoželal i
primátor mesta Viktor Wiedermann.
„Teším sa, že jedno z podujatí
Medzinárodných dní cyklistiky sa
opäť konalo aj v Ilave. Máme tak
možnosť propagovať cyklistiku
aj medzi mladými ľuďmi. Všetci
dnes už poznajú Petra Sagana,
ktorý tento šport preslávil a je
veľkou inšpiráciou aj pre našu

mládež. Prostredníctvom tohto
podujatia môžu spoznať aj ďalšie
zvučné mená zo sveta cyklistiky.
Ilava sa vždy nazývala perlou Považia a je centrom nášho okresu,
preto si zaslúži s otvorenou náručou privítať športové podujatie
medzinárodného rangu. Víťazom,
ale aj všetkým blahoželáme k
úspechom. Verím, že aj mládež si
medzi pretekármi našla dostatok
inšpirácie, nech nám aj v Ilave
vyrastú nové talenty, ktoré nás
budú úspešne reprezentovať,“
zhodnotil primátor mesta Ilava Viktor
Wiedermann.
V čase medzi prejazdami pretekárov na námestí bolo možné zakúpiť
občerstvenie, cukrovú vatu, deti sa
vyskákali na nafukovacom hrade.
Záujemcovia si zacvičili v parku
jogu pod taktovkou Dášky Češkovej a zumbu s cvičiteľkou Jankou
Kolesárovou.
-ot/verk-

Turnaj amatérov a nadšencov plážového volejbalu obnovil svoju tradíciu
čo pozerať a videli sme naozaj
pekné volajbalové zápasy,“
zhodnotila organizátorka turnaja
G. Rexová. Na treťom mieste
skončilo družstvo z Nemšovej, na
druhom mladý tím z Bolešova a
prvé miesto ostalo doma v Ilave.
Víťazný tím v zložení Stanka Han-

ková, Palko Hajaš a Tomáš Beňo
si svoje víťazstvo nepochybne
zaslúžili. „Veľmi rada by som
poďakovala Ivanovi Fulecovi
a celému tímu Full café za
poskytnutie priestorov ihriska,
lôpt na turnaj a hodnotné ceny,
ako aj všetkým zúčastneným,
vďaka ktorým sa
náš tradičný turnaj amatérov a
nadšencov plážového volejbalu
opäť niesol v rodinnej a kamarátskej atmosfére,“
dodala G. Rexová.
-red-
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Matrika
Narodili sa:
Samuel Královič
Janka Jakubková
Dominika Tomanicová
Alexej Fabo
Matyáš Čupka
Nela Kučmínová
Michal Buček
Vivien Vargová
Navždy nás opustili:
Anna Jarníková
Štefánia Kazárová
Jozef Pagáč
Manželstvo uzatvorili
Roman Malíšek
a Ingrid Ondrušíková
Lukáš Mejzlík
a Natália Pagáčová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

Myslíte si, že vaše deti používajú internet bezpečne?
MESTSKÁ
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ĎAKUJEME
ZA KNIHY!
V našom mesačníku pravidelne zverejňujeme poďakovanie tým, ktorí darovali
knihy pre knižnicu, viacerí
opakovane. Dostali sme
niekoľko desiatok nových
drahších odborných titulov.
Historické, ekonomické i

Na fotografii jedna z darkýň
kníh pre našu knižnicu
Emília Kováčiková.

Máme tu prázdniny a ďalší školský rok začne ažKNIŽNICA
v septembri. No
A
I L A Vinternet,
pre deti určite neskončil
sú na ňom takmer denne. Uviedli,
že využívajú viaceré sociálne
siete. Preto aj téma kyberšikany

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
literatúru faktu. Kolekciu
klasických diel svetovej
literatúry i najnovšie diela
súčasnej beletrie. Vážime
si to!
Toto sú darcovia
z ostatného obdobia:
 Fábry Martin
 Púček Jozef
 Kováčiková Emília
 Porubčanová Ľudmila
 Martináková Veronika
 Solíková Mirka
 Tamajková Eva
 Heisarová Janka
 Čemez Daniel
 Puček Milan
 Schillerová Daniela
 Haasová Ľudmila
 Vavríková Alžbeta
 Staňová Eva
 Palčeková Lucia
 Wiedermann Ivana
 Vargová Ružena
 Hatalová Silvia
 Štúriková Božena
 Palčeková Natália
 Jászberényiová Alica
 Briestenský Adam

je aktuálna v každom čase.
Či vedia, čo slovo kyberšikana
znamená, sme sa spýtali priamo
ich na dvoch besedách v predposledný deň školského roka.
Takmer 90 žiakov ZŠ Medňanská, piatakov a šiestakov téma
šikany a kyberšikany zaujala a s
lektorkou intenzívne diskutovali.
Pozvanie knižnice prijala Nina
Szabová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Vzdelávanie viedla formou živej
diskusie, žiaci sa dozvedeli, ako
sa treba chrániť v kyberpriestore,
čo majú robiť, keď sa so šikanou
stretnú. Čo všetko tento pojem
zahŕňa a ako veľmi im môže ublížiť komunikácia s anonymnými,
neoverenými „priateľmi“. Nielen
psychicky, ale aj finančne. Neraz

totiž deti, ale aj dospelí naletia
podvodníkom a ak posielajú intímne fotografie, stávajú sa obeťou
vydierania.
Cieľom besedy bolo naučiť
deti opatrnosti, pretože čo je raz
na internete, to tam zostane.
Na záver si pozreli aj výborný
desaťminútový film slovenskej
polície, na tému (ne)bezpečia na
internete. V podobných aktivitách
chce knižnica pokračovať, ak
bude záujem, tak aj pre dospelých
účastníkov.
Lektorka odporúča aj ďalšie
filmy, ktoré poukazujú na temné
stránky sociálnych sietí: #Marty
is dead, Sociálna dilema a známy
český film V sieti. Pozrite si ich,
najlepšie spolu s vašimi deťmi.
-ot-

Do nových políc
nové atraktívne tituly
S týmto názvom odchádzala z
knižnice žiadosť o dotáciu z Fondu
na podporu umenia z programu
5.1.4 – Akvizícia knižníc. O peniaze sa uchádzame ostatné roky
pravidelne a darí sa nám.
Tento rok knižnica žiadala o
granty s dvomi projektmi. Uspeli
sme v žiadosti o interiérové vybavenie a zo získaných peňazí
budeme mať nové police v oddelení náučnej literatúry.
Chceme ich naplniť aktuálnym
obsahom, pretože mnoho odborných titulov je zastaraných. Tie
vyraďujeme, robíme miesto pre
novinky z rôznych oblastí.
Odborná komisia aj druhú

našu žiadosť schválila a po
podpise zmluvy príde na účet
suma 1500 eur na nákup kníh.
Na to si ešte chvíľu počkáme,
už teraz však sledujeme ponuku
vydavateľstiev, aby sme vyhoveli
širokému spektru čitateľov, vrátane študentov. Budeme vďační aj
za vaše tipy na kvalitné tituly zo
spoločenských a prírodných vied,
umenia a podobne.
-ot-
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KNIHY
KORNÉLIA
 knižné novinky  „hand made“ darčeky
 mapy  čerstvo pražená káva  sypané čaje

Skvelá dovolenka
s dobrou knihou
z Vášho kníhkupectva
Moyzesova 1871/123, Ilava ( 100 m za VÚB bankou )
0910 111 975
FB: Knihy Kornelia

TU MÔŽE BYŤ VAŠA REKLAMA KAŽDÝ MESIAC V 2100 DOMÁCNOSTIACH
Cenník inzercie a podrobnosti spolupráce na: ilavskymesacnik@ilava.sk
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