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Kultúrno-spoločenské noviny obyvateľov mesta Ilava XXIV. 18. apríl 2018 Cena: 0,20 €

`

Mesto Ilava-oddelenie kultúry
Vás srdečne pozýva pri príležitosti
73. výročia oslobodenia nášho mesta a prezentácie
filmového dokumentu o našom rodákovi na

ˇ

`
ˇ
SPOMIENKOVU` SLAVNOST
`
`
Program:
15.00 Mierové námestie
Pietna spomienka
Položenie vencov k pamätníku SNP
a pamätnej tabuli židovským obetiam
15.15 Dom kultúry - sála na prízemí
Privítanie hostí, príhovor primátora mesta
Premietanie filmového dokumentu

Pavel Traubner

za osobnej účasti nášho rodáka.
Film zachytáva portrét osobnosti významného
slovenského neurológa, ktorý sa ako dieťa so
svojimi rodičmi počas druhej svetovej vojny
skrýval pred deportáciou do koncentračného tábora.

V kultúrnom programe účinkujú:
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan
Samuel Teicher /spev/
František Róža /akordeón/

Z obsahu:
LIDL má v Ilave novú
modernejšiu predajňu
Grant pre zlepšenie
technologického
vybavenia odpadového
hospodárstva
v meste Ilava
Knižné novinky
Spoločenská rubrika
Športové novinky
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LIDL má v Ilave novú,
modernejšiu predajňu
Pôvodná ilavská predajňa bola nahradená novou, ktorá je modernejšia, priestrannejšia a ekologickejšia
ILAVA 19. marca - Sieť predajní spoločnosti Lidl sa nielen
rozrastá, ale aj neustále modernizuje. Dôkazom toho je presťahovanie ilavskej predajne, ktorá
je teraz modernejšia, priestrannejšia a ekologickejšia.
Predajňa, ktorá sa nachádza
na Ulici Ľ. Štúra približne päťsto metrov od pôvodnej filiálky, má rozlohou predajnej plochy 1400 m2. Pre zákazníkov
je k dispozícii 123 parkovacích
miest z toho sú 4 vyhradené pre
telesne postihnutých a 2 pre rodiny s deťmi. Samozrejmosťou
je vlastná pekáreň, ktorá bude
zákazníkom celý deň ponúkať
čerstvé pečivo. Predajňa je vybavená okrem štandardne používanými LED technológiami
pri osvetlení, aj tými pokročilými ako napr. spätné získavanie
tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení. Výstavba
filiálky trvala 6 mesiacov.
„Predajňu v Ilave sme pôvodne otvorili v novembri 2009
a rozlohou predajnej plochy
patrila k tým menším. Zároveň však bola zákaznícky veľmi
obľúbená, a preto ma veľmi teší,
že sa nám podarilo vybudovať

novú a k životnému prostrediu
ohľaduplnejšiu predajňu. Z pohľadu zákazníka ide o modernejší a komfortnejší obchod,“
uviedol Filip Dvořák, obchodný
riaditeľ diskontného reťazca.
Súčasťou otvorenia novej predajne je podpora žiakov Základnej školy na Medňanskej ulici v
Ilave. Za každý nákup v hodnote aspoň 10 € v prvý deň predaja venuje Lidl 1 euro na športové a pedagogické pomôcky pre
viac ako 400 žiakov navštevujúcich uvedenú školu. „Projekty spoločnosti Lidl hovoria o
tom, že jej záleží na deťoch, na
ich správnom rozvoji a ja, ako
pedagóg, za to Lidlu úprimne
ďakujem. Vďaka projektu „Váš
nákup = veľká pomoc“ budeme
môcť zmodernizovať výchovno-vzdelávací proces a obnoviť
športové pomôcky v škole,“ povedala Mgr. Jarmila Janošíková,
riaditeľka podporovanej základnej školy, počas slávnostného otvorenia predajne.
Na pondelkovom otvorení
predajne nechýbal ani primátor
mesta Ilava, Ing. Štefan Daško,
ktorý uviedol: „Som presvedčený o tom, že táto predajňa

Ing. Štefan Daško (vľavo) a Ing. Filip Dvořák pri otváraní
novej predajne.
bude prínosom pre občanov
mesta Ilavy a jej širšieho okolia.
Chcem sa poďakovať spoločnosti Lidl a všetkým jej pracovníkom, ktorí sa o toto pričinili.
Prajem vám veľa spokojných zákazníkov.“
Lidl na Slovensku v 131 predajniach, troch logistických
centrách a na centrále zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Nárast
platov o tridsať percent za necelý rok a pol, zvýšenie nástupnej
mzdy až o tretinu a o tretinu
vyšší priemerný mesačný plat
než je trhový priemer v odvetví,
to všetko je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Priemerný mesačný plat na pozícií
predavačov-pokladníkov / predavačiek-pokladníčok aktuálne
je 845 €. Plný pracovný úväzok
v Lidli pritom predstavuje 38,75
hodín týždenne. Lidl nedávno

obhájil prestížne medzinárodné
ocenenia Top Employer Europe
a Top Employer Slovakia, stal
sa tiež „Najzamestnávateľom“
v kategórií obchod. Na základe
hlasovania verejnosti sa Lidl už
štyrikrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka.
Vždy aktuálne a zaujímavé
informácie o spoločnosti Lidl
Slovenská republika nájdete na
stránke www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.
Facebook: https://www.facebook.
com/lidlslovensko
Instagram:
https://instagram.
com/lidlsk/
YouTube: https://www.youtube.
com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ
LinkedIn: https://www.linkedin.
com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného odpadu:
V prípade, že obyvatelia mesta (rodinných domov resp. rodinnej zástavby) majú aj iný odpad, resp. odpad, ktorý sa pre
svoje množstvo nezmestí do
vriec alebo do nádob na to určených napr. prepálený kuchynský olej, väčšie kusy skla, veľké
papierové a lepenkové krabice,
textil, šatstvo zvyšky pesticídov,
farieb, zvyšky lepidiel, rozpúšťadlá, žiarivky, žiarovky, znečistené rukavice alebo textil od
oleja a farieb, kovy, tento môžu
zadarmo odovzdať na zbernom
dvore, ktorý sa nachádza: na
ulici Hurbanova 132/26, 019
01 Ilava a to v Po-Pia od 6:00
do 13:00 hod. v St 6:00-17:00
hod. v So od 8:00 do 12:30 hod.

!!! Zakazuje sa ukladať odpad mimo zberných nádob
a vriec nato určených !!!
Je žiadúce, aby občania pred
vyhodením PET fliaš a kartónov, tieto odpadové obaly
stláčali, a to za účelom aby sa
naplno využil celý využiteľný
objem zberných vriec a zberných-110 l nádob.
Viete, že ???
Z dvoch 1 litrových odpadových nápojových kartónov
sa môže stať 1m2 kuchynských
utierok ...
Zo 670 odpadových plechoviek sa môže stať jeden bicykel ...
Z odpadového recyklovaného
papiera sa môžu stať puzzle ...
Z 30 odpadových plastových

fliaš sa môže stať jedna fleecová
bunda ...
Recykláciou jednej vínovej
Plasty

Áno:

Papier

fľaše sa môže ušetriť až 400 Wh
elektrickej energie ...
Sklo

Kovy

Áno:
Áno:
Áno:
Papier: noviny, čaPlasty: plastové fľaKovy: železné konsopisy, letáky, zošity,
še, fľaše z jedlých
Sklo: sklené fľaše, zervy, hliníkové
kancelársky papier,
olejov, plastové
konzervy, hliníkozaváraninové
papierové krabice,
obaly z kozmetiky a
vé plechovky od
poháre, atď. ...
kartón, preložky od
drogérie, atď. ...
nápojov, atď. ...
vajec, atď. ...
Nie:
Nie:
Nie:
Nie:
Plasty: novodurové
Sklo: keramiku,
Papier: mokrý,
Kovy: obaly s
trúbky, obaly od
porcelán, automastný nebo inak
obsahom nebeznebezpečných
sklo, zrkadlá, PC
znečistený papier,
pečných látok,
látok (mokravé
a TV obrazovky,
dechtový a voskoplastové obaly od
oleje, chemikálie
žiarovky, bezpečvaný papier, atď.
skladkostí, atď.
a pod.), atď.
nostné sklo, atď.

VKM

Áno:
VKM: viacvrstvové
(krabicové) obaly
od nápojov atď. ...
Nie:
VKM: znečistené
VKM potravinami,
viacvrstvové obaly
od kávy, atď.
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Grant pre zlepšenie technologického
vybavenia odpadového hospodárstva
v meste Ilava
Ak chce mestečko s malým
počtom obyvateľov ako Ilava
získať niečo nad rámec toho,
čo mu ponúkajú podielové
dane od štátu a miestne dane,
musia sa vyvíjať aktivity v oblasti získavania dotácií a grantov. My to robíme už tretie volebné obdobie a je evidentné,
že to prináša občanom nemalý
prospech.
S potešením oznamujem
verejnosti, že sa nám podarilo cez Environmentálny fond
v správe Ministerstva životného prostredia SR získať ďalší grant pre rozvoj Oddelenia technických služieb mesta
v sume 33 047, 00 eur. Mesto
sa spolupodieľa na tejto investícii sumou 1739,32 eur, čo
je 5 %. Projekt má názov Technologické vybavenie-odpadové hospodárstvo v meste Ilava.
V súčasnosti pripravujeme do-

kumentáciu potrebnú k uzatvoreniu zmluvy o dotácii.
V rámci grantu bude nakúpený nový výkonný štiepkovač
a 5 ks veľkokapacitných kontejnerov na biologicky rozložiteľný odpad s uzamykateľným
poklopom. Zlepšia sa nám
tým podmienky pre likvidáciu
odpadu zo záhrad a sídllisk.
Drevná hmota sa bude spracovávať na štiepku a kontejnery budú slúžiť na jej uloženie
ako aj na zber pokosenej trávy
a príbuzných zložiek takéhoto odpadu. Predíde sa tým aj
vzniku nelegálnych skládok.
Od projektu sa dá očakávať
zlepšenie kvality života, životného prostredia a zdravia ľudí
v meste.
Ing. Ľubomír Turcer,
prednosta MsÚ Ilava

zastúpené Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky
Centra voľného času, Farská 84/5, 019 01 Ilava

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
- Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre
uvedený druh školského zariadenia v zmysle zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov.
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania.
- Vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie
podľa § 61 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Bezúhonnosť.
- Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná).
- Ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky:
- Znalosť príslušnej legislatívy.
- Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
- Osobnostné a morálne predpoklady
- Znalosť práce s PC.
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
- Žiadosť o účasť na výberovom konaní.
- Overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane
vysvedčenia o štátnych skúškach.
- Overená fotokópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo
jej náhradnej formy.
- Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
- Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu).
- Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej
praxe.
- Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace).
- Písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času (rozsah
max. 5 strán).
- Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokumentov.
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie CVČ – Neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do termínu
10.05.2018 do 14.00 hodiny (to je posledný termín, ktorý môže
byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne radou školy každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky, a to najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.
V Ilave, dňa 06.04.2018
Ing. Štefan Daško, primátor mesta
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Reakcia poslanca Ing. Viktora
Wiedermanna na článok pána prednostu
MsÚ uverejnenom v Ilavskom mesačníku
č. 3 / 2018
Vážený pán prednosta!
Vo svojom článku „Ako
ďalej s verejným osvetlením
v našom meste?“ ste okrem
„hrubozrnnej
propagandy“
súvisiacej s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, uviedol aj niektoré skutočnosti, na
ktoré chcem reagovať.
V úvode článku ste položili otázku: “Prečo poslanci
mestského zastupiteľstva odmietli riešenie rekonštrukcie
verejného osvetlenia formou
koncesie?“ Tento spôsob (čo
znamená, že externá firma
prevádzkuje verejné osvetlenie v meste) nie je pre mesto až
taký výhodný ako sa na prvý
pohľad zdá. Niektoré obce alebo mestá, ktoré na tento spôsob prevádzky pristúpili, majú
problém s tým, že nemajú reálny dosah na fungovanie a prevádzku verejného osvetlenia.
Napriek tomu musia platiť
ročné poplatky externej firme, ktorá verejné osvetlenie
prevádzkuje. V prípade Ilavy
by to bolo približne 60 000 €
ročne (pokiaľ by sa jednalo
iba o výmenu svietidiel). Po
pätnástich rokoch by to bola
suma 900 000 € (v prípade väčšej rekonštrukcie verejného
osvetlenia by bola táto suma
ešte vyššia). Toto by bolo isté,
čo by nás to stálo, ale v akom
technickom stave by bolo naše
verejné osvetlenie po pätnástich rokoch jasné nie je. Vy ste
uviedli príklad Považskej Bystrice, kde však na tento spôsob
prevádzkovania poslanci doposiaľ nepristúpili. Ja môžem
použiť príklad Bratislavy, ktorá plánovala vyhlásiť súťaž na
prevádzku verejného osvetlenia, avšak po búrlivej diskusii
a proteste poslancov bola táto
iniciatíva zo strany primátora
mesta zastavená.
V článku v týždenníku MY
zo dňa 8.11.2016 je uvedené:
„Poslanci ilavského zastupiteľ-

stva schválili zaradenie rekonštrukcie verejného osvetlenia
v meste medzi prioritné investičné akcie. Stav kovových stĺpov je alarmujúci. Kritické je
centrum mesta a mestská časť
Sihoť.“ Ako vidno z uvedeného článku poslanci mestského zastupiteľstva mali záujem
už v roku 2016 tento problém
riešiť. Chceli sme však najskôr
vedieť v akom technickom stave sú jednotlivé úseky verejného osvetlenia a ktoré úseky je
potrebné riešiť prioritne. Na
základe tejto požiadavky bola
vypracovaná revízna správa a taktiež audit verejného
osvetlenia. Poslancom však
bola predložená revízna správa
s dvoma rozličnými prílohami. V jednej prílohe bolo uvedených ako nevyhovujúcich 75
svetelných bodov a v druhej až
151 svietidiel, ktoré je potrebné riešiť. Preto sme sa obrátili
na Inšpektorát práce v Trenčíne s požiadavkou, aby túto
skutočnosť preveril.
V Protokole zo dňa
13.07.2017 sú uvedené nasledovné nedostatky:
Porušenie spočíva v tom,
že revízny technik vo vyhotovenej správe „O odbornej
prehliadke a odbornej skúške
(revízii) elektrického zariadenia (inštalácie), Periodická
č. 003/2017“ vykonanej dňa
25.01.2017, u prevádzkovateľa
el. zariadenia: Mestský úrad
Ilava, Mierové Námestie 16/31,
01901 Ilava, umiestnenie zariadenia: Mesto Ilava verejné
osvetlenie zo dňa 25.01.2017
neuviedol jednoznačné označenie revíznej správy, nakoľko boli vypracované dve úplne
totožné revízne správy s rovnakým druhom s rôznymi prílohami.
Porušenie spočíva v tom, že
revízny technik vo vyhotovenej správe neuviedol príkon
kontrolovaných spotrebičov.

Porušenie spočíva v tom,
že revízny technik vo vyhotovenej správe neuviedol údaje,
či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke
a odbornej skúške technického zariadenia.
Ako vyplýva z uvedených
nedostatkov, tieto pochybenia
neboli len, ako uvádzate v svojom článku „formálne chyby
spracovateľa“. Mesto Ilava však
aj napriek týmto nedostatkom
a skutočnosti, že prvá verzia
revíznej správy bola prepracovaná, zaplatila za vyhotovenie
revíznej správy sumu 9 405 €,
pričom ďalších približne 2 000 €
stála správa auditu verejného
osvetlenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva majú právo, ale aj
povinnosť kontrolovať, či sú
finančné prostriedky mesta vynakladané hospodárne
a efektívne. Preto ma v tejto súvislosti zaráža iniciatíva
mesta na vypracovanie „mimoriadnej revízie predmetných vetiev verejného osvetlenia“, ktorá bude mesto stáť
ďalších cca 1 000 €. V súčasnosti máme platnú revíznu
správu na ďalšie minimálne
tri roky. Podľa môjho názoru
mesto neúčelne a zbytočne vynakladá finančné prostriedky
na mimoriadnu revíziu, keďže po rekonštrukcii verejného
osvetlenia, na základe platnej
legislatívy, bude vypracovaná nová revízna správa rekonštruovaných vetiev verejného
osvetlenia.
Pán prednosta, zhodneme
sa v jednom. Je nešťastím pre
občanov mesta, keď sa „politikárči“ a občania sú v úlohe
obetí a rukojemníkov týchto
hier. Neboli to však poslanci mestského zastupiteľstva,
ktorí roznášali do schránok
občanov mesta leták s nasledovným textom: „Z dôvodu
odmietania poslancov mestského zastupiteľstva bezodkladne
riešiť havarijný stav verejného osvetlenia v Ilave, som sa
rozhodol v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia občanov
a najmä detí, vypnúť od dňa
20.4.2017 verejné osvetlenie na

uliciach Hurbanova, Záhradnícka, časť Nálepkovej ulice,
Košecká, Štúrova, Medňanská,
Sládkovičova, SNP, Jesenského
a časť Farskej ulice. Na spomenutých uliciach sa nachádzajú
svetelné body, ktoré sú v poslednej revíznej správe uvedené ako nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti prevádzky a sú
v havarijnom stave. Odporúčame občanom mesta, aby
apelovali na poslancov mestských častí, kde sa jednotlivé
ulice nachádzajú, aby konali
v záujme urýchleného riešenia
vzniknutej situácie.“ Okrem
toho, že sa zo strany primátora jednalo o bezprecedentný
a hrubý nátlak na poslancov,
je v tomto letáku zadefinovaný stav verejného osvetlenia ako havarijný. Avšak ani
v jednom z relevantných, platných, mestom Ilava vyžiadaných a zaplatených dokumentov (Revízna správa a Správa
auditu verejného osvetlenia)
toto ( havarijný stav )uvedené
nie je. Naopak celkový posudok vyplývajúci z platnej revíznej správy je: “Elektrická
inštalácia v rámci vymedzeného rozsahu VYHOVUJE požiadavkám a predpisom pre
bezpečnú prevádzku.“ Taktiež
Správa auditu verejného osvetlenia záverom konštatuje, že:
„odporúčame Mestu Ilava
z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky riešiť tento
stav bezodkladne, zrekonštruovať a obnoviť verejnú osvetľovaciu sústavu.“
Záverom by som chcel ubezpečiť občanov, že poslanci
mestského zastupiteľstva majú
záujem a chcú problematiku
zlého stavu verejného osvetlenia riešiť. Aj preto sme do návrhu rozpočtu na budúci rok
zapracovali čiastku 20 000 €,
ktorá bude použitá na rekonštrukciu Košeckej ulice. Ďalšie
ulice bude možné zrekonštruovať potom, ako bude známa
celková výška prebytku hospodárenia za rok 2017.
Ing. Viktor Wiedermann,
poslanec mestského
zastupiteľstva

Ilavský mesačník
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Prechádzka perifériou Ilavy Komunitný plán
Novelou zákona č. 448/2008
o sociálnych službách plat– časť č. 2 – nadjazd v Ilave Z.z.
nou od 01.01.2018 vznikla po-

Bol príjemný teplý letný večer. Pri mojom návrate z cyklistickej túry, ma na
moste cez rieku Váh, predbehol svižne idúci cyklista. Vpredu svetielko, vzadu
blikačka. Podľa jej rýchleho
vzdaľovania sa som usúdil,
že má naponáhlo. To som
netušil, že o chvíľu sa opäť
stretneme.
Keď som prichádzal k viaduktu ponad diaľnicu, čakalo ma prekvapenie. Môj
rýchly cyklista sedel pri vydutej asfaltovej vlne vedľa
bicykla, kúsok od neho blikala blikačka, obďaleč svietilo jeho svetielko. Moju pomoc odmietol, ale po Ilavu
ma už nepredbehol. Vtedy
som sa rozhodol, že sa pokúsim urobiť niečo, aby som už
v budúcnosti nemal podobný zážitok.
Dňa 08.08.2013 som sa
obrátil na TSK v Trenčíne
s otázkou, ako mienia riešiť
problém s vozovkou na ceste č. 574 Pruské – Podvažie, nadjazd nad D 1. Tento
problematický spoj – dilatáciu, už roky cestári «obchádzajú», nanajvýš vydutý asfalt sfrézovali./r. 2014/.
Vytŕčajúci kábel odstránili. Na tomto mieste už boli
pády cyklistov a mnohí vodiči sa kľučkovaním snažia
vyhnúť hrbolom alebo jamám na vozovke. Asi mesiac po uvedenom dátume sa
na tomto mieste objavili tabule - na ceste sa pracuje a
znížená rýchlosť na 30 km.
Dva týždne sa tam nič nerobilo a asi by tie tabule tam
boli dodnes, keby som na
daný stav neupozornil TSK
v Trenčíne /tabuľa o pracujúcich cestároch okamžite
zmizla / a opäť sa nič nekonalo!!! Bolo krásne slnečné
leto, po dovolenkách, čas

ako stvorený na prácu na
ceste. A nekoná sa tam nič
dodnes. Odpoveď som dostal z TSK, Správa a údržba
P.O.BOX 108 017 25 Považská Bystrica. /upriamujem
pozornosť na dátum riešenia
problému – 22. 08.2013 / od
Ing. Kňažka, vedúceho strediska SC TSK, SÚ Považská
Bystrica s touto odpoveďou:
„Dobrý deň, nezáleží na type
počasia, ale na finančných
prostriedkoch. Na mostnom
nadjazde sa nachádza porucha dilatačného záveru, čo je
rozsiahlejšia práca ako bežná údržba. Dopravné značenie v uvedenom úseku bolo
zmenené tak, aby zodpovedalo zásadám použitia dočasného dopravného značenia na cestách. Pre budúci
rok 2014 sme predložili návrh do plánu na rekonštrukciu mostnej dilatácie“ – koniec citácie. Tieto termíny
nás vzhľadom na problém
nijako nemôžu uspokojiť. Je
tu rok 2018, päť rokov od prvotného podania, pár mesiacov po voľbách do TSK
Trenčín, v ktorom máme zastúpenie. Pýtam sa, bol by tu
ešte niekto, kto by pomohol
tento problém riešiť? Alebo,
že by toto vadilo len mne?!
Dovetok k predchádzajúcemu článku. NDS splnila
svoj sľub a dňa 07.03.2018 jej
pracovníci opravili spomínané oplotenie okolo diaľnice. Rozum však ostáva
stáť nad skutočnosťou, že
napriek tomu, že tam počas
opravy oplotenia mali 3 /slovom tri/ vozidlá, poškodené
oplotenie /pletivo/ v troch
„balíkoch“ nepochopiteľne
pohodili do kríkov asi 50m
od miesta opravy...
Mgr. D. Slávik

vinnosť obcí do 30.06.2018
vypracovať komunitný plán
sociálnych služieb.
Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí, mikroregiónov alebo
krajov plánovať sociálne služby
tak, aby zodpovedali potrebám
jednotlivých skupín občanov a
zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o otvorený
proces, cieľom ktorého je
- napĺňanie potrieb občanov
odkázaných na jednotlivé formy
sociálnej pomoci
- zabezpečovanie zdrojov na

jednotlivé formy sociálnej pomoci
- hľadanie optimálnych riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú
miestnym podmienkam a potrebám ľudí Cieľom komunitného plánovania je spoločne dospieť k identifikácii problémov,
plánovať a určovať stratégiu a
napokon vyriešiť alebo prispieť
k riešeniu konkrétneho problému v komunite. K vypracovaniu komunitného plánu, Mesto
Ilava dáva možnosť vyjadriť sa
občanom prostredníctvom dotazníka.V prípade záujmu vyplnení dotazník, ktorý tvorí prílohu IM odovzdajte do 30.04.2018
na mestskom úrade, referáte sociálnych vecí u p. Miklovičovej,
č.t. 042/ 4455568
M.M

Dotazník pre obyvateľov mesta ILAVA
Pohlavie
muž
žena
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
základné
stredné
stredné s maturitou
vysokoškolské

takého informácie
nevyhľadávam
neviem

Ktoré služby ste v minulosti
využili (príp. v súčasnosti využívate)?
poradenstvo
klub mládeže
klub dôchodcov
Ekonomická aktivita
služby pre seniorov
zamestnaný/á
služby pre osoby
podnikateľ/ka
so zdravotným postihnutím
samostatne hospodáriaci 		
sociálne bývanie
roľník
iné: ...............................................
dôchodca/kyňa
na materskej/rodičovskej 		 Ktoré z nasledujúcich skupín
dovolenke
sú najviac ohrozené v meste
nezamestnaný/á
Ilava?
iné: ...............................................
mladé rodiny, rodiny
s malými deťmi,
Ako dlho bývate v meste?
deti a mládež,
menej ako 5 rokov
seniori/starší občania,
5 - 10 rokov
osoby ohrozené
10-15 rokov
závislosťami,
viac ako 15 rokov
etnické menšiny,
dlhodobo nezamestnané 		
Ste spokojný/-á s bývaním v
osoby,
meste a s poskytovaním slu- iné: ...............................................
žieb v meste?
som spokojný/-á
Aké sociálne služby Vám
som čiastočne spokojný/-á v meste chýbajú
som nespokojný/-á
.......................................................
V prípade potreby informácii
o niektorej sociálnej službe, Na poskytovanie ktorých sona koho by ste sa obrátili?
ciálnych služieb by sa malo
na človeka, ktorý podobný mesto v budúcnosti viac zaproblém riešil
merať?
na organizácie, ktoré
podobné služby poskytujú .......................................................
na mestský úrad
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Daj si čas

Ilavský mesačník

Tohoročný trinásty marec
sa piataci, presnejšie „céčkari“,
z našej školy vzdelávali úplne
iným spôsobom ako zvyčajne.
Stali sa súčasťou natáčania zábavno- edukačnej hry, ktorú
vysiela RTVS. Je to moderný
projekt, v ktorom sa aktuálnym
jazykom, prostredníctvom zábavných súťaží, ponúkajú zaujímavé informácie o histórii Slovenska. Jeho cieľom je priblížiť
divákom,najmä tým mladým,
fakt, že história nás obklopuje a
každodenný život je zakorenený
práve v našich dejinách. Častokrát si to však neuvedomujeme.

Nakoniec sme vybrali štvorčlenný súťažný tím, ktorý nás
bude zastupovať a ešte pätnásť
žiakov z „áčka“, aby sme posilnili počet divákov a hrdiel
na povzbudzovanie. V utorok
ráno, za svitania, sme vyrazili
do nášho hlavného mesta.
Našimi súpermi boli piataci
z Bolerázu, čo sa nám zdalo dosť
„nefér“, nakoľko je táto obec
práve z okresu Trnava. Ale čo
už? Hra je hra!
Atmosféra v televízii, práca
moderátorov, režisérov, kameramanov, osvetľovačov, maskérov a celého štábu nás úplne
pohltila. Na vlastnej koži sme
pocítili, ako vzniká a funguje
dramatické umenie. Tieto ve-

Žiaci ZŠ Ilava.
Kto si bežne spomenie, že koleso alebo móda vznikli v praveku, že betón vynašli Rimania? Každá časť poukazuje na
to, čo nás spája s našimi dejinami a na čo môžeme byť hrdí.
Veľmi potešujúca bola správa
o tom, že práve nás vybrali spomedzi množstva prihlásených
škôl. Samozrejme, že okrem radosti, sme si uvedomili aj fakt,
že sa musíme poriadne pripraviť, aby v hanbe nezostala nielen
naša škola,ale aj celé mesto. Dva
týždne sa naše vyučovanie,najmä hodiny slovenského jazyka,
zmenili na „tvorivé dielne“. Vyrábali sme transparenty, reklamy, natáčali videá, nacvičovali
pantomímu a tiež vyhľadávali
informácie o Trnave, ktorá bola
témou nášho súťažného kola.
Zoznámili sme sa s trnavským
rodákom Antonom Bernolákom, či s autorom prvého slovenského románu Jozefom
Ignácom Bajzom.

domosti sme získali v reálnom
živote, čo je tá najúžasnejšia forma vzdelávania.
Súťaž mala päť kôl, v ktorých
sme si zmerali nielen fyzickú
zdatnosť, šikovnosť, obratnosť,
ale aj pozornosť a vedomosti.
Pre nás všetkých to bol nezabudnuteľný zážitok, ktorý nás
mnohému naučil.
Chcete vedieť, ako sme bojovali? Každú sobotu dopoludnia
sledujte RTVS - súťaž Daj si čas,
ktorá rozšíri nielen vaše vedomosti, ale stretnete sa aj s históriou v dnešnom svete.
Mgr. Ľubica Ladecká
Učenie hrou:
Daj si čas nie je o skúšaní vedomostí, ale o zábave, prostredníctvom ktorej chceme vzbudiť
záujem o bohatú históriu Slovenska.
Jednotlivé témy relácií pokrývajú tematicky históriu Slovenska od praveku až po novovek,
s tým, že sú obohatené o špeciály,

ktoré sa venujú zaujímavým témam histórie – písmo, lekárstvo, stredoveký „lifestyle“ a podobne.
Súťažiaci:
Súťažný tím pozostáva zo štyroch súťažiacich a proti sebe nastupujú vždy dva tímy.
Súťažia vždy dve školy z rôznych miest Slovenska.
Súťaž má 5 súťažných kôl, po-

čas ktorých súťažiaci riešia zadania súvisiace s témou relácie.
Súťažné úlohy sa nikdy neopakujú, každá relácia je unikátna, pretože sa vždy venuje novej
téme.
NEJDE O SKÚŠANIE VEDOMOSTÍ, ALE O MOŽNOSŤ
STRETNÚŤ SA S HISTÓRIOU
V DNEŠNOM SVETE

Noc s Andersenom
NOC S ANDERSENOM je
oslavou narodenia najznámejšieho dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena.
Od roku 2000 ju organizujú
knižnice, materské a základné
školy, domovy detí, detské domovy, nemocnice a iné inštitúcie, ktoré vždy jedenkrát do
roka otvoria v noci svoje brány a pozvú deti vybavené vankúšikmi a spacími vakmi na
nočné dobrodružstvo spojené s
rozmanitými čitateľskými aktivitami.
V minulom roku sa do tejto
akcie zapojilo 98 655 účastníkov na viac ako 1695 miestach
našej planéty (na Slovensku,
Poľsku, Dánsku, Slovinsku,
Grécku, Taliansku, Novom
Zélande, v Saudskej Arábii,
Austrálii, USA, Kanade,
Portugalsku, Fínsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Veľkej
Británii, Francúzsku, Španielsku, Ukrajine, Macedónsku, Srbsku, Bulharsku,
Chorvátsku...).
V tomto roku sme sa k milovníkom rozprávkového
sveta opäť pripojili aj my.
Čo sa dialo a aké prekvapenia na nás čakali?
18. ročník rozprávkovej Noci s Andersenom na našej škole niesol názov: „Nezabudnuteľná výprava
za tajomstvami vesmíru“ alebo
„S KOSMOTOUR PROXIMA za
hranice všedných dní“. Bol motivovaný etwinningovým projektom, ktorý v tomto školskom
roku realizujú žiaci 3.A a 4.A v
spolupráci s českou partnerskou
školou v Stráži. Vstupenkou na
toto podujatie bol príbeh ma
tému, Planéta, na ktorej by som

chcel žiť. Hneď po príchode do
školy sa všetci prihlásení zmenili na účastníkov netradičného zájazdu, ktorý organizovala
cestovná kancelária Kosmotour
Proxima. Nakoľko však išlo
o veľmi dlhú a nebezpečnú cestu, na ktorej boli často v ohrození aj životy účastníkov, bolo
nevyhnutné, aby sa všetci riadili vesmírnym desatorom. Až
po oboznámení sa so základnými letovými pravidlami a zložení sľubu sa mohli rozdeliť na
posádky, ktoré priebežne plnili
najrozmanitejšie úlohy v triede,
na chodbe, v telocvični i vonku. Každá časť tejto neopakovateľnej cesty bola náročnejšia
a náročnejšia. Účastníci zájazdu
však na zadaných úlohách pracovali s obrovskou chuťou a k

novým výzvam pristupovali s
nadľudskou odvahou. Po zvládnutí každej nasledujúcej úlohy získali do svojho „Preukazu
kozmonauta“ aj ďalší významný bod, ktorý ich posúval vždy
o krok bližšie k získaniu najvyššieho možného titulu - veliteľa posádky. Vďaka obrovskej
energii a neutíchajúcemu zápalu sa všetci s úplnou ľahkosťou
popasovali s teoretickou, prak-

Ilavský mesačník
tickou aj psychologickou prípravou. Preukázali, že dokážu
pracovať v tímoch, spolupracovať na spoločných úlohách,
pomáhať ochotne ostatným
účastníkom a správať sa k nim
s úctou a rešpektom.
Veľmi vzácnym „doplnkom“
ich správania však bol aj zmysel
pre humor a dobrá nálada, ktorými oplývali od začiatku až do
konca. Obe tieto ich zručnosti sa prejavili najmä pri tvorbe
spoločných básní o jednotlivých
vesmírnych telesách, napr.:
Keby som žil na Venuši,
mal by som ja štyri uši.
Jedol by som vždy len suši,
vždy mi pri tom srdce búši.
Záverečnou, a zároveň aj najočakávanejšou úlohou účastníkov vesmírnej výpravy bolo hľadanie spadnutých hviezd. Hoci
už bola pokročilá hodina a nikde ani vtáčika-letáčika, nikto z
prítomných sa nevrátil s prázdnymi rukami. Radosť z ich objavenia bola oveľa väčšia, keď
okrem sladkého prekvapenia
ukrývali aj tajomné odkazy od
záhadných mimozemšťanov.
Našu cestu za tajomstvami
vesmíru sme zakončili animo-
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vanou rozprávkou na dobrú
noc. Vybrali sme si príbeh o robotovi menom Wall-E, ktorého
úlohou bolo čistenie znečistenej
planéty Zem. Hoci sme nepretržite súťažili takmer šesť hodín, našli sa aj takí, ktorí zvládli
dopozerať rozprávku až do úplného konca. Zrejme im zážitky
z celého dňa nedovolili ponoriť
sa tak rýchlo do ríše snov. Túto
nezabudnuteľnú noc nám bude
pripomínať nielen množstvo
zážitkov, ale aj krásne odznaky
s logom akcie, balíček „kozmickej stravy“ a galaktická ceruzka, ktorú každý účastník výpravy dostal za úspešné zvládnutie
všetkých úloh.
Radi by sme touto cestou poďakovali rodinným príslušníkom zúčastnených žiakov za
to, že sa postarali o to, aby sme
nezostali tento večer len o „kozmickej strave“, ale aby sme sa pri
ochutnávaní najrozmanitejších
dobrôt (sladkých aj slaných) dostali až do nebeských výšin:o).
Aj vďaka vášmu kuchárskemu a
cukrárskemu umeniu bola táto
noc DOKONALÁ! Ďakujeme.
Mgr. Jana Koštialiková,
ZŠ Ilava

SVETOVÝ DEŇ VODY 2018
22. marec je veľmi významným dňom z hľadiska života nás
ľudí, a tiež všetkých foriem života, existujúcich na našej krásnej
planéte Zem. 22.marec je SVETOVÝ DEŇ VODY. Za tento
deň bol 22.marec slávnostne vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro. Každý rok je
jedna z nominovaných agentúr
OSN poverená oslavou a propagáciou novej témy. Témou Dňa
vody na rok 2018 je „Príroda
pre vodu“ – „Nature for Water“
Tohtoročná téma „Príroda pre
vodu“ sa zaoberá tým, ako môžeme využiť samotnú prírodu
na prekonanie akútnych problémov s vodou. Kampaň sa nazýva „Odpoveď je v prírode“ a zvyšuje povedomie o prírodných
spôsoboch riešenia problému.
Hlavným posolstvom kampane
je, že prírodné riešenie problému, ako je výsadba nových stromov, obnova lesov a mokradí, je

udržateľným a nákladovo efektívnym spôsobom ako môžeme
prispieť k znovuobnoveniu kolobehu vody na našej planéte,
zmierniť účinky zmeny klímy
a zlepšiť kvalitu ľudského života.
Žiaci druhého stupňa a naši
štvrtáci si tento deň - 22. marec - umocnili aj návštevou výchovného koncertu ECO H2O
Tour s Thomasom Puskailerom
a Ondrejom Antálkom, ktorí názornou formou priblížili
rôznorodé skutočnosti o vode.
Opäť sa žiaci mohli zamyslieť
nad akútnym problémom nedostatku vody, jej celosvetového
znečisťovania a hlavne, ako ňou
neplytvať v domácnostiach. Súčasťou interaktívneho programu boli súťaže s odmenami,
záverečný kvíz, eko-pesničky či
krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. Na záver
žiakov potešila i autogramiáda
a selfie foto s T. Puskailerom.
Ing. Katarína Hulínková

Apríl v ZUŠ Ilava
Blahoželania
Okrem slnečných dní a prebúdzajúcej sa prírody priniesla jar
do ZUŠ Ilava aj pekné úspechy jej
zverencov. Od začiatku školského roka už ubehol nejaký ten mesiac a práca žiakov a ich učiteľov
začína postupne prinášať ovocie.
Blahoželáme a ďakujeme žiačkam speváckej triedy za výbornú reprezentáciu školy na súťaži
v speve populárnej piesne „Fullstar“, kde získali ocenenia: Karolína Koleková - zlaté pásmo a
cena za presvedčivý spevácky výkon, Hana Čepáková - strieborné
pásmo, Adela Holbusová - bronzové pásmo, Elena Vaňová - bronzové pásmo. Blahoželanie patrí aj
Barborke Bartekovej za výbornú
reprezentáciu školy na súťaži v sólovom speve „Vokálna jar - XXIII. ročník“ v Kysuckom Novom
Meste, kde získala ocenenie v zlatom pásme a cenu za interpretáciu
piesne Mikuláša Schneidera Trnavského. Za zodpovednú prípravu ďakujeme pani učiteľke Mgr.
art. Nikole Matejkovej, za klavírnu spoluprácu pani učiteľke Mgr.
Jarmile Piškovej. Takisto gratulujeme a ďakujeme Romanke Cedzovej a Elenke Vaňovej za výbornú reprezentáciu školy na XI.
ročníku Klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja, kde získali tieto
umiestnenia: Romana Cedzová 2. miesto v II. kategórii, Elena Vaňová - 3. miesto v III. kategórii. Za
zodpovednú prípravu patrí poďakovanie ich triednej učiteľke Mgr.
Jarmile Piškovej.
Poďakovanie a pochvala za
pekné ocenenie patrí tiež žiačkam tanečného odboru Vanese
Hodoníkovej, Kristíne Ježovej a
Ľubomíre Remšíkovej, a to za výbornú reprezentáciu školy na semifinálovom kole tanečnej súťaže
„Pohyb bez bariér“, kde získali 3.
miesto. Ďalším milým úspechom
je reprezentácia školy na celoslovenskej súťaži scénického tanca
„Zlatý kľúčik“, kde Vanesa Hodoníková, Kristína Ježová, Ema
Kalúsová, Karolína Kostková,
Ľubomíra Remšíková, Weina Yan
získali 2. miesto za choreografiu
Galéria a cenu za originalitu choreografie Za zvukov noci; Vanesa Hodoníková, Kristína Ježová,

Ľubomíra Remšíková pridali ešte
na tej istej súťaži 3. miesto za choreografiu Odhodlanie v nás. Za
zodpovednú prípravu ďakujeme
pani učiteľke Eve Tóthovej. Nezaostávajú ani výtvarníčky: práce Viktórie Faturíkovej a Kariny
Strapkovej postúpili do celoslovenského kola výtvarnej súťaže
„Vesmír očami detí“. Poďakovanie za výbornú prípravu patrí
pani učiteľke Mgr. Zdenke Cíbikovej a pani učiteľke Mgr. Slavomíre Šlesarovej. Dôkazom svedomitej práce učiteliek výtvarného
odboru Mgr. Zdenky Cíbikovej a
Mgr. art. Martiny Paljeskovej Piškovej je aj úspešná príprava štyroch žiakov na talentové skúšky
stredných umeleckých škôl; pokiaľ budú mať záujem, môžu sa
stať úspešnými interiérovými,
priemyselnými alebo odevnými
dizajnérmi.
Koncerty
9. 4. 2018 sa v Základnej umeleckej škole Ilava konal Žiacky verejný koncert. Mladí hudobníci
privítali jar sviežimi skladbami
– klasickými, populárnymi, aj tanečnými melódiami. Predstavili
sa sólovo ako samostatní hudobníci alebo muzicírovali spoločne
v duetách – speváčky sa v súborovom speve predstavili dokonca zaujímavým trojhlasom, ktorý napriek rytmickej náročnosti
úspešne zvládli. Vystúpenie bolo
symbolickým privítaním jarných
dní a veríme, že potešilo všetkých
zúčastnených, malých aj veľkých.
Pripravujeme
Prijímacie skúšky: Dňa 16. a
17. mája 2018 (streda a štvrtok)
sa budú v čase od 13:00 do 17:00
v budove ZUŠ Ilava – Pivovarská
662/80, konať prijímacie skúšky
do hudobného, literárno-dramatického, tanečného a výtvarného
odboru. Záujemcovia o výtvarný
odbor si môžu priniesť tri vlastné práce. Na prijímacie pohovory
sa môžete vopred prihlásiť odoslaním elektronickej prihlášky –
nájdete ju na stránke školy: www.
zusilava.sk - nezabudnite však,
prosím, prísť osobne aj s Vašimi
deťmi! Na budúcich hudobníkov,
výtvarníkov, tanečníkov, či hercov sa teší kolektív učiteľov ZUŠ
Ilava.
-kh-
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Oslávili sme Deň učiteľov Získanie certifikátu
Stáva sa už tradíciou, že každoročne oceňujeme náročnú
prácu našich učiteľov a vychovávateľov. Táto tradícia má
v sebe čaro a nemyslím si, že
by rokmi strácala na význame. Práve naopak, je nadčasová, pretože ako povedal J. A.
Komenský: Učiteľ bude vždy
ten, ktorý v spoločnosti,,vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej
zodpovednosti“. Preto sme sa
dňa 27.3. stretli v našom kultúrno-spoločenskom stánku,
aby sme poďakovali všetkým
pedagógom a ocenili prácu
tých, ktorí zodpovedne a profesionálne pristupovali k svojej náročnej práci, za ich ľudský postoj a veľkorysé srdce
pri plnení náročných úloh výchovno-vzdelávacieho procesu. Primátor mesta Ilava Ing.
Štefan Daško odovzdal ocenenia a Ďakovné listy týmto
učiteľom: Kataríne Držíkovej -

učiteľke MŠ Ilava, Mgr. Márii
Durbákovej - učiteľke ŠZŠ
v Ilave, Mgr. Slávke Štefancovej,
Mgr. Veronike Bambuškovej a Soni Burdejovej, učiteľkám zo ZŠ v Ilave, Monike
Baginovej, DiS.art. - učiteľke
ZUŠ v Ilava Ing. Jane Živčicovej
- učiteľke OA Ilava.
V kultúrnom programe
účinkovala mladá talentovaná speváčka zo ZŠ v Trenčíne,
Nina Kohoutová, ktorá všetkých prítomných prekvapila
svojím úžasným precíteným
vystúpením.
Viem, že naša spoločnosť nikdy nedocení nesmiernu dôležitosť učiteľa a vychovávateľa.
Preto by sme chceli aspoň takýmto spôsobom poďakovať
a všetkým pedagógom popriať
veľa elánu a trpezlivosti, aby
nielen počas učiteľského sviatku, ale vždy boli hrdí na privilégium byť učiteľom...
-at-

Ocenené učiteľky.

Katarína Držíková pri podpisovaní pamätnej knihy.

Škola eTwinning

Certifikát „Škola eTwinning“ je uznanie a ocenenie
za prácu v programe eTwinning realizovanú na školskej
úrovni. Je to uznanie za angažovanosť a odhodlanie nielen jednotlivých realizátorov
programu eTwinning, ale aj
tímov učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl v rámci školy.
Po splnení náročných kritérií zameraných na hodnotenie
školy v oblasti bezpečného
využívania internetu, aktívnej spolupráce učiteľov školy so zahraničnými partnermi v projektoch eTwinning,
zapojenia sa do vzdelávacích
podujatí a propagačných akcií
eTwinning, s radosťou oznamujeme, že naša škola je medzi
20 slovenskými školami, ktorým sa podarilo získať certifikát Škola eTwinning pre roky
2018-2019.
Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných
a komunikačných technológií
za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Je ideálny na výmenu informácií
a skúseností s kolegami - učiteľmi z Európy a ponúka tiež
možnosti ďalšieho vzdelávania. Táto platforma ponúka
učiteľom možnosť stretávať sa
a spolupracovať na školských
projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a online
fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom
online vzdelávacích aktivít
zameraných na kooperačné
zručnosti a používanie technológií. Pri realizácii partnerstva škôl eTwinning získate
pocit, že ste členom najvzrušujúcejšej učiacej sa komunity v Európe, do ktorej sa za
11 rokov jej existencie zapojilo takmer 400 000 učiteľov.
Realizovalo sa viac ako 5 000
projektov, do ktorých bolo zapojených cez 2 000 000 žiakov
z celého kontinentu.
Základná škola v Ilave je súčasťou programu eTwinning
už od jeho vzniku. Počas toh-

to obdobia sa viacerí učitelia
školy podieľali na projektoch,
ktoré boli ocenené nielen na
národnej, ale i európskej úrovni. Svedčia o tom jedno tretie
a dve prvé miesta v národnej
súťaži, ale aj 7 ocenení v podobe Európskych certifikátov
kvality. Škola navyše pravidelne organizuje aj akreditované
vzdelávania pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, ktorých cieľom je
oboznámiť širšiu komunitu
učiteľov s programom eTwinning: vedieť vyhľadať projektového partnera v sieti európskych škôl, naplánovať triedny
projekt, spolupracovať v chránenej virtuálnej učebni „TwinSpace“, zúčastňovať sa seminárov a konferencií po celej
Európe, ale aj získať uznanie
a vecné aj finančné ceny v národnej a európskej súťaži...
V súčasnom svete je nevyhnutné, aby pracovníci spolupracovali na projektoch nielen
v rámci jednej firmy ale aj s
ďalšími firmami a veľmi často
aj s partnermi v iných častiach
sveta. To si samozrejme vyžaduje, aby boli schopní prispievať vlastnými názormi a znalosťami pri spoločnej práci na
probléme, ale aj rešpektovali
názory iných, aby dokázali vyjednávať, riešiť konflikty, prevziať úlohu lídra, ale aj podporovať iných, aby dokázali robiť
spoločné rozhodnutia. Je nevyhnutné, aby tieto zručnosti získali už na škole. A práve
preto budú eTwinningové projekty aj naďalej nevyhnutnou
súčasťou našej pedagogickej
práce.
Mgr. Jana Koštialiková,
ZŠ Ilava
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Ocenenie vychovávateľky ŠKD Mestské
28. marca 2018 si vychovávateľka Školského klubu detí
pri Základnej škole, Medňanská 514/5, 19 01 Ilava p. Soňa
Burdejová v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne prevzala
ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja“ za
dlhoročné pedagogické pôsobenie.
V školstve pracuje od
25.8.1975, kedy nastúpila
do Školskej družiny pri ZDŠ
v Ladcoch. V roku 1977 prestúpila do Školskej družiny
pri II. ZDŠ Ilava, kde zároveň od roku 1980 pôsobila vo
funkcii vedúcej vychovávateľky. V rokoch 1987 a 1988 bola

učiteľkou na 1. stupni a zároveň vychovávateľkou v Školskej družine pri II. ZDŠ Ilava.
Od roku 1989 bola zaradená
do funkcie učiteľky ročníkov
1.-4. v ZŠ Zliechov, v Ladcoch
a 1.8.2001 sa vrátila do ZŠ Ilava, Hviezdoslavova ul.
Od 4.9. 2006 až dodnes sa
opäť venuje výchovno-vzdelávacej činnosti v Školskom
klube detí pri ZŠ Ilava.
Aj touto cestou jej srdečne
ďakujeme za jej zodpovednú,
spoľahlivú a kvalitnú prácu
v školstve.
Mgr. Jarmila Janošíková,
riaditeľka školy

múzeum ďakuje:

Rodine Lukáčikovej za darovaný exponát – historické
korčule
Plk. Mgr. Ladislavovi Resekovi za darované exponáty
– horniny do prírodovednej
zbierky a pomoc pri usporiadaní burzy zberateľov
Viole Bakošovej za pomoc
pri usporiadaní burzy zberateľov
Ing. Jaroslavovi Kobzovi
za skenovanie materiálov pre
múzeum
Magde Hrubej za darovanie výšiviek pre múzeum
Helene Drestovej za ošetrovanie zbierky odevov, ich
pranie, opravu /už druhý rok/
a za zapožičanie krásnych čipiek na výstavu

MESTSKÁ
KNIŽNICA
I L A V A

Knižné novinky
Beletria dospelí:
Brown D.: Pôvod
Marsons A.: Hra na smrť
Follett K.: Ohnivý stĺp
Murakami H.: Slon mizne
Holetzová K.: Svorka
Ďuricová I.: Zlaté puto
Läckberg C.: Bosorka
McKinnon H.: Jazerná
sezóna
Leary A.: Priateľky
z mokrej štvrte
Jü Ch.: Bratia 1,2
Macháčová A.: Hubertove
ženy
Wells B.: Na konci samoty
Cook R.: Zelenáč v bielom
Šedá Z.: Hľadaj ma
Slayton L.: Malá kniha
štíhlosti
Benzoni J.: V službách kráľa
1,2,3,4
Beletria deti:
Disney W.: Kniha džunglí,
Kráska a netvor, Leví Kráľ,
101 Dalmatínov
Náučná deti:
Llewellyn C.: Neľútostní
predátori

Helenka Drestová pri práci
v múzeu

Deň narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka
Ligy proti rakovine a tento rok
sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň
v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol
na svoj odev, vyjadril týmto
gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s
rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa
narcisov ste pomohli vyzbierať
finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty
a programy, ktorými pomáha

pacientom v ich konkrétnych
problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o
prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocni-

ce, iné občianske združenia i
výskum v oblasti liečby onkologických ochorení. Pripnutím

žltého kvietku v Deň narcisov
sme vyslali onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo
svojom ochorení sami, že ich
boj sa týka nás všetkých a že
majú našu podporu.
Deň narcisov je tradíciou a
pomocou i v našom meste. Už
po 18-krát dobrovoľníci z radov pedagógov i žiakov každoročne začínajú tento deň ráno
v našej základnej škole. Oblečenie veľkým i malým žiakom, pedagógom i ostatným
zamestnancom školy žiarilo
žltým narcisom celý vyučovací čas, a pokladničky sa začali plniť. Potom sa presunuli
dobrovoľníci v jednotných tyrkysových tričkách s pokladničkami do ulíc nášho mesta. Miestni obyvatelia, ale i tí,
ktorí mesto navštívili, študenti
OA, zamestnanci rôznych in-

Náučná dospelí:
Verdi B.: Stan Mikita
Mandžuková J.: Nakupujte
hlavou, varte srdcom
Poklady kultúry UNESCO
Pribudli nám aj najnovšie,
tohtoročné čísla časopisov
100+1, GEO, Země světa,
Lidé a Země, Koktejl atď.
od nášho stáleho darcu
PhDr. Jozefa Genzora. Ďakujeme.
štitúcií, vhodením dobrovoľného finančného príspevku do
pokladničiek prispeli do verejno-prospešnej zbierky.
Teší nás, že napriek nepriaznivému počasiu sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať nemalú čiastku. Na účet Ligy
proti rakovine sme odoslali 1 048,38 €. Všetkým, ktorí
prispeli, i tým ktorí sa o priebeh tejto zbierky zaslúžili,
patrí veľké ĎAKUJEME!
Mgr. Helena Machová
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Matrika

Narodili sa:
Matej Klimek
Vladimír Eckert
Manželstvo uzatvorili:
Jozef Tabačár
a Karla Poljaková
Navždy nás opustili:
Ing. Ján Štefula
Anna Roháčová
Štatistika:
V sledovanom období od
27.2.2018 do 6.4.2018 sa do
nášho mesta prisťahovalo 6 občanov, odsťahoval
1 a v rámci mesta sa presťahovali 4 spoluobčania.

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje
všetkým príbuzným a známym, ktorí sa na poslednej
ceste prišli rozlúčiť so zosnulým pánom
Jozefom Zacharom.
Touto cestou úprimne ďakujú zaťovi Ferkovi, ktorý im
bol veľkou oporou, za starostlivosť a opateru.
Úprimné
poďakovanie
patrí i za kvetinové dary a slová útechy, ktoré im pomohli
v takej ťažkej chvíli.

Prenajmem dvojizbový
byt v Ilave. Cena dohodou.
Záujemcovia môžu volať na
číslo telefónu 0907 598 072.

AUTOŠKOLA SEMAFOR oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny B - osobný automobil, že dňa 18.4.2018 otvára ďalší kurz vo svojom stredisku v Dubnici nad Váhom, Ul. Obrancov mieru
354/32. Zraz o 16.00 hod. na parkovisku pred budovou Kamon - časť kolonky. Možnosť platby na splátky. Záujemcovia
sa môžu hlásiť osobne v deň otvorenia, prípadne na tel. čísle
0905/258 283 alebo www.autoškolasemafor.sk.
Každý účastník kurzu dostane darček.

POSLEDNÉ KUSY VOZIDIEL
s výnimočnou zľavou 1800 €
+
LEASING S 0% NAVÝŠENÍM

KIA PÚCHOV
sa teší na Vašu návštevu

Percentá z daní pre Nemocnicu
s poliklinikou Ilava, n.o.
Vážení občania mesta Ilava, čitatelia Ilavského mesačníka!
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. Zamestnanec má na
podanie vyhlásenia o poukázaní
dvoch percent z dane čas do 30.
apríla bežného roka.
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
nášho regiónu prispelo k prístrojovému a technickému vybaveniu
jednotlivých oddelení a ambulancií nemocnice. Z takto získaných
finančných prostriedkov boli zakúpené rôzne prístroje do nemocnice, ktoré skvalitňujú prácu lekárov a zdravotníckeho personálu,
čo v konečnom dôsledku pociťuje
samotný pacient.

Z histórie vieme, že medzi
Ilavčanmi a občanmi okolitých
obcí sa vždy našli dobrí patrioti a
preto sme sa Vás rozhodli osloviť
i prostredníctvom Ilavského mesačníka.
Vedenie občianskeho združenia bude vďačné všetkým, ktorí
sa rozhodnú podporiť naše združenie Ochrana zdravia a taktiež
povedia svojim príbuzným, kolegom, susedom, známym o našom
združení. Možno sa práve v tomto
roku rozhodnú podporiť naše občianske združenie OCHRANA
ZDRAVIA.
Už teraz patrí veľké ďakujeme
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

Ponúkame na predaj pekný 3-izbový byt v centre mesta
Ilava na Ulici Ľ. Štúra o výmere 71m2. Byt sa nachádza na 4/7
poschodí bytového domu s výťahom a bezbariérovým prístupom.
Virtuálna prehliadka na linku: https://my.matterport.com/
show/?m=2mD9cFXSyJe
Byt je slnečný, presvetlený
počas celého dňa a orientovaný
je na juhozápad a severovýchod.
Dispozícia bytu pozostáva zo
vstupnej chodby, kde sa nachádza kúpeľňa a oddelené WC. Z
chodby sa dostaneme do izby,
kuchyne a obývačky, odkiaľ
prejdeme do spálne s preskleným balkónom o výmere 3m2.

K bytu prislúcha pivnica o výmere 2m2 a taktiež sú k dispozícií spoločné priestory.
V byte zostáva kuchynská
linka so vstavanými spotrebičmi a umývačkou riadu. Súčasťou ponuky sú vstavané skrine vo vstupnej chodbe, spálni
a detskej izbe. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou v roku
2001. Plastové okná boli vymenené v roku 2005. Byt má murované jadro. Kúrenie je zabezpečené centrálne. Bytový dom
je panelový, zateplený a zrekonštruovaný.
V blízkosti je úplná občianska vybavenosť. Parkovanie
pred domom. Záujemcovia
môžu volať na č.t. 0904 642 603.

Blahoželanie k narodeninám
František Facona
Ilava – Sihoť oslavuje 59. narodeniny. Blahoželajú a všetko
dobré prajú:
Manželka Oľga so synom, nevesta Ingrid, vnúčatá Miško
a Barborka, priatelia.

Novootvorená ručná autoumyváreň

Atraktívne zľavy na obľúbené modely Kia cee´d
Vyberte si ktorýkoľvek model cee´d so zľavou až 1 800 € a získajte ho teraz
už od fantastických 11 690 € vrátene klimatizácie a plnej bezpečnostnej výbavy.
K tomu môžete využiť výhodné financovanie s 0% úrokom.
Informácie o výhodných akciách aj na ďalšie modely Kia nájdete na www.kia.sk.

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

sa nachádza v areáli OSP v Ilave a vám ponúka: Umývanie automobilov, tepovanie interiéru, zalešťovanie škrabancov, kompletné leštenie karosérie, odstraňovanie asfaltu a náletovej hrdze
z karosérie ... Umytie exteriéru osobného automobilu už od 3€.
Umytie exteriéru aj interiéru osobného automobilu už od 12€.
Bližšie informácie na tel. čísle 0911 545 515 alebo osobne v Autoumyvárni OSP.
Otvorené: Po – So od 8.00 -18.00 a v nedeľu od 8.00-16.00
Tešíme sa na Vašu návštevu
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TJ Sokol Ilava - oddiel karate SENIOR – TENIS
Výsledky 2.kola Pohára Federácie – 24.3.2018 Banská
Bystrica
V sobotu 24.3.2018 sa súťaže v Banskej Bystrici zúčastnili
z Ilavy siedmi pretekári.
Toto sú výsledky druhého
kola tejto sezóny.
Kadlečíková Katka
1. miesto kumite dievčatá
13-14r – 160 cm
Adamcová Romana
1. miesto kumite dievčatá
15-17r + 50kg
Meliš Peter
3. miesto kumite juniori 1820r Open
Valková Adriana
1. miesto kumite juniorky
18-20r Ippon Shobu
Valková Adriana
3. miesto kumite juniorky
18-20r Open
Výsledky potvrdili dominanciu niektorých našich pretekárov a pretekárok vo svojich kategóriách.
Nezadarilo sa Maťovi Slávikovi, ktorý nešťastne pre-

hral v druhom kole a skončil
bez medailového umiestnenia.
Timo Horák skončil v Kata
štvrtý, napriek tomu, keď po
prvom kole bodovo viedol.
Druhé cvičenie najvyššej Kata
nezvládol podľa predstáv rozhodcov. Juraj Kosec mal problémy v oboch kategóriách,
ktoré zápasil, preto sa neumiestnil na stupni víťazov. Súťaže sa pre zranenie nezúčastnil Palko Ház a pre chorobu
Tadeáš Horák
Čakala nás príprava na ďalšie kolo PF, ktoré bolo v Púchove 14. apríla.
S našimi najmladšími nádejami sa zúčastníme 21.4.
súťaže v Lednickom Rovnom
Potom nás čaká najväčšia slovenská súťaž 19. mája a to medzinárodná Slovakia Open.
Držíme všetkým palce a prajeme veľa chuti do tréningov

Dňa 24.03.2018 usporiadal
ATP Valašska tenisový turnaj hráčov vekovej kategórie
50+ pod názvom Grand Slam
Zlín, ktorého sa zúčastnilo 22
hráčov, z toho 7 zo Slovenska.
Hralo sa na štyroch dvorcoch
na jeden set. Najlepšie zo slovenských hráčov si počínal
P. Mišík, ktorý našiel premožiteľa až vo finále, keď podľahol Handlířovi z Frenštatu
pod Radhoštem 6:4. Na treťom mieste skončil M. Micheľ
z Bytče a Saturka z Jihlavy.
P. Mišík postupne vyradil Leš-

ka zo Žiliny 6:0, Nahodila z
Val. Kloboukov 6:1, Zapletala
zo Zlína 6:1 a vyhral skupinu,
čím postúpil do 12-členného
pavúka, kde porazil Poláka z
Kroměříža 6:0, vo štvrťfinále
Vrbu z Hraníc na Morave 6:3
a v semifinále Saturku z Jihlavy 6:2. V konečnom poradí
Slováci dosiahli pekný výsledok, keď P. Mišík skončil na 2.
mieste, M. Micheľ z Bytče na 3.
mieste a A. Oškrobány z Pov.
Bystrice na 5. mieste.
Ďalší turnaj sa uskutoční
21.04.2018 v Hraniciach na
Morave.

Horák Kamil, tréner
karate TJ Sokol Ilava

Peter Mišík (sprava).

FUTBALOVÝ TURNAJ U-9 PÚCHOV

Dňa 7. 4. 2018 sa uskutočnil
turnaj U-9 v Púchove. Zúčastnilo sa 10 mužstiev, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín.
Hralo sa systémom každý s
každým. Mužstvá, ktoré skončili v „A“ a „B“ skupine na 1.
až 5. mieste hrali navzájom o
konečné umiestnenie. V „B“
skupine sa naši chlapci postupne stretli s MFK Dubnica, ktorú porazili 5:3 s tromi
gólmi Suchánka a dvomi Prekopa. V druhom zápase sme si
poradili s chlapcami z Kysuckého Nového Mesta. Vyhrali
sme 3:0 a opäť skórovali dvakrát Suchánek a raz Prekop. V
treťom zápase sme nestačili na
Prievidzu, ktorej sme podľahli 6:1. Gól strelil opäť Suchánek. Vo štvrtom zápase sme
proti Sencu uhrali remízu 2:2,
keď oba góly strelil Suchánek.
V poslednom zápase v skupi-

ne sme nastúpili proti Dominu Bratislava a zvíťazili sme
4:1. Dva góly strelil Prekop a
po jedom góle pridali Holbus
a Suchánek. V skupine sme
obsadili konečné 2. miesto za
Prievidzou, ktorá vo finále
nestačila na AS Trenčín, keď
prehrala 3:2. O 3. miesto sme
nedali šancu chlapcom z Interu Bratislava a vyhrali sme
3:1. Tak sme obsadili konečné
3. miesto. Góly strelili Prekop
dvakrát a Suchánek jedenkrát.
Suchánek sa s 9 gólmi stal najlepším strelcom turnaja. Gratulujeme chlapcom a prajeme,
nech sa im darí aj naďalej.

U-15

1. majstrovský zápas jarnej
časti naši chlapci nezvládli a
podľahli vedúcemu mužstvu
z Beluše 1:7. Jediný gól strelil
Palkovič.
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Vansovej
Lomnička

Historický
kalendár

12. marec 2018: V priestoroch Domu kultúry v Ilave Okresná organizácia Únie
žien Slovenska zorganizovala
okresné kolo 51.ročníka súťaže prednesu poézie a prózy
Vansovej Lomnička. Okresnú
organizáciu ÚŽS Ilava v krajskom kole v Trenčíne 21.marca
2018 úspešne reprezentovala
pani Emília Múčková. Blahoželáme a ďakujeme!

7. apríla uplynulo 405 rokov
od narodenia kancelára, profesora a dekana teologickej fakulty
Trnavskej univerzity FRANTIŠKA TOPOŠA, ktorý sa narodil
v Klobušiciach 7.4.1613.
Magister Topoš zostavil a vydal zborník básnických a prozaických prác na poctu prvej
promócie bakalárov Trnavskej
univerzity. František Topoš bol
v rokoch 1667 -1669 rektorom
Košickej univerzity a kolégia.

ILAVSKÝ

Pozvánky na podujatia v Ilave
20. 4. 2017 /piatok/ o 18.30
v sále domu kultúry
Radošinské naivné divadlo:
To nemá chybu.
Trochu trpký, ale skôr ľudsko smiešny životný osud starého
novinára v komédii Stanislava
Štepku. Vstupné 13 €, predpredaj v knižnici.

dy show. Známe tváre z televízie, neznáme historky z ich životov. Vstupné 13 €, predpredaj cez
Ticketportal

12.5.2018 /sobota/ o 17.30
v ilavskom rímsko – katolíckom
kostole
SUCHOVSKÝ
SPEVÁCKY
ZBOR bude sprevádzať sv. omšu.
20.4.- 22.4.2018 od 8.00 – Na koncerte po omši vystúpi
18.00 v telocvični ZŠ Ilava s domácim Zmiešaným speváckym zborom Ilavčan. Vstupné
Medňanská ul.
JARNO - LETNÁ BURZA det- dobrovoľné. Srdečne pozývame.
ského ošatenia, obuvi a hračiek.
Podrobné informácie na www. 13.5.2018 o 15.00 /nedeľa/ v sále
ilava.sk /kalendár podujatí/
domu kultúry
Našim mamám – tradičné pod24.4.2018 /utorok/ o 18.00 ujatie venované Dňu matiek.
športový areál TJ Sokol Ilava Pozýva Mesto Ilava v spolupráci s Úniou žien Slovenska – OO
Sihoť
JURAJOV ŠPEKÁČIK – pri- Ilava. Účinkujú deti z ilavských
vítajme spolu jarné dni prí- škôl, vstup voľný.
jemným, rodinným „pálením
Ďura“. Prichystali sme pre vás 15.5.2018 /utorok/ o 16.00
špekáčiky, pre oteckov pivo ale- v mestskej knižnici /budova DK/
bo kofolu, pre deti maškrtu. Po- OMÁN – krajina kadidla. Bezýva Kniha Kornélia Ilava.
seda a výstava fotografií. Skúsenosti a zážitky z najpriateľskejšej
29.4.2018 /nedeľa/ o 15.00 na arabskej krajiny múdreho sultáMierovom námestí a v dome na vám sprostredkuje turistická
sprievodkyňa Ľubica Turcerová.
kultúry
SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ Vstup voľný.
pri príležitosti 73. výročia
oslobodenia mesta /polože- 20.5.2018 /nedeľa/ od 10.00 pri
nie vencov, pietna spomienka/. starom pivovare
Prezentácia filmového doku- ILAVSKÝ BEH – 22. ročník obľúmentu o našom rodákovi prof. beného športového podujatia pre
MUDr. Pavlovi Traubnerovi dospelých i deti. Štart- deti tradičPhD. s kultúrnym programom. ne o 10.00, dospelí o 11.00 h.
Vstup voľný
27.5.2018 /nedeľa/ o 18.00 v sále
4.5.2018 /piatok/ o 17.00 v sále domu kultúry
ZMIERLIVÉ DOBRODRUŽdomu kultúry
SMEJKO A TANCULIEN- STVO – na premiéru pozýva diKA pesničkový program pre vadelný súbor Masky z Ilavy.
deti. Vstupné 8 €, predpredaj Ich najnovšia hra je pôvabná folklórna komédia spracovaná na
v knižnici.
námet klasiky od Jána Palárika
5.5.2018 /sobota/ štart od - Zmierenie alebo dobrodruž6.00 - 10.00 od pohostinstva stvo pri obžinkoch. Dva vymenené páry hľadajú cestu k sebe aj
„U kozy“
ILAVSKÁ 25 – KA, už 35. roč- k svojej národnej identite. Vstupník turistického pochodu po- né dobrovoľné
horím Strážovských vrchov,
pozýva KST Tuláci Ilava. Ne- Informácie vždy aktualizujeme
prehliadnite zmenu štartu – a dopĺňame podrobnosti
začíname na Pivovarskej ul. na www.ilava.sk /kalendár pod„U kozy“
ujatí/. Tel. čísla DK: 44 555 70
až 73, knižnica 74.
10.5.2018 /štvrtok/ o 19.00
v dome kultúry
Zmena programu vyhradená.
SILNÉ REČI stand-up come-
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