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Pozvánka

Dňa 20.4.2016 o 14:00
sa v DK Ilava uskutoční

Krajská prehliadka speváckych
súborov seniorov JDS
(Jednoty dôchodcov Slovenska), pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja,
na ktorú Vás srdečne pozývame.

Účinkuje 10 speváckych súborov:
JESEŇ, Partizánske
BUKOVČANÉ, Bukovec, Myjava
UHROVEC, Uhrovec, Bánovce nad Bebravou
ZVONKY, Nové mesto nad Váhom
STUDIENKA, Opatovce nad Váhom, Prievidza
STANKOVČANKA, Trenčianske Stankovce, Trenčín
TUCHYŇKA, Tuchyňa, Ilava
RADOSŤ, Zubák, Púchov
CHASA VESELÁ, Považská Bystrica
ILAVČAN, Ilava
Vstup je voľný.

Z obsahu:

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava-1-2/2016 Podpísali sme zmluvu týkajúcu sa odpadov Oslava
umeleckého prednesu Knižné novinky Spoločenská rubrika Športové aktuality
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Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava - 1-2/2016
(tabuľková forma)

Bežný rozpočet
Príjem
z toho:
DzP FO
daň z nehnuteľ.
DK
Výdaj
z toho:
výdaj na RO
výdaj mesto
z toho:
MŠ
DK
správa mesta
z toho:

Schválený 2016

Plnenie 1/2016

Plnenie 2/2016

2/2016 v %

3 369 656,00

3 381 956,00

285 425,20

564 359,51

16,69

3 249 656,00

3 261 956,00

286 598,13

554 236,86

16,99

369 709,00
176 346,00
1 076 457,00

369 709,00
171 176,00
1 081 627,00

29 355,29
17 266,70
87 361,40

56 586,62
34 347,98
179 012,61

15,31
20,07
16,55

1 579 540,00
595 600,00
21 800,00

1 039 824,00
2 209 832,00

TSM(príspevok)

Upravený 2016
1 579 540,00
595 600,00
21 800,00

1 052 124,00
2 209 832,00

205 183,32
349 053,54

22 966,25

21,05
3,36
11,69

19,50
15,80

120 000,00

-1 172,93

10 122,65

45 932,50

16,67

Kapitálový rozpočet
Príjem
Výdaj
Rozdiel

0,00
42 000,00
-42 000,00

0,00
48 200,00
-48 200,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 440,00
-1 440,00

0,00
2,99

Finančné operácie
Príjem
Výdaj
Rozdiel

42 000,00
120 000,00
-78 000,00

48 200,00
120 000,00
-71 800,00

22 361,47
10 032,81
12 328,66

22 361,47
20 067,51
2 293,96

46,39
16,72

3 411 656,00
3 411 656,00
0,00

3 430 156,00
3 430 156,00
0,00

307 786,67
296 630,94
11 155,73

586 720,98
575 744,37
10 976,61

17,10
16,78

Príjem
Výdaj
Rozdiel

275 595,00

112 442,40
174 155,73

332 461,00
20 013,82
2 547,80

120 000,00

Rozdiel

275 595,00

180 185,00
8 724,76
402,45

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú
školu Klobušice + jedáleň; DK - domy kultúry.
* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu,
cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania,
verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu,
opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.
Schodok štátneho rozpočtu SR je k 29. 02. 2016 vo výške 834 mil. €.
Zdroj: Ministerstvo financií SR.
Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava

Ing. Stanislav Fúsek
samostatný odborný referent rozpočtu

Medziročné vyhodnotenie prebytkov bežného rozpočtu Mesta Ilava v rokoch 2007 - 2015
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Prebytok
95 366 €
129 600 €
267 075 €
140 312 €
193 510 €
253 446 €
81 266 €
196 443 €
416 652 €
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Podpísali sme zmluvu
týkajúcu sa odpadov

Ing. Ladislav Šusták, koordinátor projektu a prednosta
MsÚ Ing. Ľubomír Turcer.
Zmluva medzi naším
mestom Ilava a spoločnosťou ENVI – PAK je dohodou
o systéme triedeného zberu,
čiže o tom, ako bude fungovať triedený zber a jeho financovanie. Podľa nového
zákona o odpadoch sú za financovanie triedeného zberu zodpovední výrobcovia
obalov a neobalových výrobkov. ENVI – PAK, ako
zástupca výrobcov, bude
náklady na triedený zber
hradiť priamo Technickým
službám Ilava, ktoré sú zodpovedné za odvoz a spracovanie triedeného odpadu.
Výrobcovia teda uhradia
všetky náklady spojené so
zberom, prepravou, prípravou na opätovné využitie,
recykláciou, nákupom farebných kontajnerov, ale aj
mzdy, energie, či náklady na
triediacu linku.
Prečo sme si vybrali
ENVI – PAK?
Spoločnosť ENVI - PAK
je najväčšou a najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou na Slovensku s
najväčšími
skúsenosťami
v oblasti triedeného zberu.
Založili ju výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ktoré sú

zabalené v obaloch, aby prostredníctvom nej splnili svoju rozšírenú zodpovednosť
a financovali triedený zber
odpadov z papiera, plastov,
skla a kovov v slovenských
mestách a obciach..
Tieto spoločnosti garantujú finančnú stabilitu spoločnosti ENVI - PAK ako aj
úhradu jej záväzkov, t.j. financovanie triedeného zberu. ENVI - PAK už viac ako
10 rokov financuje triedený
zber odpadov v mestách. Za
koncept financovania triedeného zberu odpadu v mestách a obciach získala spoločnosť ENV - PAK v roku
2010 cenu za zodpovedné podnikanie VIA BONA
Slovakia v kategórii Zelená
cena.
ENVI - PAK v súčasnosti
spolupracuje s viac ako 1600
obcami a mestami na Slovensku, v ktorých žijú približne 3 milióny obyvateľov.
Za posledných 7 rokov podporil ENVI - PAK zber a recykláciu viac ako 800 000 t
odpadov. Ako správne triediť odpad a chrániť životné
prostredie už naučil viac ako
300 000 detí a mládeže po
celom Slovensku.

Trieďte odpad a spolu
ušetríme
Od nového roku triedime odpad po novom. Kto sa
naučí správne triediť odpad,
môže ušetriť. Tak sú nastavené nové pravidlá triedeného
zberu.
Viete, ako správne triediť? Čo kam patrí?
Nová legislatíva definuje presné farebné rozlíšenie
zberných kontajnerov a vriec
na triedený odpad. Modrá
farba je určená pre papier, zelená pre sklo, žltá pre plasty,
červená pre kovy a oranžová
pre viacvrstvové kombinované materiály (VKM), čiže
nápojové kartóny. Zákon
umožňuje aj spoločný zber
viacerých zložiek, konkrétne
plastov, kovov a VKM spolu do jednej nádoby, pričom
na nádobe musí byť riadne
označené, o ktoré zložky ide.
Ak je napríklad na žltej nádobe napísané, že sa okrem
plastov do nej môžu vhadzovať aj nápojové kartóny či
kovy, môžete vhodiť oboje,
na triediacej linke sú následne dotrieďované. Dôležité je
riadiť sa farbou a štítkom na
zbernej nádobe.
Prečo boli potrebné zmeny a ako môžete triedením
ušetriť?
Na Slovensku až 75 % ko-

munálneho odpadu končí
na skládkach. Každý Slovák
vytriedi v priemere len 8 %
odpadu. Aj to bol dôvod vytvorenia úplne nového Zákona o odpadoch. Envirorezort
odhaduje, že vďaka nemu
dosiahneme úsporu približne 31,5 milióna €. Náklady
na triedený zber a recykláciu
budú totiž po novom hradené
výrobcami produktov a obalov. Tí vytriedený odpad
uhradia
prostredníctvom
organizácií
zodpovednosti výrobcov (OZV). V našej
obci je takouto spoločnosťou
ENVI - PAK, ktorá má dlhodobé skúsenosti s triedeným
zberom. Mestá a obce budú
platiť už len zmesový nevytriedený odpad. To môže
samospráve, ale aj vám občanom priniesť hneď dvojnásobnú úsporu. V prvom kroku, keď výrobcovia mestu/
obci/ uhradia náklady na zavedenie a správne fungovanie triedeného zberu. Druhýkrát, keď zvýšením množstva
vytriedeného odpadu klesne množstvo zmesového komunálneho odpadu, za ktoré
obyvatelia platia. Ak teda budete správne triediť, ušetríte!
Ing. Jozef Toman,
riaditeľ TSM
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
5. marca 2016 - Mesto Ilava
Politická strana, koalícia
/ Počet platných hlasov v okrsku
1. Strana TIP
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
5. ŠANCA
6. SME RODINA - Boris Kollár
7. Strana zelených Slovenska
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
10. VZDOR - strana práce
11. MOST-HÍD
12. Slovenská národná strana
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
14. Komunistická strana Slovenska
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS
16. SMER - sociálna demokracia
17. Kresťanskodemokratické hnutie
18. Slovenská občianska koalícia
19. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
20. #SIEŤ
21. Strana maďarskej komunity
22. PRIAMA DEMOKRACIA
23. Sloboda a Solidarita
Spolu

Okrsok
č.1
4
0
93
1
0
55
1
0
0
1
10
88
2
2
0
211
36
3
83
40
0
2
80
712

Okrsok
č.2
0
1
76
2
0
55
6
0
0
0
6
84
0
5
1
243
23
8
105
26
0
0
36
677

Okrsok
č.3
3
0
55
0
0
43
3
0
0
3
13
65
0
0
4
180
18
2
46
26
0
3
35
499

Okrsok
č. 4
3
0
54
0
0
35
2
1
0
1
11
64
0
10
0
241
28
1
82
24
0
2
25
584

Okrsok
č.5
1
0
48
1
0
47
7
0
0
0
8
34
1
0
0
177
15
4
51
21
0
1
45
461

Okrsok
č.6
0
0
3
0
0
8
1
0
0
0
0
4
0
1
7
20
0
1
10
1
0
0
4
60

Spolu

Voľby do NR SR konané dňa 5. marca 2016

Okr. 1

Okr. 2

Okr.3

Okr. 4

Okr. 5

Okr. 6

Spolu

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

1211
724
723
1
712

1006
686
684
2
677

766
499
498
1
499

931
588
584
3
584

682
466
463
3
461

95
62
60
0
60

4691
3025
3012
10
2993

11
1
329
4
0
243
20
1
0
5
48
339
3
18
12
1072
120
19
377
138
0
8
225
2993

Blahoželáme úspešným žiakom
Základnej umeleckej školy v Ilave
Jar prichádza, všetko sa rozvíja a žiaci Základnej umeleckej školy v Ilave začínajú „žať“
plody svojej usilovnej práce.
Blahoželáme žiakom výtvarného odboru, ktorí získali krásne ocenenia: Simonka Kršková získala 2. miesto
(z triedy Mgr. Zdenky Cíbikovej) v celoslovenskej súťaži „Veľkonočné a jarné zvyky na pohľadnici“; Tamarka
Balajková, Lenka Blahutová, Karolínka Koleková získali ocenenia v regionálnom
kole súťaže „Vesmír očami

detí“; Miška Onderková, Mário Vass a Natálka Holbová
(z triedy Mgr. art. Martinky
Paljeskovej Piškovej) postúpili do celoslovenského kola
súťaže „Vesmír očami detí“.
Úspechom sa môžu pochváliť aj žiačky hudobného odboru: Barborka Barteková
získala zlaté pásmo (z triedy
Bc. Nikoly Matejkovej) na celoslovenskej speváckej súťaži
„Vokálna jar“; Romanka Cedzová dostala čestné uznanie
(z triedy Mgr. Jarky Piškovej)
na klavírnej súťaži Trenčian-

skeho kraja.
Žiakom a ich pani učiteľkám ďakujeme za krásnu reprezentáciu ZUŠ, ale i mesta
Ilava, blahoželáme im k do-

siahnutým úspechom a prajeme veľa ďalších takýchto
ocenení.
-ZUŠ-
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Oslava umeleckého prednesu
„...Vansovej Lomnička je
o tých žienkach, ktoré vedia
rozcitlivieť i potešiť dušu a pohladiť ju svojím prednesom.
Práve s nimi vchádzame do
našej krajiny. A tak, ako vraví básnik: “Chcel by si pokľaknúť, ukloniť sa po pás...“ To je
vyznanie herca a recitátora Júliusa Pántika.
Patrí ženám, ktoré každoročne obnovujú oslavu umeleckého prednesu, festival súťažnej prehliadky Vansovej
Lomnička. Túto iskierku sa
nepodarilo zahasiť a ani nezanikla, lebo poézia a literatúra
je duševná sila, ktorú vzkriesili obetavé ženy, stojace pri
zrode Vansovej Lomničky.
Na budúci rok bude mať svoje 50.výročie vzniku na počesť
spisovateľky a poprednej osobnosti ženského hnutia Terézie
Vansovej. Len treba dúfať a veriť, že i terajšia a budúca generácia nedá zaniknúť ušľachtilej
záľube, pretože doteraz si ženy
vždy navzájom držali palce.
Amatérska práca so slovom
je ich koníček a ...“oživeným
slovom sa k živým prihovárajú“.... Prihovárajú sa nám všetkým, aby sme si boli bližší, aby
sme boli ľudskejší a k sebe navzájom tolerantnejší.
Obvodové kolo súťaže sa
uskutočnilo dňa 9.3.2016 v DK
Ilava. Každoročne sa jej príprave a realizácii venuje s neúnavnou trpezlivosťou predsedníčka OO Únie žien Slovenska
pani Magdaléna Hrubá a pri
organizácií jej pomáhajú ženy
z MO Ilavy a Košece.
Do súťaže sa v tomto roku
prihlásilo 9 účastníčok. Najviac zastúpená bola kategória
do 18 rokov, v ktorej sa dievčatá zo ZŠ a OA Ilava predstavili v prednese poézie i prózy.
Veronika Ďurašková, Barbora Šúkalová, Erika Lukáňová, Denisa Koštialiková a Lea
Marcišínová sa presvedčivo popasovali s prednesom
a predviedli kultivované vy-

stúpenie. Príjemný zážitok
malo nielen prítomné obecenstvo, ale určite aj porota.
Marta Proszczuková, Mgr.
Magdaléna Janíková a Edita
Pavlíková majú už s festivalom
mnohoročné skúsenosti, poznajú pravidlá, úroveň, vypočuli si veľa súťažiacich a výkony vedia objektívne hodnotiť.
Ich tohtoročnou prácou bola
aj nová úloha, vybrať z dievčat
tie, ktoré postúpia po prvýkrát
aj do krajského kola.
Výnimočnosťou a veľmi
milým prekvapením pre nás
všetkých bolo uvedenie vlast-

venskej literatúry, a tak vlastne
zároveň rozširujú vedomosti
prítomných o poznanie literárnych diel, ktoré sme možno viacerí doteraz nepoznali,
či nečítali.
Festival slova – Vansovej
Lomnička - je vždy skvelý, nezabudnuteľný a príjemný umelecký zážitok. Obdivuhodné
ženy sa predviedli aj v 49. ročníku súťaže a svojím vystúpením nám dokázali, že sú nositeľkami lásky, vzájomnej úcty,
pokoja a pohody. Aj Milan Rúfus sa vyjadril podobne, keď
povedal: „Vzácne moje, veď

Účastníčky umeleckého prednesu a odborná porota
nej tvorby. Medzi mladými
ženami vyrastajú úžasné talenty, ktoré si zaslúžia našu
pozornosť. Simona Priebojová, Damiána Baginová i Lea
Marcišínová sú tou budúcnosťou krásneho slova, umeleckej
tvorby a vzácnym pokladom
krásy.
V 3. kategórii súťaže bola
zastúpená klasika slovenskej
poézie, ale aj vtipné, či dramatické diela autorov prózy.
Umelecký prednes sme vypočuli v podaní Emílie Múčkovej, Antónie Baginovej,
Mgr. Oľgy Ďurechovej z Ilavy
a Anny Bartošovej z Dubnice. Je obdivuhodné, že si naše
ženy okrem iných povinností
dokážu nájsť čas na prípravu
na súťaž a že nám s noblesou
zrelosti ponúkajú skvosty slo-

vy v tej Lomničke akoby podvedome pokračujete v tom, čo
celé generácie žien odjakživa
robievali z príkazu života. Pre
lásku k človečiemu rodu dávate krídla jeho slovám a učíte ho
lietať“.
Krajské kolo súťažnej prehliadky slova bude v Trenčíne
dňa 16.3.2016, na ktorom budú
okres Ilava reprezentovať postupujúce účastníčky Emília
Múčková a Mgr. Oľga Ďurechová. Každá z nich bude určite vzácnym kúskom mozaiky
žien, ktoré spolu tvoria obraz
lásky a úcty k našej rodnej materinskej reči.
Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka KR Matice
slovenskej TSK

Krajské kolo
celoslovenského
festivalu Vansovej
Lomnička
sa konalo dňa 16.3.2016
v Knižnici Michala Rešetku
v Trenčíne. Zúčastnili sa ho
najlepšie recitátorky, ktoré
postúpili z okresných a obvodových súťaží z celého
Trenčianskeho kraja.
Naše reprezentantky mali
veľké konkurentky, ale napriek tomu získali výborné umiestnenie. Pani Oľga
Ďurechová bola vo svojej
kategórii s prózou od Dobroslava Chrobáka „Návrat
Ondreja Baláža“ druhá.
Prítomné ženy, ale aj porota, ocenili výber autora
i dielo a spoločne ho po súťaži rozoberali.
Pani Emília Múčková, ktorá predniesla báseň
klasika P. O. Hviezdoslava
„Mňa kedys´ zvádzal svet“,
obsadila tiež druhé miesto
a svojím výberom oživila
spomienky mnohých prítomných. Pri jej vystúpení sa totiž preniesli do
študentských čias, keď sa
Hviezdoslava učili.
Lea
Marcišínová a Denisa Koštialiková na súťaži neboli,
no napriek tomu veríme, že
o ich talente budeme v budúcnosti ešte veľa dobrého
počuť.
Citátom nášho významného herca a recitátora Ladislava Chudíka, ktoré kedysi vyslovil na Vansovej
Lomničke, sa spolu s vami
teším na budúci ročník:
„Oživené slovo sa k živým prihovára, aby sme si
boli bližší, ľudskejší, tolerantnejší...“
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Noc s Andersenom
V prvý aprílový deň sa v ZŠ
Ilava uskutočnila už 11. rozprávková Noc s Andersenom. Zmyslom noci bolo pripraviť deťom
taký program, aby sa cítili ako
v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé,
jednoducho strávili noc, na ktorú
sa tak ľahko nezabúda. Tentokrát
sa škola zmenila na obrovský rozprávkový cirkus s 36 artistami.

noc. Svietili baterkami, pobehovali ako svetlušky. Po nájdení
pokladov mohli spokojne zaliezť
do spacákov, snívať o Cisárových
nových šatách, Škaredom káčatku, či Statočnom cínovom vojačikovi. Po rannej hygiene, raňajkách a upratovaní deti nedočkavo
čakali na príchod rodičov. Radi
by sme poďakovali všetkým rodičom, starým rodičom, ktorí pri-

Mgr. Júlia Ondrejičková a jej zverenci
Deti sa začali schádzať v sprievode rodičov o 16. 30 hodine.
Po otvorení a úvodných slovách,
žiaci prečítali príbehy, ktoré boli
vstupenkou na rozprávkovú noc
v škole. Z triedy sa rozliehalo po
škole trúbenie slonov, vrieskanie
opíc, rev tigrov, keď deti zahrali
svoje príbehy. Všetky disciplíny
ich natoľko vyčerpali, že sa museli trochu občerstviť, aby mohli
pokračovať ďalej. Plní sily si všetci vyrobili masky, vymysleli prezývky, veselo zatancovali a zaspievali cirkusový pochod. Na
tvorivých dielňach sa venovali
výrobe krepových kvetov, ktoré cirkusanti vyťahujú z rukáva.
V telocvični sa zahrali na artistov
a predvádzali akrobatické kúsky
v podobe chôdze po lane, točenie
kruhov, skákanie do výšky, žonglovanie. Vyhladovaní si pochutili
na koláčikoch a bábovkách, ktoré všetkým na dlhú noc nabalili
príbuzní. S plnými bruškami sa
lepšie tvorili rébusy a hádanky,
na ktorých sme pracovali v skupinách.
Najväčším zážitkom bolo hľadanie pokladov - cukríkov a citátov o knihách, ukrytých na
školskom dvore. Deti si ani neuvedomovali, že už sa blíži pol-

pravili pre deti množstvo dobrôt,
ktoré nás celú noc posilňovali.
Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke, ktorá nám umožnila tráviť
noc v škole. Deti odchádzali domov s pohľadnicami, medailami,
darčekmi od sponzorov Už teraz
sa tešíme na ďalší ročník Noci
s Andersenom.
Zapísali:
Mgr. Slávka Štefancová
Mgr. Júlia Ondrejičková

Jarná burza detského
oblečenia, obuvi a hračiek
V dňoch 11.3. - 13. 3. 2016
sa prvý raz uskutočnila Burza detského oblečenia, obuvi
a hračiek, konaná pod záštitou Rady rodičov pri ZŠ Ilava.
Telocvičňa základnej školy
sa počas troch dní premenila
na centrum predaja a nákupu detského oblečenia, obuvi a hračiek, ktorú navštívilo
veľa mamičiek, oteckov, starých rodičov a detičiek nielen
z nášho mesta, ale aj z okolia.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani riaditeľke
Mgr. Jarmile Jánošíkovej za
poskytnutie priestorov telocvične, pánom školníkom –
pánovi Jozefovi Koyšovi a pánovi Karolovi Zifčákovi za
zabezpečenie lavíc a stolov.
Veľká vďaka patrí pani Vladimíre Kurusovej, pani Ingrid
Uhlíkovej a pani Silvii Stanovej, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť organizáciu a plynulý priebeh celej
burzy. Poďakovanie patrí aj
našim opatrovateľkám z Detského kútika – sestrám Martinke a Lenke Kurusovým,
Benjamínovi Stanovi a Larke

Urbanovský, ktorí sa postarali o malé detičky. Touto starostlivosťou sme zabezpečili
rodičom, aby sa nemuseli počas nákupov venovať aj svojim
ratolestiam a tak mohli nerušene nakupovať. Celé tri dni
sa niesli v znamení pohody,
dobrej nálady a príjemným
spestrením bola aj módna
prehliadka, kde nám budúce
nádejné modelky predviedli
svoje zakúpené outfity. Výťažok z tejto akcie – 150€ sme
pripočítali k sume na zakúpenie šatňových skriniek pre
žiakov 2. stupňa. Ďakujem
všetkým rodičom a starým
rodičom, ktorí sa zúčastnili našej prvej burzy. Svojou
návštevou, pochvalou, pripomienkami a nápadmi ste nám
dodali chuť a odhodlanie opäť
zrealizovať podobnú akciu.
Vaša spokojnosť je pre nás tou
najväčšou odmenou. Pevne
verím, že sa nám to podarilo a
dúfam, že sa opäť spolu stretneme na jesennej burze.
PhDr. Jana Urbanovský
predsedníčka
Rady rodičov ZŠ

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky
Čas uplynul rýchlo a opäť
sme sa stretli s predškolákmi v základnej škole. Tak, ako

každý rok, udiala sa v našej
škole veľká udalosť pre najstarších škôlkarov, ktorou bol zá-

Mgr. Jana Koštialiková pri zápise predškolákov

pis na plnenie povinnej školskej dochádzky. Uskutočnil sa
v dňoch 5.4.2016 (streda) od
15,00 do 18,00 hod. a 6.4.2016
(štvrtok) od 15,00 do 16,00
hod. V prvý deň zápisu predškoláci so svojimi rodičmi nedočkavo čakali na oficiálne
otvorenie. Milými a povzbudivými slovami ich privítali pani
riaditeľka školy Mgr. Jarmila
Janošíková a pani zástupkyňa pre I. stupeň Mgr. Eleonóra
Kutejová. Po uvítaní nasledoval kultúrny program, ktorý si
pre nich pripravili naši „veľkí
prváci“ a taktiež ich podporili
svojím pásmom aj predškolá-
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Centrum voľného času Ilava, Mesto Ilava a oddelenie kultúry MsÚ Ilava
vyhlasujú 7. ročník výtvarnej súťaže ARTIL 2016 – výtvarná súťaž
ARTIL je výtvarná súťaž pre žiakov ilavských škôl. Zameraná je
na umeleckú tvorbu detí, žiakov
a študentov. Cieľom súťaže je
vyzdvihnúť čo najviac talentov
z nášho mesta a prezentovať
širokej verejnosti ich umeleckú
fantáziu, tvorivosť, kreativitu, výtvarné schopnosti a nadanie.
Propozície:
Téma výtvarnej súťaže na rok
2016: Moja domovina, domov.
Tieto slová vyvolávajú v ľuďoch
rôzne predstavy. Záleží to aj od
toho, kto a ako vníma miesto,
kam sa rád z diaľky po dlhšej
dobe vracia.
Keď niekto pracuje a býva v tom
istom meste a vracia sa večer
z práce tam, odkiaľ ráno vyšiel,
svojím domovom pre neho je
jeho obydlie, byt, dom, v ktorom
býva, kde sa cíti bezpečne a dobre.
Keď niekto pracuje v tej istej
krajine, ale v inom vzdialenom
meste než vo svojom rodisku, domovom býva pre neho už aj jeho
obec, dedina, či mesto.
Keď sa ľudia vracajú po dlhšej
dobe zo zahraničia do svojej vlasti, domovom nazvú už aj svoju
rodnú krajinu, štát, v ktorom sa
narodili, lúky, lesy, jazerá ...
Keby kozmonauti z rôznych kraci z materskej školy. Po milom
a pútavom predstavení sa deti
s rodičmi odobrali na zápis
do tried k jednotlivým učiteľom. Ukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli
v materskej škole alebo v rodine. Ukázali svoje grafomotorické zručnosti, poznávanie
farieb, čísel i geometrických
tvarov, predviedli sa básňou, či
piesňou, nejeden sa potrápil so
zaväzovaním šnúrok. Za svoje
výkony ich „ jarné víly“ –žiačky 7. a 8. ročníka odmenili darčekom a sladkosťou.
Na zápis prišlo 61 detí. Všetci
sa na nich tešíme v septembri.
Zapísala: Mgr. Zuzana
Gáborová, Soňa Burdejová

jín sveta boli na vzdialenej planéte a nastúpili by cestu k Zemi,
povedali by, že sa vracajú domov.
Domovom by v tomto prípade
bola pre všetkých bez rozdielu
planéta Zem.
Túžbu po domove človek logicky
necíti vtedy, keď je naozaj doma,
ale len v takom prípade,
kedy je od svojho domova vzdialený, a to obyčajne vo chvíľach,
ktoré nebývajú vždy najpríjemnejšie. Vtedy najviac zatúži po
teple domova, lebo tam je medzi svojimi, tam je doma, tam je
v bezpečí, tam je šťastný a spokojný.
Výtvarne vyjadri svoj pohľad
a názory.
Technika : ľubovoľná - kresba,
maľba, grafika, kombinované
techniky, plastika, keramika,
počítačová grafika, priestorové

stvárnenie...
Kategórie: individuálne práce /
nie kolektívne/
1. kat.: deti MŠ Ilava a Klobušice
2. kat.: žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ
Ilava
3. kat.: žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ
Ilava
4. kat.: žiaci ŠZŠ Ilava
5. kat.: ZUŠ Ilava
6. kat.: SŠ – OA Ilava
7. kat.: CVČ Ilava
Podmienka účasti: Autor súťaží
len s 1 prácou a označí ju: menom a priezviskom, názvom práce, školou, kategóriou a menom
pedagóga.
Ceny a diplomy:
Porota vyberá len 1 víťaznú prácu
na ocenenie primátorom Mesta –
Ing. Štefanom Daškom za každú
kategóriu.
Uzávierka prihlásených prác: 13.

Hravo a bezpečne v škôlke

Žiaci MŠ Ilava
Dopravná výchova sa dnes
učí zväčša iba prostredníctvom teoretického poznania. Hovorí sa že dobré je
počuť, ešte lepšie vidieť, ale
najlepšie je, keď si to človek
vyskúša. Deti predškolského
veku sa vyznačujú skúmavosťou a zvedavosťou. Preto sa im snažíme túto tému
priblížiť spôsobom im blízkym. A vďaka našim novým
pomôckam, ktoré sme získali prostredníctvom 2% z daní
sa nám to aj darí. Teoretické poznatky a zručnosti si
mohli deti vyskúšať prostredníctvom modelových úloh
a hier, v ktorých sme využi-

li nové dopravné prostriedky, dopravné koberce, značky a pod. Tu si mohli deti
prakticky vyskúšať, aké dopravné predpisy je potrebné
dodržiavať, aby nedošlo pri
jazde autom k nehode, prečo
je dôležitá viditeľnosť na ceste, čo sú reflexné prvky, čo
hovoria jednotlivé dopravné
značky, ako sa správať na ceste bez prechodu pre chodcov
a pod. Deti takáto forma edukačných činností veľmi zaujala a my sme radi, že sme im
mohli takto spríjemniť a obohatiť edukačné aktivity.
OH, MŠ Ilava

jún 2016
Práce doručiť do Centra voľného
času, Farská 84/5, 019 01 Ilava
Vernisáž a vyhodnotenie súťaže: 24. jún 2016 v dopoludňajšom čase vo vestibule DK Ilava.
Po ukončení výstavy si môžete
výtvarné práce prevziať v CVČ
Ilava.
Výstava bude prístupná aj širokej verejnosti.
Spracovala:
Mgr. Anna Bajzová
– riaditeľka CVČ Ilava

Vesmír očami detí
Hodnotenie výtvarných prác za
okresy Ilava, Púchov a Považská
Bystrica sa konalo 15.3. 2016
v DK a CVČ Ilava. Za okres Ilava
porota hodnotilla celkom 145 výtvarných prác.
Do celoslovenského kola postúpili práce i z nášho mesta.
II. kategória
Adriana Kumanová, ŠZŠ Pivovarská 455/62, Ilava – Poplach vo
vesmíre
Patrik Suchánek, ŠZŠ Pivovarská
455/62, Ilava – Ufónska slávnosť
III. kategória
Róbert Krcheň, ŠZŠ Pivovarská
455/62, Ilava – Tu sa nám dobre
býva
V. kategória
Michaela Onderková, ZUŠ Pivovarská 662/80, Ilava – Výbuch-veľký tresk
Mário Vass, ZUŠ Pivovarská
662/80, Ilava – Na planéte Kryptonit
Natália Holbová, ZUŠ Pivovarská
662/80, Ilava – Prelet meteoritov
Ďalšie ocenené práce:
III. kategória
Tomáš Greguška, ŠZŠ Pivovarská
455/62, Ilava – Na výlete
IV. kategória
Tamara Balajková, ZUŠ Pivovarská 662/80, Ilava – Okolo tmy
Lenka Blahutová, ZUŠ Pivovarská 662/80, Ilava - Okolo mesiaca
V. kategória
Karolína Koleková, ZUŠ Pivovarská 662/80, Ilava – Strašný strach
z neznámeho vesmíru
				
		 CVČ Ilava
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DEVIATACI MAJÚ
TESTOVANIE ZA SEBOU
Stres, strach, očakávanie, u
niektorých neutrálny postoj.
6. apríla 2016 kráčala s týmito pocitmi do základných škôl
drvivá väčšina slovenských
deviatakov. Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre nich
pripravil zadania Testovania 9-2016, ktorého výsledky
značne ovplyvnia budúce štúdium žiakov.
Na základnej škole v Ilave
svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka a literatúry testovalo spolu 49
žiakov. Predchádzala tomu
systematická práca na hodinách profilových predmetov,
ktorú mohli žiaci ešte znásobiť
krúžkovou činnosťou a, samozrejme, vlastnou domácou prípravou. Kto a ako k testovaniu
pristupoval, vedia žiaci sami.
Oficiálne výsledky sa dozvedia koncom mája.
Žiaci si mali možnosť vybrať, akou formou budú Testovanie 9-2016 realizovať. Sedem
deviatakov využilo elektronické testovanie, ostatní preferovali klasický spôsob v papierovej podobe. Obe skupiny
mali k priebehu jasne stanovené inštrukcie i harmonogram, ktoré korešpondovali so
všeobecnými podmienkami
Testovania 9-2016. O plynulý
priebeh sa starali všetci pedagogickí zamestnanci, od vedenia Základnej školy v Ilave,
cez koordinátora, administrátorov až po interný a externý
dozor. Ten v každej testovanej
skupine vykonávali vyučujúce
z okolitých škôl, čo malo zaručiť objektivitu. Testovanie organizačne prebehlo bez komplikácií. Tie však individuálne
zažívali žiaci, ktorí by možno

potrebovali pár minút či vedomostí naviac.
Prvým predmetom, s ktorým sa žiaci museli popasovať, bola matematika. 20 úloh
takmer všetci žiaci vypracúvali plných 60 minút, z čoho
možno vydedukovať ich náročnosť. Test zo slovenského
jazyka a literatúry hodnotili
žiaci oproti matematike ako
ľahší, hoci čítanie s porozumením vyžadovalo kombinovanie mnohých myšlienkových
operácií a v diskusiách na sociálnych sieťach sa naň valili
slová kritiky. Gramatická a literárna časť však bola primerane náročná, tento rok bez
sporných otázok a „chytákov“.
Žiaci sa z tried do zberných
miestností, kde sa zhromažďovali po dopísaní oboch testov, odoberali so zmiešanými
pocitmi, slzami i spokojnosťou. S vyučujúcimi profilových predmetov jednotlivé
otázky vyriešili v nasledujúcich dňoch, takže predbežne
už vlastné výsledky vedia. Na
tie oficiálne si však musia počkať. Celoslovenská predpokladaná percentuálna úspešnosť
je oproti minulým rokom nezmenená a z matematiky i slovenského jazyka a literatúry
sa pohybuje medzi 50-60%.
Snáď sa dočkáme, že sa tieto
čísla budú postupne zvyšovať,
hoci zodpovednosť za vlastné výsledky je dnešnej mládeži vo väčšine prípadov dosť
ľahostajná, čo danému stavu neprospieva. Deviatakom
však želáme, aby sa dostali na
stredné školy, ktoré ich vyprofilujú na ďalší praktický život
k maximálnej spokojnosti.
Mgr. Lucia Dianová

LYŽIARSKY VÝCHOVNO
-VZDELÁVACÍ KURZ

Žiaci 1. stupňa ZŠ Ilava
Tatranská Lomnica je najvyššie položené lyžiarske stredisko
na Slovensku. Na úpätí Lomnického štítu sú upravované terény
až do nadmorskej výšky 2196
m. Stredisko ponúka najvyššie
prevýšenie na Slovensku (1308
m) a tiež najdlhšiu zjazdovku
na našom území (5500 m). Celková dĺžka zjazdoviek v stredisku je takmer 12 km. Zjazdovky
na Štarte a Bukovej hore sú ľahké, vyššie položené Čučoriedky
sa vyznačujú červenými svahmi a pretekárskou dráhou, ktorú
môže absolvovať každý lyžiar.
Žiaci zo ZŠ na Medňanskej ulici v Ilave sa aj v tomto školskom
roku zúčastnili lyžiarskeho kurzu (LVVK) práve v lyžiarskom
stredisku Tatranská Lomnica s
ubytovaním v hoteli Morava.
LVVK prebiehal v dvoch turnusoch. Od 15. 2. – 19. 2. 2016
bol pre žiakov 3., 4.,5. a 7. ročníkov. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov
a 3 inštruktori ( Mgr. L. Horáková, Mgr. Z. Gáborová a Mgr.
P. Jurčík). Počasie im síce neprialo, ale chuť lyžovať a dobrá
nálada bola u všetkých. Okrem
lyžovania, ktoré deti absolvovali každý deň, patrili chvíle strávené na horách aj prednáškam
o bezpečnosti a metodike lyžovania. Večery mali deti vyplnené
spoločenskými hrami, súťažami,
diskotékou a karnevalom. Počas oddychového dňa navštívili múzeum TANAPU. Všetkým
žiakom chcem poďakovať a pochváliť ich za pokroky a možno
niekedy i za nadľudské výkony v lyžovaní. Taktiež ďakujem

i mojim inštruktorom za pomoc
pri organizovaní lyžiarskeho
kurzu. Za pomoc v materiálovom zabezpečení výcviku chcem
poďakovať aj našim rodičom: p.
V. Wiedermann, p. K. Horákovi
a p. R. Kalusovi.
Od 21.02. – 26. 02. 2016 absolvovalo druhý turnus 42 žiakov
7. – 9. ročníkov s odborným pedagogickým dozorom inštruktorov (Mgr. Mária Janíčková, Mgr.
Ingrid Príbelzská a Mgr. Peter
Jurčík). Zdravotnú starostlivosť
zabezpečovala p. Štefánia Hanková. Žiaci boli rozdelení do
troch družstiev. Veľmi nás potešilo, že dvanásť žiakov zvládlo
základný výcvik, od druhého
dňa využívali vyhrievanú sedačku a dokázali zlyžovať zjazdovku Štart, v ďalších dňoch zdolali Bukovú horu a Čučoriedky.
Na záver žiaci absolvovali preteky v slalome na Čučoriedkach.
Z chlapcov bol najlepší Erik Petrovič z 8.A a z dievčat Adela Vicenová z 8.B. V stredu popoludní sme sa vyviezli kabínkovou
lanovkou do Lomnického sedla,
ktoré nás privítalo hustým snežením a zároveň poskytlo krásny výhľad na lyžiarske zjazdovky
a oblasť Podtatranskej kotliny.
Lyžiarsky výcvik sme ukončili
v piatok obedom a som presvedčená, že všetci žiaci budú v dobrom spomínať na šesť dní strávených v národnom parku Vysoké
Tatry a v najvyššom položenom
lyžiarskom stredisku na Slovensku.
Mgr. Lýdia Horáková,
Mgr. Mária Janíčková

I L A V A
Ilavský mesačník

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A
Beletria dospelí:
Cisárová M.: Dosť bolo lásky
Shemesh J.: Kľúč k minulosti
Vandal P.: Anton Srholec
Jones A.: My dvaja
Miloszewski Z.: Hnev
Černák M.: Prečo som prelomil mlčanie
James E. L.: Grey
Klimáček V.: Vodka a chróm
Silva D.: Anglický špión
Benderová A.: Zvláštní smutek citronového koláče
Eco U.: Nulté číslo
Vrba
R.: Utiekol som
z Osvienčimu
Karjel R.: Švéd
Beletria deti:
Jobus B.: Láskavé rozprávky
Ja nič, ja muzikant
Smith J.: Ja nie som trápny
Ja už nie som trápny
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Knižné
novinky
Ja fakt nie som trápny
Zappia F.: Vymyslela som si ťa
Niven J.: Všetky skvelé miesta
Ponechalová D.: Punková
princezná sa vracia
Dellairová A.: Listy do neba
Gordon R.: Súboj v podzemí
Špirála hrôzy v podzemí
Voľný pád v podzemí
Roth V.: Štyri
Náučná dospelí:
Duleba A.: Rusko, Ukrajina a
my
Balucha A.: Hrad a väznica
Ilava od založenia po súčasnosť
Srnková M.: Naše Slovensko
Lowe K.: Krutý kontinent
Holeček M.: Skvosty Európy
Alderton D.: Zvieratá
Grendel L.: Život dlhý takmer
štyri týždne

Knižnica ďakuje:
Jozefovi Stratenému z Prvej
stavebnej sporiteľne v Ilave.
Daroval knižnici omaľovanky
pre deti, rozvrhy hodín a iné
drobnosti pre našich čitateľov.
Darcom, ktorí nám v prvých
mesiacoch tohto roka /niektorí opakovane/ darovali knihy /
staršie, ale aj nové/.

Boli to: Ala Teicherová, Viera
Baginová, Štefan Daško, Jarmila Šupáková, Mária Gieciová, Ľudmila Janušková,
Rudolf Hanko, Marta Samašová, Katka Veselá, Milada
Kovalová, Mária Šebová, Miroslav Nemček - farnosť Ilava.

Kalendár výročí ilavských osobností
Marec, apríl 2016

Košecká Jozefa
/1.3.1926 Ilava – 16.12.2010 Žilina/. Pedagogička, publicistka,
prekladateľka z latinčiny /prekladala aj texty pre ilavské múzeum/ francúzštiny, spoluautorka vysokoškolských skrípt.
90. výročie narodenia.
Bártová Etela
/1.3.1926 Ilava – 25.3.2004 Nitra/. Autorka a spoluautorka odborných cudzojazyčných slovníkov a učebníc.
90. výročie narodenia.
Beňuška Justín
/21.9.1918 Veľké Bielice –
2.3.2011 Trnava/. Katolícky
kňaz, trpiteľ za vieru.
V Ilave po ťažkých rokoch II.
svetovej vojny bol duchovným
otcom, režisérom divadelných
ochotníkov, organizoval športové podujatia, púte. Odsúdený
za vlastizradu /neúspešný pokus o útek do Rakúska/ v rámci
amnestie 1960 prepustený.
5. výročie úmrtia.
Kalinka Zachariáš
/1629 Ružomberok – 12.3.1656

Košeca/. Evanjelický kňaz, pedagóg spisovateľ. Pôsobil v Ilave a Košeci.
360. výročie úmrtia.
Kmoško Michal
/29.8.1876 Ilava – 8.4.1931 Pusztazámor/. Významný orientalista, bádateľ v oblasti písomných pamiatok starovekých
národov.
85. výročie úmrtia
Bystrický Valerián
/22.4.1936 Ilava/
Vedúci vedecký pracovník historického ústavu SAV v Bratislave, spoluautor ilavskej monografie aj ďalších monografií,
autor vedeckých štúdií.
80. výročie narodenia
Turňová Darina
/24.4.1946 Ilava - 31.3.2013
Banská Bystrica/. Dirigentka
a zbormajsterka v Štátnej opere v B. Bystrici, tam tiež pedagogička na UMB a Akadémii
umení.
70. výročie narodenia.

Veselo s Braňom Jobusom
V marci, ktorý vnímame
ako „mesiac knihy“ sme do
ilavskej knižnice pozvali Braňa Jobusa, spisovateľa, speváka a hudobníka /skupiny
Karpatské chrbáty, Vrbovskí
víťazi/. Založil alternatívny
hudobný festival Vrbovské
vetry a organizačne sa podieľa aj na trenčianskej Pohode.
Pre jeho vystupovanie je typická silná dávka vtipu a recesie, presvedčili sa o tom aj
ilavskí školáci. Tretiaci, štvrtáci a piataci prežili príjemné
dve hodiny s autorom, ktorý
je zábavný rovnako ako jeho
knižky. Rozprávanie striedal s piesňami, odpovedal
aj na zvedavé detské otázky.

Okrem tradičných - koľko
kníh napísal, či mal v škole zlé známky atď. padali aj
intímnejšie, či má priateľku, aké má vlasy a podobne.
O tom, že mal u detí úspech,
svedčí i to, že jeho knihy zakúpené pre knižnicu sú stále
požičané. Najpopulárnejšie
sú tie o muflónovi Ancijášovi. Knihy s krásnymi príbehmi, svojským humorom a pozitívnymi odkazmi.
Dobrosrdečný muflón je kamiónista, ktorý nadovšetko
miluje svoje tepláčiky a rád
robí druhým radosť. Spolu s kamarátkou, dážďovkou
Milicou, precestuje celý svet.
Všade pomáha, až sa nako-

Braňo Jobus so žiakmi Základnej školy Ilava
niec skoro celý rozdá. Knihy
o citoch a hodnotách, ktoré
potešia nielen deti, ale aj Vás

– dospelých, ktorí im čítate
večer v postieľke.
-ot-, -ih-
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OSLÁVILI SME DEŇ UČITEĽOV
„Všetci na jednom javisku
stojíme a čokoľvek sa tu koná,
všetkých nás sa to týka.“
Ján Amos Komenský
Pre každého učiteľa, či vychovávateľa je príjemné, ak je
za svoju prácu nielen finanč-

mu krúžku KARATE v CVČ.
Stretnutie s učiteľmi spríjemnil a obohatil i kultúrny
program, v ktorom účinkovala speváčka Janka Jakúbková,,
ktorý bol pre všetkých prítomných nádherným umeleckým
zážitkom.

Nová Kia Sportage. Susedia ju obdivujú, vodiči milujú.

Ocenení pedagógovia
ne ohodnotený, ale aj – ak ho
niekto morálne podporí, poďakuje a uznáva jeho prácu.
A práve preto sa dňa 31.marca
uskutočnilo slávnostné posedenie učiteľov, spojené s oceňovaním pedagogických pracovníkov za ich mimoriadnu
a výnimočnú prácu s deťmi
a mládežou. Primátor mesta
Ilava poďakoval všetkým učiteľom a vychovávateľom, poblahoželal k ich sviatku za
ich náročnú prácu a odovzdal
ďakovný list :
Janke Harušíncovej, riaditeľke MŠ v Ilave, Janke Pilátovej, riaditeľke MŠ v Klobušiciach,
Mgr. Anne Hýllovej, učiteľke ZŠ Ilava, Mgr. Zuzane
Gáborovej,
vychovávateľke
v ŠKD,
PaedDr. Marcele Bagínovej,
učiteľke ZŠ Ilava, Mgr. Ľubici
Budjačovej, učiteľke ZŠ Ilava,
Ing. Miriam Vlkovej, učiteľke OA Ilava, Ing. Zuzane Novosádovej, učiteľke OA Ilava,
Elene Vaňovej, DiS.art., učiteľke ZUŠ Ilava, Mgr. Jarmile
Piškovej, učiteľke ZUŠ Ilava
a Kamilovi Horákovi, vedúce-

LEASING S 0% NAVÝŠENÍM
KIA PÚCHOV sa teší na Vašu návštevu

Hoci Deň učiteľov trvá len
24 hodín, tie svoje pani učiteľky a pánov učiteľov nosíme vo svojom srdci celý svoj
život. Preto milí učitelia, prijmite aspoň našu veľkú vďaku
za každodennú náročnú prácu
a prianie, aby ste nielen počas
sviatočného Dňa učiteľov, ale
vždy boli hrdí na privilégium
byť učiteľom, vychovávateľom,
pretože kvalita vašej práce má
vždy dopad na celú spoločnosť.
-at-

Básnička pre mamičku
Ty si moja mama,
mám Ťa veľmi rada.
Dám Ti božtek na líčka,
poteší Ťa ružička.
Ty si moje srdiečko,
na Teba svieti slniečko.
Vyčarujem Ti aj kvet,
lebo si sladká ako med.
Milujem Ťa mamička,
vždy mi svietiš na cestu
ako moja strážna hviezdička.
Elenka Vaňová

Vývoj novej Kia Sportage nebol zameraný len na to, aby splnil bežné predstavy
o dokonalom aute, ale aby tieto očakávania ďaleko prekročil. Nový špičkový a atraktívny
dizajn len podčiarkuje technologické inovácie vo vnútri. Technológie, ako bezdrôtová
nabíjačka mobilných telefónov, inteligentný parkovací asistent, automatické senzorické
otváranie dverí batožinového priestoru, detektor mŕtveho uhla, či funkcia autonómneho
brzdenia v núdzových situáciách, sa stávajú pre majiteľov novej Kia Sportage štandardom.
Nová Kia Sportage - Wow!

ASPEKTA TRADE, s.r.o.
Nimnická cesta 1674
020 01 Púchov

T +421 42 4633 877
M +421 911 900 905
E kia@kiapuchov.sk
www.kiapuchov.sk

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.: Bližšie informácie o
ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu
Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km,
emisie CO2: 124-177 g/km. * Záruka 7 rokov/150 000 km.
Obrázok je ilustračný.

Percentá z daní
pre NsP Ilava, n.o.
Vážení občania mesta Ilava!
Dovoľte nášmu Občianskemu
združeniu Ochrana zdravia,
aby sme Vás oslovili v tomto čase, kedy sa rozhodujete,
komu darovať 2% zo svojich
zaplatených daní a tak podporiť tie organizácie, kde chýbajú finančné prostriedky. Čas
na rozmyslenie majú fyzické
osoby do 31. marca, kedy je
posledný termín na podanie
daňového priznania pre fyzické osoby. V rámci neho sa poukazujú aj 2 percentá z dane.
Zamestnanec má na podanie
vyhlásenia o poukázaní dvoch
percent z dane čas do 30. apríla.
Občianske
združenie
Ochrana zdravia bolo založené z iniciatívy vedenia Nemocnice s poliklinikou Ilava,
n.o., aby priamo prostredníctvom podielu zo zaplatenej

dane z príjmu samotných zamestnancov, zaplatenej dane
z príjmu od organizácií, živnostníkov a podnikateľov v
pôsobnosti trenčiansko-dubnicko-ilavsko-púchovskeho
regiónu prispelo k prístrojovému a technickému vybaveniu
jednotlivých oddelení a ambulancií nemocnice. Vedenie
občianskeho združenia bude
vďačné všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť naše združenie.
Už teraz patrí veľké ďakujem všetkým darcom.
Údaje o Občianskom združení :
Právna forma : 701 združenie
Obchodné meno : Občianske
združenie Ochrana zdravia
IČO : 37 919 342
Sídlo : 019 01 Ilava, Štúrova 3
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Matrika

Narodenie :
Bruno Mihálik
Tomáš Jašúrek
Kevin Šándor
Kristián Šándor
Marko Hajaš
Navždy nás opustili :
Jaroslav Jurena
Ľuboš Strečko
Mária Cabanová
Jozef Krajčovič
Mária Balážová
Viliam Novotka
Peter Puček
Dušan Živčic
Kamil Bystrický
Jozef Bielik
Ľubomír Vígľaš
Ján Zermegh
Anna Vanková
Okienko do štatistiky :
Od 15.2.2016 sa do nášho mesta prisťahovalo 13,
odsťahovalo 19 občanov.
V rámci mesta sa presťahovalo 7 spoluobčanov.
Jazyková škola
Smart Language
Courses pozýva
všetkých, ktorí sa
chcú jazykovo vzdelávať!
PONUKA KURZOV:
Angličtina/nemčina - skupinové/individuálne; detské
krúžky; SKYPE kurzy, kurzy
REPAS cez UPSVAR
angličtina – konverzácia, príprava na maturitu, biznis english
nemčina – všeobecná nemčina, nemčina pre ošetrovateľky,
nemčina pre CNC a elektrikárov (spolupráca s agentúrou
v Nemecku, pracovné príležitosti)
PRIPRAVUJEME LETNÚ
JAZYKOVÚ ŠKOLU PRE
DETI
Jazyk: angličtina/nemčina
Čas: 8:00-15:00
Termíny: júl, august
Vek: 5+
Cena: 8eur/deň
Prihlášky: do 26.6.2016
Kontakt: 0949 437 606, info@
slc-online.sk
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Medzinárodná akcia
- „Týždeň mozgu 2016“
Slovensko sa už po deviatykrát
zapojilo do medzinárodnej akcie
„Týždeň mozgu“, ktorá prebiehala
od 14. do 20. marca 2016. V 61 krajinách sveta sú organizované aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o najdôležitejšom ľudskom
orgáne - mozgu. Cieľom týchto
aktivít je upriamiť pozornosť na:
ľudský mozog a jeho činnosť, ochorenia mozgu, spôsoboch liečby a
kladie sa dôraz na prevenciu /zdravý životný štýl, potrebu trénovania
pamäti atď.../
Mozog je najzložitejšia časť ľudského tela - tvorí ho 100 miliárd
nervových buniek a môže odosielať signály tisícom ďalších buniek
rýchlosťou zhruba 321 km za hodinu. Spolu s miechou vytvárajú
„centrálny nervový systém“, ktorý
kontroluje naše myslenie a v ňom
to, o čom vedome rozhodujeme alebo robíme nevedome, automaticky. Mozog je zložitá sieť neurónov,
slúžiacich na prijatie zmyslových
informácií a na rozhodnutie prostredníctvom pohybu alebo správania. Všetky vnemy, ktoré prichádzajú z okolia sa do mozgu dostanú
prostredníctvom zmyslov.
Prečo sa starať o mozog? Žijeme život preplnený informáciami
- väčšie nároky na pamäť, náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa stresu, tlaku, mozgová plasticita vekom
klesá, menej namáhame mozog,
spoliehame sa na mobily, počítače.

Spomienka

Bolesťou unavená tíško
si zaspala, zanechala všetkých , čo si rada mala . Za
všetky Tvoje trápenia a bolesti nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti.
Dňa 18.3.2016 sme si pripomenuli 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá

Blanka Kasanická

S láskou spomína manžel
a deti s rodinami

Žijete mozgu prospešný život?
Áno, ak: primerane a pravidelne
zaťažujete svoje telo, trávite svoj
voľný čas fyzicky aktívne, aktívne sa vzdelávate nielen v škole, v
práci, nebojíte sa nových výziev,
skúseností, venujete dostatok času
priateľom, rodine, komunite, udržiavate si pozitívny prístup k životu, jete zdravú, vyváženú stravu
bohatú na vitamíny, antioxidanty,
omega3 mastné kyseliny, kyselinu
listovú, strážite si hmotnosť, hladinu cholesterolu, hladinu glukózy v krvi, krvný tlak a doprajete si
dostatočný spánok. Spánok má pre
zdravie veľký význam a umožňuje nám obnovovanie pochodov v
mozgu a prináša tak nové sily na
vykonávanie činností počas bdenia. Nedostatky v organizácii a

spôsobe odpočinku vedú neskôr
k nezdravému životnému štýlu a
k vytvoreniu chybných návykov neschopnosti relaxovať.
Ako si môžeme udržať mozog
v dobrej kondícii? Mozog je zložitá sieť neurónov, slúžiacich na prijatie zmyslových informácií a na
rozhodnutie prostredníctvom pohybu alebo správania. Mnoho ľudí
má aktívnu a bystrú myseľ aj vo vysokom veku. Do istej miery zohráva úlohu i genetika, avšak najväčší vplyv na vitalitu nášho mozgu
má spôsob nášho života. Je dôležité mozog neustále „zaťažovať“ a
trénovať ho. Učenie a všetko nové
mozgu prospieva a podnecuje ho k
tvorbe nových spojení medzi neurónmi. Netrénovaná pamäť zlyháva /podobne ako svaly/.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici
Oddelenie podpory zdravia

Pozvánky na podujatia v Ilave
20.4.2016 /streda/ o 14.00 v sále domu kultúry
Krajská súťaž a prehliadka speváckych zborov a súborov seniorov, pod záštitou TSK.
Účinkujú:
JESEŇ Partizánske
BUKOVČANÉ Bukovec /okr. Myjava/
UHROVEC Uhrovec /okr. Bánovce n/B/
ZVONKY Nové Mesto n/Váhom
STUDIENKA Opatovce n/N, Prievidza
STANKOVČANKA Tr. Stankovce /okr. Trenčín/
TUCHYŇKA Tuchyňa /okr. Ilava/
RADOSŤ Zubák /okr. Púchov/
CHASA VESELÁ Považská Bystrica
ILAVČAN Ilava
Organizuje Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s oddelením kultúry Ilava. Vstup voľný
29.4.2016 /piatok/ o 18.00 hod. na Mierovom námestí
71. výročie oslobodenia nášho mesta
18.00 pietny akt položenia vencov pri pamätníku SNP
18.15 kultúrny program /v prípade nepriaznivého počasia v DK/
Účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ Ilava.
7.5.2016 /sobota/ o 17.00 v sále domu kultúry
V predvečer Dňa matiek: Deti mamám, tradičné podujatie.
Účinkujú deti ilavských materských škôl, deti zo ZŠ a Základnej
umeleckej školy Ilava a tiež operná speváčka Nikola Matejková.
Pozýva odd. kultúry v spolupráci s Úniou žien Slovenska, OO
Ilava. Vstup voľný.
29.5. 2016 / nedeľa/ o 18:00 hod. v sále Domu kultúry Ilava
Divadelné predstavenie DS Masky Ilava - Kráľ kráľov o Móricovi Beňovskom. Vstupné dobrovoľné.
Pripravujeme: Výstavu ikon v rámci Roku Božieho milosrdenstva
/zúčastnia sa ikonopisci z nášho regiónu/, cestu rozprávkovým
lesom atď.
Aktuálne vždy na www.ilava.sk /kalendár podujatí/
Tel. čísla DK: 44 555 70 až 73, knižnica 74.
Zmena programu vyhradená.
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Výsledky MFK Ilava
(19.03.2016)
3. liga Mladší žiaci: MFK Ilava – FC Kanianka 1:2 (góly: Kukučka)
3. liga Starší žiaci: MFK Ilava
– FC Kanianka 2:0 (góly: Jáňa 2)
6. liga Muži: Košeca - MFK
Ilava 3:0
Turnaj futbalových nádejí
Nové Mesto
Naši najmenší futbalisti opäť
dokázali zvíťaziť na dobre obsadenom turnaji za účasti 10
mužstiev zo Slovenska a Moravy. Postupne sme porazili tieto
mužstvá:

MFK Ilava – Vrakuňa 4:1
(góly: Prekop 2, Slúka, Gašpar)
MFK Ilava – Bánovce 2:1
(góly: Prekop, Gašpar)
MFK Ilava – Nové Mesto 5:1
(góly: Prekop 2, Gašpar 2, Turza)
MFK Ilava – Topoľčany 0:0
MFK Ilava – Moravské Lieskove 1:0 (góly: Gašpar)
MFK Ilava U-8 reprezentovali títo hráči: Timotej Turza, Peter Slúka, Marek Gašpar, Daniel
Holbus, Marco Prekop, Šimon
Ondrušík a Adam Striško.

Naši najmenší zverenci
Vyučovanie a doučovanie
nemeckého jazyka: Všetky
úrovne od A1 – C1, príprava
na maturitnú skúšku, kurzy so zameraním: strojárstvo, opatrovníctvo, au-pair
a iné podľa potreby. Výučba
možná aj cez skype. Kontakt:
0918 936 920 alebo miroslavakocurova@gmail.com.

Kúpim garáž na Medňanskej ulici alebo SNP.
Kontakt. 0917 077 182.
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