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ZDARMA!

Účastníci 20. ročníka Ilavského behu v roku 2016. Foto: Mário Hrubý

ZAČÍNALI „NA KOLENE“,
NO VYTVORILI ILAVSKÚ BEŽECKÚ TRADÍCIU
Mestský Ilavský beh organizoval bežecký
klub Červená hviezda Ilava ešte pred revolúciou 1989. Podujatie sa však udržalo iba pár
ročníkov, po roku 1989 nebolo sponzorov, ani
peňazí a jeho tradícia zanikla. Myšlienka však
zostala stále živá a tak jej pred 23 rokmi noví
organizátori vdýchli opäť život.
Prvý ročník zorganizovali ešte v starom areáli Sokolovne. Vtedy stanovili, kadiaľ povedie
bežecká trať a odvtedy sa na nej nič nezmenilo.
„To, že sa trať nemení, z Ilavského behu
robí veľké podujatie, pretože máte možnosť sledovať výkony bežcov a ich vývoj,“
zhodnotil športový komentátor Jozef Tichý (+
13.11.2019), ktorý mal jednotlivé míľniky tohto

podujatia „v malíčku“ a je autorom mnohých
článkov, kde spomína nielen na históriu behu,
ale aj výnimočné osobnosti, ktoré sa Ilavského
behu zúčastnili a posunuli jeho kvalitatívnu
latku vždy o krok vyššie. Nezabúdal ani na
bežecké „stálice“ a ich výkony, ktoré naprieč
podujatím neustále rastú. Veď mnohí pretekári
boli naozaj na Ilavskom behu odchovaní a v
historických análoch možno vidieť, ako sa zo
žiackych hviezdičiek stali postupne nielen
úspešní favoriti Ilavského behu, ktorí diktujú
tempo, ale aj výnimoční bežci celoslovenského
rangu. Všetky spomienky a výnimočné okamihy tohto tradičného ilavského podujatia nájdete
na facebookovom profile www.facebook.com/

IlavskyBeh. „Už 23 rokov sledujeme, ako sa
podujatie mení a rozvíja. Od toho prvého
ročníka, kedy sme začínali dá sa povedať
na kolene, môžem povedať, že je stále väčší
záujem ľudí, sponzorov i bežcov od najmenších až po najväčšie špičky slovenskej
atletiky,“ uviedol riaditeľ pretekov Ľubomír
Klobučník. Naposledy sa na Ilavskom behu
takto štartovalo v roku 2019, kedy sa uskutočnil 23. ročník tohto tradičného športového
podujatia v Ilave. V roku 2020 sa Ilavský beh
kvôli pandémii nekonal. Jeho štvrťstoročnicu
tak oslávime až o rok. S potešením však pozývame všetkých bežeckých nadšencov do
Ilavy 27. júna 2021 na jeho 24. ročník.
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Posledný mesiac sa niesol v duchu návratu do normálu. Obyčajné
veci, ktoré sme predtým považovali
za samozrejmé, sa počas pandémie
zrazu stali mimoriadne vzácnymi. Ísť
len tak na kávu s priateľkou, na jedno
čapované s kamošmi, na večeru, do
kina či do divadla s partnerom, prepadnúť nákupnej horúčke v obchodnom centre, stráviť čas na detských
ihriskách či prehrať sa s dieťaťom
v materských centrách alebo detských kútikoch... To všetko bolo
zakázané, nemožné, nebezpečné
či prinajmenšom nerozumné. Veľmi
čerstvá spomienka a veľký otáznik
visí nad tým, či nás to nečaká na
jeseň znova... Ešte pár týždňov späť
bolo jediným hromadným podujatím
pravidelné antigénové testovanie.
Miesto, kde ste stretli susedu od
vedľa, kamarátku z detstva, kolegu
z homeofficu či rodičov spolužiakov
svojich detí.. Uvoľňovanie opatrení
prinieslo konečne normálnejší život.
Obyčajné veci sú ešte stále vzácnymi a tak sa všetci tešíme z toho, že
môžeme sedieť na terase, obedovať
v reštaurácii, športovať alebo si opäť
vyberať z ponuky rozbiehajúcej sa
kultúry v bližšom či vzdialenejšom
okolí. Aj ja osobne som veľmi rada,
že letné mesiace môžeme konečne
využiť na plánovanie, prípravu a
organizáciu kultúrnych podujatí
pre malých aj veľkých. Pre tých, čo
majú radi hudbu, športové vyžitie,
tanec, divadlo, knihy, ale aj dobré
filmy. To všetko sa totiž v ponuke na
leto nachádza. Program Ilavského
kultúrneho leta 2021 nájdete na
poslednej strane tohto mesačníka.
Podrobnosti jednotlivých podujatí
budeme odkrývať postupne. Už
tento víkend sa môžete tešiť na dve
známe podujatia, ktoré mali ročnú
prestávku – Ilavský miláčik a Ilavský
beh. O týždeň neskôr nás čaká
otvorenie kultúrneho leta a s ním
knižný piknik v parku. Popoludnie
bude plné spevu, čítania, rozprávok
a hier. Pozvanie na besedu prijala
výborná súčasná spisovateľka Lucia
Sasková. Nasledujúci víkend prinesie do mestského parku pre zmenu
tanec. Na rad príde aj letné kino,
ktorému sme vybrali nové miesto –
v areáli základnej školy na malom
ihrisku, kde aktuálne opäť hráva
ilavská miniliga. Športoví fanúšikovia
si môžu vychutnať aj Medzinárodné
dni cyklistiky, aj tento rok budeme
jedným z troch miest, kde bude
štartovať ich druhá etapa. Chýbať
nebude ani podujatie, ktoré malo
premiéru minulý rok pred domom
kultúry – Ilava Locals Jam, ktoré sa
tento raz presunie na parkovisko pri
železničnej stanici. Letné večery si
môžete prísť spríjemniť do centra
mesta aj na koncerty hudobných
kapiel. Záver mesiaca júl bude
patriť obľúbenému klobušickému
podujatiu NA ZÁBAVE ZÁBAVA.
O augustových podujatiach si pohovoríme zase nabudúce. Srdečne
pozývame....!
V. Klobučníková
(šéfredaktorka IM,
vedúca oddelenia kultúry)
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Záchytné parkovisko pri železničnej
stanici by mali motoristi využívať viac
Komfortnému presunu do centra mesta pomôže rekonštrukcia chodníka a svahu.
O tom, ako by mohlo vyzerať regulované parkovanie
v centrálnej mestskej zóne,
sme písali už mnohokrát.
Pre komplexnosť vždy
dodávame, že jednou z
vyvolaných investícií popri
zriadení platených parkovacích miest na námestí a
štyroch priľahlých ulíc, je
aj rekonštrukcia chodníka
a oporných stien od mestského úradu po Hurbanovu
ulicu.
Mesto Ilava uvažuje so zavedením nového systému regulovaného parkovania v centre
mesta. V minulých rokoch boli v
rámci riešenia parkovacej politiky
vybudované záchytné parkoviská
– Cillerova jama a parkovisko pri
železničnej stanici. Obe sú od
centra mesta vzdialené pešou
chôdzou približne päť až desať
minút.
„Pre zabezpečenie presunu
občanov, ktorí budú mať svoje
automobily zaparkované na
parkovisku pri železničnej
stanici, je potrebné uskutočniť
rekonštrukciu existujúceho
chodníka vo svahu, schodov,
betónových oporných múrov,
kamenných stien, múrikov a
zábradlia. Rekonštrukčné práce budú spočívať vo výmene
výrazne sa rozpadávajúcich
betónových dlaždíc, úpravy
oporných stien, múrikov, zábradlia a verejného osvetlenia,“
vymenovala J. Šedová z oddele-

nia rozvoja zoznam potrebných
prác, ktoré by sa mali na svahu
spájajúcom námestie s okolím
železničnej stanice, zrealizovať.
Podľa projektu budú jestvujúce
betóny, obrubníky a zámková
dlažba odstránené a nanovo osadené v pôvodnej polohe, pričom
existujúca vrstva o hrúbke asi 200
milimetrov bude upravená a zhutnená do spádu. „Na chodníku sa
nachádzajú pôvodné stožiare
verejného osvetlenia. V rámci
plánovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Ilava,
investor uvažuje s obnovením
a doplnením osvetlenia v tejto
časti. To znamená, že staré
stožiare sa posunú, prípadne
doplnia novými a umiestnia sa
tak, aby nezasahovali do chodníka,“ vysvetlila Jana Šedová.
Realizácia diela sa bude robiť
súbežne s rekonštrukciou ulice

Kpt. Nálepku s tým, že sa začne
21. júna a trvať bude približne
8 týždňov. Víťazom verejného
obstarávania sa stala spoločnosť
ERPOS, spol. s.r.o. zo Žiliny s
vysúťaženou cenou 91 355 eur.
-verk-
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Jednosmerná ulica Kpt. Nálepku
dostane nový asfaltový povrch

Po zjednosmernení jednej
z hlavných ulíc na sídlisku
Sihoť, dostali zabrať aj ďalšie jednosmerné dopravné
prepojenia. Tie už aj predtým
„zdobilo“ početné množstvo
jám. V rámci bežnej údržby
sa podľa potreby tieto výtlky
vyspravujú, avšak takéto
kompromisné riešenia sa
nedajú robiť donekonečna.
Hoci komunikácií s nelichotivým vzhľadom je v našom
meste ešte stále mnoho, teraz
prišiel rad na opravu Ulice
Kpt. Nálepku s prepojením
na Mládežnícku ulicu smerom
ku kanálu.
Na rekonštrukciu tejto ulice
bol najskôr vypracovaný projekt
a následne prebehlo verejné
obstarávanie na zhotoviteľa
prác. Jeho víťazom sa stala firma
Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
zo Žiliny, ktorá akciu vysúťažila za
približne 39,5-tisíc eur. S realizáciou prác sa začne koncom júna
a trvanie prác sa predpokladá na
šesť týždňov. „Chodník po pravej
strane komunikácie sa vybúra
a rozšíri na šírku jeden a pol
metra, pričom komunikácia sa
ponechá v šírke tri metre. Chodník po ľavej strane miestnej komunikácie sa vybúra a vytvorí
sa tu pás o šírke 2,2 metra,
ktorý bude slúžiť na pozdĺžne
parkovanie,“ vysvetlila Jana
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Šedová, referentka pre investičnú
výstavbu z oddelenia rozvoja.
Upravovať sa budú aj chodníky. Na
začiatku úseku pri bytovom dome
č. 237 sa vybuduje chodník za
pozdĺžnym parkovacím miestom

a napojí sa na jestvujúci pri bytovom dome s.č. 237. „Pokiaľ ide
o navrhované riešenie na ulici
Mládežnícka, úprava sa týka len
výmeny krytu vozovky a vybudovania nespevnenej krajnice

o šírke minimálne pol metra so
spádom osem percent, čím sa
zabezpečí odvodnenie cesty.
V prípade potreby sa výškovo
upraví poklop,“ uzavrela.
-verk-

Pekné počasie technické služby využívajú aj na opravy výtlkov
Bežná údržba ciest je aj o pravidelných opravách výtlkov, jám
a nedokonalostí na mestských
komunikáciách. Pekné počasie
oddelenie technických služieb
využilo aj na vyfrézovanie najhorších úsekov a položenie nových
asfaltových povrchov.
Určite ste si v ostatných dňoch
všimli, že je v rámci rozkopávok
ciest v našom meste rušno. K plynárom sa pridala aj mesto a slnečné
dni sú venované aj
opravám tých najhorších výtlkov v
meste na uliciach
SNP, Kukučínova,
Záhumenská, Jesenského, Sládkovičova, Štúrova a
Hviezdoslavova.
„V ďalšom období sa postupne
prejde aj na ostatné mestské časti a
ich ulice. Stav výtlkov je zmapovaný
po celom meste
vrátane mestskej
časti Klobušice,"

doplnil vedúci oddelenia technických
služieb mesta Ilava Stanislav Rendek.
Vodičov prosíme o trpezlivosť. Diskomfort však vymenia za bezproblémový
prejazd Ilavou.
Pripomíname, že na jeseň nás čaká
ďalšia etapa rekonštrukcie väčšieho
množstva komunikácií v meste a
mestských častiach, ktoré sa budú
vyspravovať komplexne položením
nového asfaltového koberca.
-verk-
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Na zbernom dvore
skončili štyri tony
starých pneumatík
Občania môžu priniesť ojazdené pneumatiky priamo na
zberný dvor oddelenia technických služieb v Ilave. Prvý vývoz
máme úspešne za nami.
Opotrebované pneumatiky dnes môžete odovzdať v
ktoromkoľvek pneuservise, u
predajcu pneumatík alebo automobilov a na zberných miestach
určených obcou. Tieto subjekty
sú totiž povinné postarať sa o
ich likvidáciu, recykláciu alebo
materiálové či energetické
zhodnotenie. Každé takéto
miesto označené ako „miesto
spätného odberu pneumatík” je
povinné prijať všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto
ich kúpy, značku alebo veľkosť.
Konečný požívateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po
tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík. Spätný
zber odpadových pneumatík je
bezplatný, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky
alebo iného tovaru.
„Prvý vývoz ojazdených
pneumatík nám zabezpečila
spoločnosť ELT Management
Company Slovakia (Eltma),
ktorá opätovne recykluje
pneumatiky. Odovzdali sme
celkom 4 000 kg. Takéto
množstvo sa nám podarilo
na zbernom dvore vyzbierať
za pol roka. Upozorňujeme,
že odpadové pneumatiky
môžu na zbernom dvore
odovzdávať iba fyzické osoby
a je potrebné ich odovzdávať
bez diskov,“ uviedol Stanislav
Rendek, vedúci TSM Ilava.
Prečo recyklovať
pneumatiky?
Doba rozkladu pneumatiky
vo voľnej prírode môže byť až
400 rokov. Takáto forma neriadeného skládkovania býva
zdraviu škodlivá. Zo starých
pneumatík sa totiž uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré sa môžu
dostať až do podzemných vôd
a kontaminovať ich.
Pomôžte budovať lepší a
čistejší svet tým, že budete
poctivo odovzdávať opotrebované pneumatiky na miesta na
to určené !
Zakazuje sa:
- ukladať pneumatiky do zberných nádob na zber zmesového
KO a na zber vytriedených
zložiek zmesového KO
- vykladať odpadové pneumatiky v rámci zberu veľkoobjemového odpadu.
-mam-
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Pokorili sme hranicu vytriedenia
komunálneho odpadu 40 percent
Miera triedenia za rok 2020 dosiahla v Ilave úroveň
43,90 percent. Čo všetko sa skrýva pod týmto číslom?
Údaje získané z evidenčnej
a ohlasovacej povinnosti majú
pre obce zásadný význam. V
časovom intervale je možné
posudzovať vývoj sledovaných ukazovateľov a následne
adekvátne reagovať na potreby
systému odpadového hospodárstva a jeho účastníkov.
V sledovanom období od roku
2018 sa v našom meste zvýšila
miera triedenia z 30,19 percenta
na úroveň, ktorú sme dosiahli
v roku 2020 na 43,90 percenta,
čo predstavuje zvýšenie o 13,71
percenta.
Zároveň však musíme zdôrazniť, že sa v našom meste
v sledovanom období zvýšila
celková produkcia komunálnych
odpadov z 2 490,7 ton v roku
2018 na 2 541,8 ton v roku 2020.
„Je to zvýšenie až o 51,1 ton
odpadov. A toto nie je vôbec
pozitívne číslo, nakoľko ide
proti hierarchii odpadového
hospodárstva, kde na prvom
mieste má byť predchádzanie
vzniku odpadu, t.j. znižovanie
jeho tvorby,“ zdôraznil vedúci
oddelenia technických služieb
mesta Stanislav Rendek.
Ako však dodal, na druhej
strane máme aj pozitívne čísla.
V sledovanom období klesla
produkcia zmesového komunálneho odpadu z 1 527,7 ton v roku
2018 na 1 171,7 v roku 2020,
čo predstavuje pokles o 356 ton
zmesového komunálneho odpadu.
„Toto číslo je výborným výsledkom v porovnaní s celkovým
trendom zvyšovania produkcie
komunálnych odpadov. Pripisujeme ho zavedeným opatreniam
a neustálemu zdokonaľovaniu
systému odpadového hospodárstva, nakladaniu s jednotlivými druhmi odpadov ako
aj uvedomelosti jednotlivých
občanov a domácností,“ doplnil
S. Rendek s tým, že v nastolenom trende je však potrebné aj
naďalej pokračovať. Každoročne
totiž stúpajú náklady na nakladanie a likvidáciu komunálnych
odpadov. „Cieľom pre rok 2021
je pokorenie 50 – percentnej
miery triedenia v našom meste.
Verím, že spoločnými silami to
opäť dokážeme. Naše oddelenie
preto vyvíja aktivity k splneniu
daného cieľa a to úpravou

otváracích hodín zberného
dvora, zavedením triedeného
zberu biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov od
bytových domov, zavádzaním
evidenčného systému zberných
nádob ELWIS a v neposlednom
rade dotrieďovaním triedených

zložiek odpadov ako aj nových
druhov triedených odpadov
(polystyrén, pneumatiky), či
vybudovaním malej kompostárne v našom meste, na čom
momentálne pracujeme,“ dodal
na záver vedúci oddelenia TSM.
-verk/sr-

Sčítanie obyvateľov, bytov
a domov 2021 bolo ukončené
Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v termíne od
15. februára do 31. marca 2021. Obyvatelia sa sčitovali sami v
pohodlí domova, prostredníctvom elektronického formulára.
Ku dňu 31. marca 2021 bolo v našom meste sčítaných 86,3 %.
Asistované sčítanie obyvateľov pomocou stacionárného
asistenta v kontaktnom mieste, alebo pomocou mobilných
asistentov sčítania pokračovalo v termíne od 3. mája do 13.
júna 2021. K 13. júnu 2021 bolo celkovo sčítaných 5 335
obyvateľov nášho mesta.
Ďakujeme všetkým zodpovedným občanom, ktorí sa zapojili
do sčítania obyvateľov, čo prinesie nenahraditeľné informácie
o stave našej spoločnosti.
(D. Gašparová)
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Na triedenie kuchynského odpadu si obyvatelia zvykajú.

Aké sú najčastejšie chyby pri jeho separovaní?
O tom, že v našom meste pribudli hnedé smetné nádoby na
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) a do bytov
vedierka určené práve na separovanie takéhoto typu odpadu,
sme informovali už dávnejšie. Poďme sa teda pozrieť na to, ako
vám to pri triedení ide v praxi.
Prvý plnohodnotný zber BRKO
sa v našom meste uskutočnil dňa
10. mája 2021. Do veľkej miery
dopadol veľmi úspešne – to znamená, že jednotlivé domácnosti
vhadzovali do hnedých nádob taký
odpad, ktorý tam aj patrí. „Našli
sa však aj bytovky, kde to až
také ružové nebolo. Nežiaduce
zložky sme museli ručne vyťahovať či už zo smetnej nádoby,
alebo zo smetiarskeho vozidla.
Chybou napríklad je, ak občan
vyhodí síce správne šalát do
hnedej smetnej nádoby, ale
aj spolu s plastovým obalom.
Ten tam samozrejme nemá čo
robiť. Rovnako tak tam nepatrí
plastový obal z masla, či pokladničný blok,“ zhodnotil vedúci
oddelenia TSM Stanislav Rendek.
„Do hnedého kontajnera je
potrebné vysypať kuchynský
odpad samostatne a nie hodiť
ho tam aj s plastovým vrecom
zamrzel pohľad na celkový
na smeti. Napríklad aj tie sme
poriadok na stojisku. Je to v
museli potom prácne vyberať.
prvom rade vizitka vlastníkov
Na Štúrovej ulici sme našli
a užívateľov bytov. Pretože my
BRKO kompletne zabalené
to upraceme a o sedem dní je
v igelitovej nákupnej taške a
tam opäť nelichotivý neporiajednotlivé zložky v nej ako sadok,“ dodal.
láma, šunka, syr boli tiež ešte
Okrem individuálnych chýb pri
jednotlivo zabalené v plaste.
triedení z praxe vyplynulo aj nieUkážkový príklad, ako to vyzekoľko zistení a komplikácií pri obrať nemá. Upozorňujem, že tam
služnosti a udržiavaní čistoty. Nánepatria ani ohorky z cigariet,“
doby na zber BRKO sa musia po
vymenúva najčastejšie chyby S.
každom vysypaní umyť, pretože aj
Rendek.
napriek používaniu rozložiteľných
„Pri jednom z bytových dovriec smrdia. Bohužiaľ oddelenie
mov na Kukučínovej ulici nás
technických služieb nedisponuje

technikou na umývanie smetných
nádob. „Nateraz to plánujeme
riešiť opäť technikou na kolene
a umývať pomocou vapky. Je
to však neúnosný nápor na

personál nášho oddelenia. V
blízkej budúcnosti teda niet
iného riešenia ako obstarať
vozidlo priamo určené na zber
BRKO, ktorého súčasťou bude
umývanie smetných nádob.
Čo samozrejme opätovne vytvorí tlak na celkový rozpočet
financovania nakladania so
zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným
kuchynským odpadom, ktorý je
hradený z miestneho poplatku
za nakladanie so ZKO a BRKO,“
uzavrel S. Rendek.
-verk-

Riaditeľky materských škôl pre budúci školský rok

VYHOVELI ŠESŤDESIATIM ŽIADOSTIAM
Rodičom, ktorí mali záujem svoje deti umiestniť do materských
škôl v našom meste, v polovici mesiaca jún postupne prichádzali
rozhodnutia o prijatí či neprijatí na predprimárne vzdelávanie.
Počas zápisu k školskému roku 2021/2022 Materská škola v Ilave
prijala celkom 67 žiadostí a Materská škola Klobušice 14 žiadostí.
„Z celkového počtu prijatých
štyria zákonní zástupcovia
žiadostí sme vyhoveli 38 zákonodmietli možnosť vodiť deti do
ným zástupcom a nevyhoveli 29 z
škôlky v Klobušiciach a tri deti
nich. Zároveň sa však z nevyhosa nedostali do škôlky kvôli
vených žiadostí podarilo umiestnedostatočnej kapacite,“ zhrnula
niť dvanásť detí do MŠ Klobušice,
výsledky zápisu do MŠ Ilava jej
dve deti do MŠ Tuchyňa a MŠ
riaditeľka Jana Házová.
Horná Poruba, nakoľko tam majú
V Klobušiciach mohli tento rok
aj trvalý pobyt. Osem mamičiek
naopak zobrať viac detí, ako sa hlána materskej dovolenke uvoľnilo
silo, čo veľmi napomohlo množstvu
miesto pre pracujúcich rodičov,
prihlášok adresovaných do ilavskej

škôlky. „Celkovo sme dostali 14
žiadostí a z nich sme prijali 12
detí. Nakoľko nám tento školský
rok odchádza do základnej školy
a do Materskej školy v Ilave až
22 detí, rovnaký počet môžeme
aj prijať. Preto sme naviac prijali
ešte 10 detí, ktoré nemohli byť
umiestnené v MŠ Ilava,“ zosumarizovala riaditeľka Materskej školy
Klobušice Jana Pilátová.
O umiestnenie detí do materských škôl v Ilave tak žiadalo 81
zákonných zástupcov a celkovo sa
podarilo umiestniť 60 detí.
-verk-

Aké sú plány
s prístavbou Materskej
školy v Klobušiciach?
Pán primátor, ako to vyzerá s rozširovaním kapacít
materskej školy. Projekt na
prístavbu MŠ Klobušice bol
prezentovaný už dávno,
pracuje sa aj ďalej s týmto
variantom? Ak áno, kedy sa
budú práce realizovať? Alebo už sa od toho upustilo?
Odpovedá Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta
Ilava:
- Ministerka pre investície
a regionálny rozvoj Veronika
Remišová avizovala vyhlásenie novej výzvy, ktorá bude zameraná na rozšírenie kapacít
materských škôl. Mesto Ilava
má ešte stále platnú zmluvu o
nenávratný príspevok, ktorá by
mala byť použitá na rozšírenie
dvoch tried MŠ Klobušice.
Momentálne zvažujeme možnosť, že by sme sa uchádzali
v rámci spomínanej novej výzvy, kde finančné prostriedky,
ktoré by sme mohli získať,
budú vo vyššom objeme. Je
to samozrejme na dohode s
poslancami. Preverujeme si
možnosti, potrebujeme vedieť
konkrétne znenie novej výzvy,
aby sme vedeli, či s ňou vieme
ďalej pracovať a podľa toho sa
v najbližšom období rozhodneme tak, aby realizácia prístavby
začala prebiehať čo najskôr. Z
našej strany je všetko pripravené, máme stavebné povolenie,
vysúťaženého dodávateľa,
takže sme schopní s výstavbou
začať už na jeseň tohto roka.
Samozrejme odvíjať sa to bude
od toho, ako sa spolu s poslancami dohodneme, či pôjdeme
podľa pôvodnej výzvy, alebo
sa budeme snažiť získať viac
finančných prostriedkov v
rámci novej výzvy.
Sekciu „OTÁZKY A ODPOVEDE“ nájdete na oficiálnej
webstránke mesta www.ilava.
sk v kategórii „samospráva“,
kde môžete posielať svoje
otázky, podnety a odkazy.
Niektoré z nich nájdete aj v
Ilavskom mesačníku. Prípadne nám horúce tipy, ktoré
vás „pália“, môžete posielať
aj priamo do redakcie - ilavskymesacnik@ilava.sk alebo
do súkromnej pošty na FB
Aktuality mesta Ilava.

Oddychové miesto medzi
Ilavou a Košecou, ktoré
mnohí poznáte pod názvom
„krížna cesta“ sa dočká
revitalizácie. Pribudnú nové
lavičky i socha Panny Márie.
Vďaka úspešnému projektu
bude realizácia podporená
z Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK sumou
2 176 eur.
V rámci štvrtého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu
TSK (PaKR) sa o hlasy verejnosti
uchádzalo 80 projektov. Z nich sa po
verejnom hlasovaní realizácie dočká
celkom 53 projektov zo všetkých 9
okresov Trenčianskeho kraja. Ilavský
okres zastupovalo sedem projektov,
pričom do verejného hlasovania postúpilo šesť z nich. Jeden zámer bol
na verejnom zvažovaní pre nesúlad
s platným VZN dodatočne vylúčený.
Podmienkou na to, aby mohol byť
projekt zrealizovaný a podporený
Trenčianskym samosprávnym krajom, bolo získať 150 hlasov verejnosti.
V našom okrese splnil túto podmienku
iba jeden projekt. Je ním Revitalizácia
historického miesta "krížnej cesty“
v Ilave.
Hlavným zámerom tohto projektu je
revitalizácia historického oddychového miesta naviazaného na „historickú
krížnu cestu“. Revitalizácia sa bude
realizovať úpravou tohto miesta a
vybudovaním ekologických drevených lavíc s katolíckym motívom,
prislúchajúcim k miestu. Autorkou
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Projekt obnovy krížnej cesty bol
aj vďaka vašim hlasom úspešný

nápadu a projektu je poslankyňa za
volebný obvod č.2 Karin Bartošová.
„Nápad vznikol počas tvrdého
pandemického lockdownu, počas
ktorého cestu medzi Ilavou a Košecou začali využívať občania na
prechádzky, beh, bicyklovanie...
a zastavovali sa pri kríži. Kríž bol
zároveň určitou náhradou za zatvorený kostol,“ opísala poslankyňa
svoje prvotné úvahy, ktoré ju upriamili
na hľadanie možností revitalizácie
tohto krásneho miesta. Ako nám

Tesco vyhlásilo už deviatu edíciu grantového programu - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na
zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Celkovo
bude medzi 231 projektov prerozdelená suma
169 400 eur. Územie Slovenska je rozdelené
na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti
Tesco, v ktorých Nadácia Tesco podporí rozvoj
lokálnych verejnoprospešných projektov. O
víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie,
ktoré získajú granty vo výške 1300 eur, 600
eur a 300 eur.
Mesto Ilava v aktuálnej grantovej výzve podalo
projekt v oblasti kultúry. Uchádzači mohli predkladať svoje žiadosti do 2. mája 2021. Následne
zo všetkých podaných žiadostí grantová komisia
vybrala tri najlepšie projekty za každý región. Tie
postúpili do hlasovania, ktoré prebieha vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od
14. júna 2021 do 11.júla 2021. Poradie víťazov
sa dozvieme v mesiaci júl 2021.
Mesto Ilava sa do grantovej výzvy zapojilo s
projektom „Kultúra zdravo v exteriéri“. „Veľmi nás
teší, že komisia práve náš projekt vyhodnotila
ako jeden z troch najlepších v našom regióne
a teda postúpil do hlasovania medzi zákazníkmi,“ s potešením skonštatovala Veronika
Klobučníková, vedúca Oddelenia kultúry mesta
Ilava. Po tom, čo mala kultúra "stopku" a nemohli
sa organizovať nijaké podujatia, by oddelenie
kultúry chcelo v súlade s uvoľňovaním opatrení,
opäť spojiť verejnosť v centre mesta a vytvoriť
občanom plnohodnotný program v exteriéri.
Sériou prednášok, workshopov, či diskusiou so
zaujímavými lektormi chcú otvoriť mnohé témy.

prezradila, už dlhú dobu sa zaoberá
sakrálnou (posvätnou) geometriou
a s tým súvisiacimi vedami ako napríklad história zameraná na gotické
obdobie a sakrálne stavby (kostoly).
„Vieme, že Slovensko chráni
"Sedembolestná panna Mária" rímskokatolícka cirkev - kráľovná
mieru a pokoja. Mariánsky kult
výrazne vzrástol v stredoveku. V
roku 1966 bola Sedembolestná
potvrdená za hlavnú patrónku
Slovenska. Málokto však už vie,
že prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej Matky pochádza
z roku 1423 z Nemecka, kde sa
spomínal na cirkevnom sneme v
Kolíne nad Rýnom ako odprosenie
za svätokrádeže spáchané husitmi.
Najväčšia bitka medzi Uhrami a
husitmi sa odohrala medzi Ilavou
a Košecou, a to 9. novembra 1431,
kedy oproti sebe stálo a bojovalo
10 až 15 tisíc vojakov, nám známa
"bitka na Rudom poli", ktoré je
ohraničené práve krížnou cestou,“
vysvetlila nám historické pozadie a
dôvody, prečo by mala mať "kráľovná
mieru a pokoja" svoje miesto práve
pri tomto kríži.
Na drevorezbárske práce bol vybraný Ľubomír Fajer, ktorý sa zaoberá
vytváraním sôch z dreva a kameňa.

Na spomínanom mieste pri kríži na
Záhumenskej ulici sa oddychová zóna
dotvorí dvomi prírodnými lavicami, pričom jedna bude prepojená so sochou
Panny Márie na podstavci vo veľkosti
160 centimetrov. Projekt v rámci participatívneho-komunitného rozpočtu
získal celkom 206 hlasov, vďaka čomu
bude podporený sumou 2176 eur.
„Úprimne ma teší, že projekt bol
medzi občanmi úspešný. Realizátor stavby bol vyzvaný TSK k podpisu zmluvy. Členovia mestského
výboru č. 2 (Medňanská, Skala,
Jesenského a Slnečná ulica) sa
na svojom zasadnutí dňa 15. júna
2021 rozhodli miesto krížnej cesty
zveľadiť aj svojpomocne - úpravou
miesta a dotvorením kruhu (podľa
posvätnej geometrie najdokonalejšieho tvaru) doplnením kameňmi,
ktoré dobrovoľne (bez nároku na
finančnú odmenu) privezie realizátor projektu Ľ. Fajer,“ prezradila
následné kroky a priebeh realizácie
poslankyňa Bartošová s tým, že občania budú vyzvaní k pomoci pri úprave.
Tá je predbežne naplánovaná na 24.
júna 2021. Vybudovanie lavíc vrátane
sochy Panny Márie bude ukončené
v termíne do 30. augusta 2021, kedy
tvorcovia nevynechajú jej slávnostné
odhalenie.
-verk-

KULTÚRA ZDRAVO V EXTERIÉRI
„Zdravá chôdza naboso, aktívne cvičenie s
deťmi, príroda, jej ochrana a tipy na výlety,
odpad a separácia, bezobalový prístup a
udržateľnosť...a mnohé ďalšie témy, ktoré
chceme prepojiť s kultúrnym programom,“
priblížila predstavy o tom, ako by vyzerala realizácia tohto projektu V. Klobučníková. „Pri sérii

našich kultúrnych večerov pookreje nielen
duša divákov. Umenie spojíme s vedomosťami
o zdravom životnom štýle v mnohých oblastiach života. Pokúsime sa prostredníctvom
lektorov a zaujímavých osobností rozšíriť
obzory, predstaviť zaujímavé projekty a zmeniť
zmýšľanie k zdravému spôsobu života. Prínosom bude po tak dlhej dobe izolácie podporiť
socializáciu rôznych generácií. Prednášky a
workshopy budú zamerané na všetky vekové
skupiny a zapájať budeme samozrejme aj
dobrovoľníkov,“ dodala.
AKO HLASOVAŤ ZA NÁŠ PROJEKT?
Každý zákazník, ktorý nakúpi v ktoromkoľvek
obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení
jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce
podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov
od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch
podporu vo výške 1300 € na realizáciu svojich
aktivít. Ak chcete podporiť projekt Mesta Ilava,
v obchodoch Tesco v Dubnici nad Váhom, v
Novej Dubnici alebo v Trenčianskych Tepliciach
vhoďte získaný žetón do boxu s názvom projektu
"Kultúra zdravo v exteriéri". Ak nakúpite v inom
Tescu, žetóny môžete odovzdať aj v dome kultúry
a my ich vhodíme do boxu v Tescu v Dubnici nad
Váhom. „Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nás
podporia a venujú nám svoje hlasy, resp. žetóny,“ dodala na záver vedúca oddelenia kultúry.
-red-
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Prvé podujatie po dlhom lockdowne privítalo v mestskom parku takmer 500 divákov
Kultúra sa uvoľnila nielen v
divadlách, kinách či kultúrnych a
osvetových strediskách. Hromadné podujatia môžu opäť usporadúvať aj samosprávy. Mestá a
obce sa po naozaj dlhej prestávke pustili do plánovania, ale aj
improvizácie. Mnohé z nich ako
prvé podujatie svojim obyvateľom
ponúkli oslavy Medzinárodného
dňa detí. Inak tomu nebolo ani
v Ilave, o program sa postaralo
oddelenie kultúry a mestská knižnica. V utorok prvého júna bolo v
dome kultúry rušno. Od rána sa v
knižnici striedali malí návštevníci.
Šašo, víla a pani knihovníčka im
pripravili pestré aktivity. Popri
výrobe vlastnej magnetky hádali
hádanky, porozprávali o sebe, o
škole či o tom, ktorú knihu majú
najradšej. Pani knihovníčka im za
to ponúkla špeciálne ročné členské zdarma, od rozprávkových
bytostí sa im zase ušli sladké
odmeny. Rozprávkovú knižnicu
navštívili všetky prvácke triedy,

deti zo škôlky v Klobušiciach, ale
aj malí kamaráti z jasličiek.
Popoludní Mesto Ilava pripravilo v mestskom parku pre deti
divadelné predstavenie. Tentoraz
išlo o autorské predstavenie s

názvom Tdpaslík v podaní Divadla
na hojdačke. Najmenší si mohli
vyskúšať tradičný ľudový kolotoč
na ručný pohon zhotovený z dreva
a prútených košíkov, tí väčší zase
chôdzu na chodúľoch či drevenú

rytiersku výstroj. Vyskúšali si aj
prvý detský swap a navzájom
si vymenili hračky. Každé dieťa
odchádzalo domov s darčekom
– zvieratkom z balóna podľa
želania.
-verk-

8

ILAVSKÝ MESAČNÍK

MATERSKÁ ŠKOLA DEŤOM
Prvý júnový deň každý rok patrí hlavne deťom a inak tomu
nebolo ani teraz. Medzinárodný deň detí sme si užili aj v našej
ilavskej materskej škole, kde sme pre deti pripravili týždeň plný
prekvapení a zábavy.
Odštartovali sme ho už v piatok
28. mája, kedy našu materskú
školu navštívili hasiči a psovodi
zo ZVJS Ilava. Deti mali možnosť vyskúšať si dýchací prístroj,
hasenie vodou a samozrejme
vidieť aj ich techniku, hasičské
auto s kompletnou výbavou.
Psovodi predviedli ukážky správnej chôdze so psom a ochrany
majetku, ochrany svojho majiteľa
pred cudzou osobou alebo útočníkom. V pondelok 31. mája sa deti
zúčastnili turistickej vychádzky
spojenej so zážitkom a emóciami
na minifarme so zvieratkami u
JUDY. Videli kone, husi, ovce a
zajace, ktoré si mohli pohladkať.
Prvý jún oslávili olympiádou na
školskom dvore, ktorá pozostávala z desiatich disciplín. Tie

úspešne splnila každá trieda a
deti získali za víťazstvá medaily
a sladké balíčky s bublifukom.
Veľmi príjemné dopoludnie
naši škôlkari zažili aj 2. júna,
kedy k nám do areálu MŠ zavítali
Sokoliari z Bojníc. Predstavili sa v
dobových oblekoch a porozpráva-

li o histórii sokoliarstva. Deti mali
možnosť pozorovať vtáky úplne
zblízka, videli sme ako prelietajú
z miesta na miesto. Tí odvážnejší
si ich aj pohladili po hebkých pierkach a vyfotili sa s nimi.
Tóny známych a menej známych melódií sa v našej škôlke
rozozvučali 3. júna. Zrazu sme
sa ocitli v „Zázračnej krajine“ s
pani Pažickou, ktorá vo svojich
výchovných koncertoch vždy zapojí do deja aj deti. Tie s radosťou
spievali, tancovali a dokonca hrali
aj divadlo.
Posledný deň bol pre ne akousi
krajinou zázrakov. Keď prišli
4.júna ráno do škôlky ocitli sa v
krajine Indiánov. Počasie nám
prialo, slnko hrialo, a tak sme sa
všetci zišli na školskom dvore,
ktorý sa v tento deň zmenil na
prériu s indiánskymi stanmi a
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cestu plnú dobrodružstiev. Deti
sa na tento deň s pani učiteľkami
a rodičmi starostlivo pripravili.
Získali poznatky o živote Indiánov,
naučili sa indiánsky pozdrav, vyrobili si indiánsky odev, čelenky s
farebnými pierkami, totemy a pod.
Privlastnili si aj niektoré indiánske
mená – Orlie pierko, Hviezdička,
Veľká medvedica, Statočný vlk či
Winnetoua.
Trieda Motýlikov sa vybrala
po stopách Indiánov a išli plniť
indiánske úlohy na neďalekú
lúku, kde si zašportovali a dostali
indiánske odznaky.
Celý týždeň bol týždňom radosti
a veselosti. Ďakujeme všetkým,
ktorí našim deťom spríjemnili ich
sviatok a rozžiarili ich detské očká
radosťou - hasičom a psovodom
zo ZVJS ILAVA, JUDY (Justíne
Janekovej), Sokoliarom z Bojníc,
pani Pažickej, ale aj pani učiteľkám z materskej školy, ktoré sa
podieľali na usporiadaní jednotlivých aktivít.
(O.Hudecová)

J. Pilátová: Školský rok bol opäť
iný, fungovali sme v bubline
O tom, ako prežili tento
školský rok deti v Materskej
škole Klobušice, sme sa
porozprávali s jej riaditeľkou
Jankou Pilátovou.
l Školský rok sa blíži ku
koncu. Opäť sa dá povedať, že
bol netradičný a komplikovaný. Ako by ste ho zhodnotili
vy?
- Áno, bol taký iný. Zo začiatku
sme začali ako bežne, no časom prišli rôzne obmedzenia a
opatrenia. Prežili sme ho vlastne
ako keby v jednej bubline. Časť
školského roka bola naša MŠ aj
zatvorená.
l Keď si odmyslíme všetky
protipandemické opatrenia,
preukazovanie sa testami či
potvrdeniami o bezinfekč-

nosti, či ranný zdravotný
filter... Zmenil sa aj obsahovo
výchovno-vzdelávací proces?
Je niečo, čo vám chýbalo?
- Chýbali nám hlavne spoločné
podujatia s rodičmi, besiedky a
podobne. Ale aj vystúpenia divadielok, kúzelníkov... Našťastie
koniec školského roka je už trochu
voľnejší. Napriek opatreniam sa
nám podarilo pre deti pripraviť
podujatia, ktoré im spestrili pobyt
v materskej škole.
l Čo napríklad sa na pôde
vašej škôlky stihlo zrealizovať?
- Boli to napríklad preteky
šarkanov, ktorých si deti samé vytvorili, Halloweenské dopoludnie,
Mikulášske dopoludnie, či Veselý
karneval. Teraz, keď je aj pekné
počasie, pripravujeme podujatia

Máj, lásky čas

v špeciálnej základnej škole
Láska je v živote veľmi dôležitá. Na prechádzke životom
ju určite každý stretne. Lásku, či vedomie, že niekto na nás
myslí a záleží mu na nás, potrebujeme pocítiť všetci. A preto
práve v mesiaci lásky sme sa rozhodli, že opäť urobíme
radosť babičkám a deduškom v seniorských zariadeniach.
Zhotovili sme takmer 150 srdiečkových pohľadníc a pripojili
k nim malý darček. Našli adresátov v zariadení pre seniorov
Dubina, v centre sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom a v Nitrianskom Rudne, v zariadení SENIOR. Naše deti
ich pripravovali s láskou, pretože vieme, že naši seniori si
pozornosť zaslúžia.
(M. Hlinková, M. Kušnierová)

hlavne vonku na školskom dvore.
Deti sa veľmi potešili návšteve
psovodov a hasičov zo ZVJS
Ilava. Navštívili sme knižnicu v
Ilave, súťažili a hľadali poklad,
kreslili na papiere okolo škôlky.
To všetko sme stihli pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí.
l Napriek tomu, že to bol
opäť raz netradičný rok plný
prekážok a „povinných prázdnin“ v karanténe, ubehol ako
voda. Deti budú v lete prázdninovať a mnoho predškolákov
čakajú nové výzvy...
- Áno, už len pár dní a rozlúčime sa s deťmi, ktoré odídu
do základnej školy. Bude ich
až osemnásť. Prajeme im veľa
zdaru v novej etape života.
-verk-
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Poľovnícka činnosť je väčšinou
spájaná práve s lovom lesnej
zveri. A keďže máme mesiac jún,
ktorý je označovaný za mesiac
poľovníctva a ochrany prírody, radi
by sme vám priblížili niečo viac
z činnosti poľovníkov, ktorá nie
je až tak známa ako spomínaný
lov. Nahliadnite spolu s nami do
skutočného sveta poľovníctva.
ORGANIZOVANÉ
POĽOVNÍCTVO MÁ DNES
UŽ VIAC AKO 100 ROKOV
Významné jubileum stého výročia sme si pripomínali v roku 2020.
Poľovníctvo sa dlhé roky spája
nielen so starostlivosťou, lovom,
tradíciami, ale predovšetkým i s
povinnosťami, ktoré musia byť
dodržiavané, a častokrát sú pre
nepoľovnícku verejnosť neznáme.
Poďme si trochu priblížiť, ako to
chodí v poľovníckej praxi.
POĽOVNÍCI NEKONAJÚ
AKO SA IM ZACHCE
Ich činnosti podliehajú zákonom, manažovaniu lesnej zveri,
rôznym oprávneniam, kontrolám,
či už spomínaným povinnostiam.
Napríklad ak ide poľovník poľovať, musí mať povolenie na lov
zveri a musí byť zaevidovaný v
Knihe návštev poľovného revíru.
Evidujú sa všetky úlovky ako i
neúspešné výstrely. Trofejové
úlovky sú vyhodnocované odbornou hodnotiteľskou komisiou,
a to podľa určených kritérií.
Následne sa spracovávajú rôzne
štatistiky a výstupy, ktoré slúžia
pre ďalšie činnosti, ako napríklad
manažovanie zveri, robia sa
opatrenia v súvislosti s ochranou
poľnohospodárskych plodín, ale i
opatrenia súvisiace so zabezpečením ochrany a bezpečia človeka.
O tom, ako sa im v poľovníckej
praxi darí, poznatky z lesného
života, ale aj aké stavy lesnej zveri
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ZO ŽIVOTA POĽOVNÍKOV
máme v našich lesoch, zdieľajú
aj pre nepoľovníkov. Organizujú
pravidelné chovateľské výstavy,
pripravujú odborný katalóg, či
rôzne podujatia, kde sa napríklad
môžete porozprávať a dozvedieť
viac o poľovníckom svete.
POĽOVNÍCTVO JE ČASTO
PRE MNOHÝCH
INŠPIRÁCIOU
Poľovníctvo je inšpiráciou pre
mnohých umelcov ako výrobcov
šperkov, maliarov, autorov kníh,
či inak zameraných tvorcov. V
poslednom období je aj zaujímavou témou pre mnohých autorov
článkov. A tu sa občas stretávame
aj s rôznymi názormi a pohľadmi
na poľovnícku problematiku, kde
pozornosť je viac orientovaná na
lov. Ten sa však v hodnotovom
„rebríčku“ poľovníkov, nachádza
skôr na posledných priečkach.
Často z kontextu vytrhnuté vyjadrenia o fungovaní poľovníkov,
prinášajú i neuvážené šírenie
dezinformácii. Tie najčastejšie
pramenia z neznalosti zákonných

povinností, či legislatívnych usmernení, ako i odborných súvislostí,
domnienok, či predsudkov o práci
poľovníkov. No napriek tomu,
vždy radi uvítame, ak záujemcov
o poľovnícku problematiku môžeme bližšie zoznámiť so skutočnosťami a praktickou stránkou
poľovníctva. Priestor a príležitosti
vznikajú nielen na organizovaných
poľovníckych podujatiach, počas
náučných programov, ale vítané
sú kedykoľvek i osobné priateľské
rozhovory a stretnutia.
PRÁCA POĽOVNÍKOV
JE AJ POSLANIE
Množstvo odpracovaných hodín
v revíroch je venované najmä zveľaďovaniu prírodného prostredia.
Poľovníci každoročne zbierajú
množstvá odpadkov, ktoré lesnej
zveri spôsobujú i zranenia. Budujú
kŕmne zariadenia, zabezpečujú
krmivo, aby mohli zver prikrmovať,
a to najmä v čase núdze v zimnom
období, kedy je získavanie potravy
pre lesnú zver náročnejšie. Pri
kosení väčších trávnatých plôch

Uverejnené názory sa nemusia zho
dova so stanoviskom redakcie. Listy
èitate¾ov musia by opatrené vlastno
ruèným podpisom, èitate¾ným menom,
priezviskom a adresou pisate¾a.

sa v spolupráci s poľnohospodármi snažia tiež predchádzať
zbytočným zraneniam a stratám
na lesnej zveri. V súvislosti so
starostlivosťou je práca poľovníkov
priam nevyhnutná. A to napríklad
aj pri zamedzovaní alebo predchádzaní šírenia sa rôznych chorôb
v lesnom prostredí. Radi by sme
tiež spomenuli, že všetky poľovnícke činnosti sú realizované vo
voľnom čase a na vlastné náklady
poľovníkov.
POMÁHAŤ MÔŽU
I NEPOĽOVNÍCI
Prírodné prostredie je tu pre
každého, a to bez rozdielu, či je
niekto poľovník alebo nie. Ako
spoločnosť je potrebné uvedomiť
si, že každý prispievame svojím
konaním a postojom k zlepšovaniu
alebo zhoršovaniu situácie. Preto
v mene poľovníkov aj touto cestou
ďakujeme všetkým návštevníkom
lesného prostredia, že myslia na
to, čo spôsobuje nezodpovedné
správanie sa v lese, že praktizujú
prechádzky so štvornohými priateľmi zodpovedne, že hlučnou
jazdou nespôsobujú obyvateľom
lesného prostredia zbytočný stres,
zranenia, či úhyny a nezbierajú neoprávneným spôsobom parožie. A
na záver veríme, že spoločnými
silami, zodpovedným prístupom
ako i vzájomným rešpektovaním
sa, môžeme tvoriť lepšiu spoločnosť pre lepší svet.
M. Janíková
predsedníčka pre osvetovú
komisiu OPK Ilava
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Matrika
Narodili sa:
Šimon Vavrík
Jakub Šedo
Lukáš Galko
Ema Barcíková
Branislav Barcík
Viktória Veselá
Oliver Vaštík

OSOBNOSTÍ

v I. polroku 2021

Pozývame Vás na 24. ročník ILAVSKÉHO
BEHU - VEĽKEJ CENY AGROMIXU
Po ročnej prestávke sa na trati stretnú bežci
z rôznych kútov Slovenska. Príďte aj vy, čakáme vás!

Manželstvo uzatvorili
Stanislav Rendek
a Katarína Porubčanová
Branislav Barcík
a Miriama Hermanová
Ing. Ján Marušinec
a Nikola Kucharíková
Juraj Bílik
a Mgr. Monika Patková
Jaroslav Lojan
a Katarína Klobučníková
Timotej Briš
a Zuzana Ptáčková
Peter Kudlej
a Stanislava Březinová
Ján Lysák
a Jana Riečičiarová
Jakub Tomášik
a Jana Balážová
prisťahovaní:
odsťahovaní:
zmeny v meste:

Kalendár výročí

Naposledy sa na Ilavskom behu takto štartovalo v roku 2019, kedy sa
uskutočnil 23. ročník tohto tradičného športového podujatia v Ilave. V roku
2020 sa Ilavský beh kvôli pandémii nekonal.

Navždy nás opustili:
Ľuboš Vrana
Ľubomír Zubárik
Vladimír Suchár
Anna Bajzíková
Mária Poliaková

24
14
13

Umývanie okien,
komplet upratovanie
0915 634 569
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V nedeľu 27. júna sa v našom meste
už po dvadsiaty štvrtý raz uskutoční
jedno z najvýznamnejších domácich
športových podujatí, ILAVSKÝ BEH VEĽKÁ CENA AGROMIXU. Podujatie
debutovalo v roku 1997 ako klasický
cestný beh územím dvoch dolín - Porubskej a Iliavskej - kľukatiacich sa
malebným prostredím Strážovských
vrchov a jeho pôvodný charakter mu
zostal zachovaný dodnes. Určitým
špecifikom 13 kilometrov dlhej trate
s prevýšením 176 metrov je krátka
terénna spojnica oboch dolín cez jej
najvyššie položený bod - Kopánku
(450 m n. m.) - z osady Štyri Lipy do
obce Iliavka. Podujatie sa aj tohto roku
predstaví pod organizačnou taktovkou
Mesta Ilava a stabilného generálneho partnera - výrobno-obchodnej
spoločnosti AGROMIX. Vypísaných
je celkom 10 vekových kategórii - 4
mužské (M, M40, M50, M60), 2 ženské
(Ž, Ž35) a 4 žiacke (chlapci a dievčatá
1.-4. ročníkov ZŠ a 5.-9. ročníkov ZŠ).
Bežecké súboje najmladších pretekárov začínajú o 10. hodine v priestoroch
štartu a cieľa pred starým mestským
pivovarom. Slávnostné otvorenie
podujatia s následným spoločným
štartom všetkých ostatných kategórií
je plánované o hodinu neskôr, t.j. o
11. hodine. Jednotné štartovné je 5
eur, deti štartovné neplatia.
„Po tom, čo pandémia neumož-

nila Ilavský beh zorganizovať v
minulom roku, sme veľmi dúfali,
že absencia tohto tradičného
podujatia sa nebude musieť zopakovať. Bežecké preteky po celom
Slovensku sa kvôli opatreniam
organizovali ako virtuálne behy, v
rámci ktorých si bežci trasu odbehli
individuálne. Zvažovali sme aj túto
možnosť, nakoľko sa ale opatrenia
začali uvoľňovať aj pri hromadných
a športových podujatiach, termín
sme posunuli z mája na koniec
júna a naozaj nás teší, že sa 24.
ročník Ilavského behu bude môcť
uskutočniť, aj keď za sprísnených
opatrení,“ skonštatoval riaditeľ pretekov Ľubomír Klobučník s prosbou
na všetkých účastníkov podujatia,
aby pomohli k hladkému priebehu
dodržiavaním protipandemických
opatrení.
Na športové podujatie je naďalej
potrebný negatívny test (72 hodinový PT-PCR, alebo 24 hodinový
antigénový test), prípadne potvrdenie
o prekonaní alebo očkovaní, či iná
výnimka podľa vyhlášky. V priestore
konania podujatia je potrebné mať
prekryté dýchacie cesty rúškom.
Držiteľmi najrýchlejších ilavských
časov sú dlhoroční slovenskí reprezentanti Miroslav Vanko (TJ Obal
Servis Košice / 41:29 / 2007) a Mária
Starovská (ŽU Žilina / 50:39 / 2000),
víťazné vavríny z dvadsiateho druhého ročníka budú obhajovať Miroslav
Ilavský (Jogging klub Dubnica n/V
/ 45:58) a Ľubomíra Maníková (AK
Spartak Dubnica n/V / 52:17).
-verkPODUJATIE SA USKUTOČNÍ
AJ VĎAKA NAŠIM
SPONZOROM. ĎAKUJEME!
AGROMIX Ilava
COMEXTRANS, s.r.o
Bufet ROSA Ilava
Reštaurácia
MORAVEC CAFÉ Ilava
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o Púchov
TOMI kúpeľňové štúdio Ilava
KRAPS, s.r.o
HORTUS, s.r.o
D-LUMAX – Greguška Ľuboš
FARMA Klobušice
– Greguška Ľuboš

Hadik Ján
(1631 Trenčín – 1681 Hamburg)
Evanjelický kňaz, spisovateľ,
v Ilave pôsobil v rokoch 1655-57.
390. výročie narodenia
Hrubiško Mikuláš
(1871 Ilava – 1937 Ilava)
Zakladateľ ilavského
spevokolu, dirigent, učiteľ.
150. výročie narodenia
Kalinka Joachim
(1601 Ružomberok – 1678 Zittau)
Evanjelický kňaz a spisovateľ.
Cirkevný hodnostár, dvorný kazateľ
Ostrožičovcov na ilavskom hrade.
Pedagóg, v Ilave pôsobil od r. 1636.
420. výročie narodenia
Schimpl Kornel
(1886 Ilava – 1935 Bratislava)
Skladateľ, hudobný pedagóg,
regenschori.
135. výročie narodenia
Bártová Etela
(1926 Ilava – 2004 Nitra)
Lexikografka, prekladateľka,
pedagogička, autorka
odborných slovníkov, učebníc atď.
95. výročie narodenia
Košecká Jozefa
(1926 Ilava - 2010 Žilina)
Prekladateľka, publicistka,
pedagogička, spolupracovala
s ilavským múzeom.
95. výročie narodenia
Beňuška Justín
(1918 Veľké Bielice – 2011 Trnava)
Katolícky kňaz, trpiteľ za vieru,
odsúdený za vlastizradu
pri pokuse o emigráciu, počas
pôsobenia v Ilave režisér divadla.
10. výročie úmrtia
Kmoško Michal
(1876 Ilava – 1931 Pusztazámor)
Významný orientalista, bádateľ
v oblasti písomných pamiatok
starovekých národov
90. výročie úmrtia
Bystrický Valerián
(1936 Ilava – 2017 Bratislava)
Historik, vedec, padagóg,
autor knižných publikácií
a spoluautor ilavskej monografie.
85. výročie narodenia
Turňová Darina
(1946 Ilava – 2013 Ban. Bystrica)
Hudobníčka, zbormajsterka,
pedagogička, dirigentka
Štátnej opery v Banskej Bystrici.
75. výročie narodenia
Traubner Pavel
(1941 Ilava)
Lekár – neurológ, pedagóg.
80. výročie narodenia.
Fabricius Šebastián
(1625 Kutná Hora – 1681 Drážďany)
Evanjelický kňaz, spisovateľ,
pôsobil v Ilave.
340. výročie úmrtia
Rumpel Karol
(1899 Ilava – 1986 Orechové)
Katolícky kňaz, historik.
35. výročie úmrtia
Zdroj: Považská knižnica
v Považskej Bystrici:
Kalendár výročí regionálnych
osobností 2020
Mestské múzeum Ilava
-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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