
Základný prehľad o tohtoročných projektoch predkladateľov v rámci PaKR TSK za okres Ilava: 

Dva projekty v štvrtom ročníku PaKR TSK prišli od obce Pruské. V rámci prvého projektu Tancujme a 
spievajme spolu chce samospráva umožniť poznávanie kultúr národnostných menšín. Pôjde pritom o osvetovo-
kultúrnu aktivitu s budovaním zdravého národného a regionálneho povedomia či boja proti extrémizmu 
prostredníctvom vystúpenia kultúrnych telies, výtvarných dielní detí s následnou vernisážou a rezbárskeho 
sympózia.   
 
Druhý projekt obce Pruské s názvom Festival svetla má ambíciu priblížiť starobylé zvyky a tradície našich 
predkov mladšej generácii, a to vďaka vystúpeniu rôznych hudobných telies, športovými aktivitami či prípravou 
a pálením Jánskeho ohňa.  
 
V štvrtom ročníku PaKR TSK predložil dva projekty aj CHAmPIoN CLUB. Cieľom prvého projektu 52. ročník 
Behu okolo Ľuborče je pokračovanie v dlhoročnej tradícii behu, ktorý spája ľudí. Okrem toho chce tento 
komunitný zámer zvýšiť povedomie o pohybových aktivitách, podporiť ľudí v nich a zapojiť miestnu komunitu. 
Vďaka financiám sa zakúpia vecné ceny, zabezpečí sa profesionálne čipové meranie preteku a tiež sanitka 
s posádkou.    
       
V rámci druhého projektu Champion LIBRARY, ktorý zaslal na župný úrad v Trenčíne CHAmPIoN CLUB, chcú 
jeho zástupcovia sprístupniť mládeži výnimočné knihy, ktoré inšpirujú a majú dopad na ich ďalší rozvoj. Okrem 
toho jeho účelom je aj zvýšenie čitateľnosti tlačených kníh, rozvíjanie komunikácie, slovnej zásoby, kritického 
myslenia a zvýšenia všeobecného rozhľadu mladých ľudí. Financie budú využité na nákup kníh.    
   
Svoj zámer predložil aj Športový klub 98 Pruské. Zlepšiť komunitný život, spropagovať športový klub a zlepšiť 
podmienky pre rozvoj hokejbalu a florbalu pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín má projekt V zdravom 
tele zdravý duch.  
 
Fyzická osoba Ing. Ľubomír Fajer doručila v rámci PaKR TSK projekt Revitalizácia historického miesta 
"krížnej cesty". Jeho cieľom je obnova oddychového miesta, podpora miestnej komunity a zvýšenie kvality 
života. V rámci neho sa tiež ručne vyrobia lavice a sochy. Grant sa použije na nákup stavebného materiálu.   
 

 

 


