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Vážení občania,

 po rokoch še-
trenia a stornova-
nia dlhov mesta
sme tento rok zača-
li novú etapu v prie-
bežnom realizova-
ní väčšieho počtu
projektov aj z vlast-
ných zdrojov, v kto-
rých sa snažíme re-
agovať na potre-
by obyvateľov kaž-
dej mestskej časti.
V tomto roku sme investovali viac ako 800 000,- €, tak-
že práce na zvyšovaní kvality služieb v našom mes-
te už nie sú jednorazové a situácia nám dovoľuje ísť
z jednej investičnej akcie do druhej.
 Podľa plánu sme v predchádzajúcom štvrťroku 
zrealizovali kanalizáciu na Moravskej ulici, navyše sme 
obnovili malé námestie pri bytovkách, ktoré bolo v de-
zolátnom stave. Práce na chodníkoch na Záhumní do-
plnili práce na odstraňovaní nadzemných potrhaných 
rozvodov na pouličnom osvetlení, ktoré nahradia nové, 
vložené do zeme, rovnako budú vymenené  hrdzavé 
stĺpy a jednotne osadené na hranici pozemkov a od-
stránime aj nefunkčné rozhlasové rozvody, čím vznik-
ne moderné sídlisko.
 Dva z realizovaných projektov nielen nám robia
obzvlášť veľkú radosť. Po rokoch sa naplnil náš zá-
mer vrátiť mestu a návštevníkom z okolia funkčné 
kúpalisko. Podarilo sa nám nielen to, ale aj vybudo-
vať moderný malý aquapark s parkovacími miestami, 
ktorý svojho druhu dnes v regióne nenájdete. 1. júla 
otvorí svoj areál stovkám návštevníkv a ja Vás všet-
kých srdečne pozývam na jeho slávnostné otvorenie 
30. júna o 18. hod., ktoré bude spojené s hudobným 
programom. Druhou významnou udalosťou je vysvä-
tenie novej kaplnky v Centre sociálnych služieb nášho 
mesta a ukončenie rekonštrukcie priestorov v suteré-
ne, kde okrem fi tnescentra a iných poskytovaných slu-
žieb, bude aj špeciálne pracovisko na výkon odbornej 
rehabilitačnej metódy- snozellen., ktoré ste si mohli 
prezrieť počas Dňa otvorených dverí 10. júna. 
 Ako som spomenul, vo všetkých mestských čas-
tiach plánujeme pokračovať v investičných aktivitách. 
V Ľuborči to bude detské ihrisko pri zvonici pre rodi-
ny a deti, ktoré v tejto časti doteraz nemali priestor na 
hranie, vytvoríme tu ohradenú oddychovú zónu. V Kľú-
čovom zo získanej dotácie zrealizujeme generálnu re-
konštrukciu domu, kde sa nachádza knižnica a mater-
ská škôlka - urobíme zateplenie s fasádou, vymeníme 
okná, atď. V súčasnosti v tejto mestskej časti robíme 
rekonštrukciu kabín na ihrisku. V Trenčianskej Závade 
budeme cez prázdniny realizovať asfaltovanie miest-
nych komunikácií. V rámci úspory energie a efektív-
nosti vymeníme okná na tunajšom kultúrnom dome.

(viac na strane č. 2.)
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   nohí starší Nemšovčania si ešte do-
   bre pamätajú obdobie, v ktorom Sklo-
   obal Nemšová zainvestoval a otvoril
   jedno z najmodernejších kúpalísk
v Trenčianskom kraji. To sa ešte písal rok 1978, ba-
zén i s novou technológiou dodali talianski špecia-
listi, voda sa zohrievala v plynovej kotolni. Mnohí tu 
prežili svoje detstvo, prvé lásky a tieto spomienky 

im zostali dodnes. Pred niekoľkými rokmi sklárne 
odovzdali kúpalisko do majetku mesta. Neskôr bolo 
potrebné vybudovať novú kotolňu na plyn na ohrev 
teplej vody v detskom bazéne.  

Kúpalisko malo niekoľko správcov. Ako prvým boli 
VPS, m.p.o., neskôr mesto prenajalo kúpalisko 
dvom spoločnostiam. Ani jeden z týchto prenájmov 
dlhšie nevydržal, a preto sa mesto Nemšová rozhod-
lo zobrať správu kúpaliska do svojich rúk a ďalej ho 
už neprenajímať. Vďaka priaznivému postoju po-
slancom MsZ, dostala rekonštrukcia zelenú. Mesto 
dalo urobiť nielen projekt rozsiahlej rekonštrukcie, 
ale aj rozšírenia kúpaliska a vybudovania parkova-
cích miest a nakoniec bol vysúťažený dodávateľ. 
Mnohí neverili, že sa v tomto roku brána nového 
kúpaliska otvorí, faktom však zostáva, že kúpalisko 
začalo písať svoju novú históriu moderného malého 
aquaparku s kvalitnými službami, ktoré sa budú ďa-
lej rozširovať. Mesto čaká ešte veľa práce najmä na 
dobudovaní priestorov hlavnej budovy pre reštau-
ráciu, vrátane priestorov prezliekarní a sprchových 
kabín.
 Spokojnosť občanov a návštevníkov z okolia 
zostáva prvoradou úlohou. Veríme, že počas leta 
budú navštevované aj ostatné obchody a využívané 
ďalšie služby v našom meste, čím spoločne prispe-
jeme k jeho rozvoju. Kúpalisko bolo svojho času

„výstavnou skriňou“ mesta. Teší nás, že nadväzu-
jeme na toto obdobie a a vraciame ho občanom

i ďalším generáciám v novej kvalite, ktorá mu vráti 
renomé.

 Oslavy sviatku detí sa stali jednými z obľúbe-
ných a vydarených akcií mesta. Tento rok sme zača-
li Cestou rozprávkových lesom. V poslednú májovú 
nedeľu ožila cesta od ZUŠ Nemšová k jazeru roz-
právkami. Na treťom ročníku Cesty rozprávkovým 
lesom si malo možnosť asi 230 detí na deviatich 
stanoviskách užiť veľa zábavy či pomôcť rozpráv-
kovým postavičkám. Vodníkovi Jožkovi s vodnými 
vílami, ktorým sa zašpinili jazierka, pomohli šikovné 
deti, aby sa do jazierka mohli vrátiť rybky a žabky. 

Na lúke Mášu prišli navštíviť Dáša, Saša a Nataša 
a spravili taký neporiadok, až sa z toho Medveďovi 
Míšovi točila hlava. V lesíku čakali zbojníci. Šikovné 
deti sa prejavili ako dobrí skokani, ktorých v skoku 
neprekonajú ani zbojníci. Pri jazere čakal na okolo-
idúcich Jurošík so svojou družinou, aby ozbíjal oko-
loidúcich. Deti sa vykúpili zaspievaním ľudovej pe-
sničky, pomáhali mladej vedkyni, pri kovbojoch si 
zastrieľali zo vzduchovky a pomáhali vytvoriť s ku-
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1. jún patrí všetkým deťom a pre naše deti sme pripravili Cestu roz-
právkovým lesom a športový deň spojený s atletickými súťažami. 
Deti prišli pozdraviť aj hasiči a policajti. 

L E T N É  K Ú P A L I S K O  Z A Č Í N A 
N O V Ú  E T A P U
M

Bazén a stavby pred.....

Práca počas opráv

... kúpalisko dnes

DET I  OSLAVOVAL I  SVOJ  SV IATOK



chármi, Annou a Elsou novú tortu, aby zachránili 
oslavu Anniných narodenín. Okružnou prechádzkou 
po Ceste rozprávkovým lesom sa zábava neskonči-
la, pretože na deti čakalo veľa atrakcií - vodné bub-
liny, skákací hrad či lodičky. Na otvorenom ohnisku 
si mali možnosť spolu s rodičmi opiecť dobroty. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim - uči-
teľom a žiakom Základnej umeleckej školy Nemšo-
vá a skautom zo 117. Zboru sv. Františka z Assisi 
a mestu Nemšová za fi nančnú podporu a všetkým, 
ktorí Cestu rozprávkovým lesom podporili (p. Marti-
na Trenčanová, p. Mária Kocianová a pekáreň Sé-
zam).
 V oslavách MDD sme pokračovali v stredu 1. 
6. 2016 atletickými súťažami pre žiakov základných 
škôl spojených s kreslením na chodník, do ktorých 
sa zapájajú aj škôlkari. V úvode psovod pán Kališík 
predviedol poslušnosť cvičeného psa. Bolo neuve-
riteľné, s akým nadšením deti sledovali predstave-
nie. Policajti z Trenčína, z Nemšovej a hasiči sa po-
chválili technikou, výbavou vozidiel a policajných 
motoriek či ukážkou vyhľadávania omamných látok. 
Za krásneho slnečného počasia sa areál školy na-
plnil žiakmi, ktorí si zmerali svoje sily v niekoľkých 
disciplínach. Vynikajúce športové výkony podávali 
v behu, v skoku do diaľky i v hode kriketkou. Víťazi
boli odmenení medailou a diplomom. Žiaci, ktorí ne-
súťažili, povzbudzovali svojich spolužiakov. Na zá-
ver tohto podujatia boli všetky deti zo základných 
a materských škôl pri príležitosti sviatku odmenené 
sladkosťami.
 Našťastie nám rovnako, ako po minulé roky, pria-
lo počasie a dúfame, že sa na nás bude slniečko 
usmievať i v ďalšom ročníku Cesty rozprávkovým 
lesom a športovom dni pre žiakov základných škôl.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní poslanci schválili zmenu rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2016 RO č. 2 podľa pred-
loženého návrhu. Vo výdajovej kapitálovej časti sa 
navýšil rozpočet o verejné osvetlenie - prekládku 
stĺpov na Záhumní o 30 000,- €, a o túto čiastku sa 
znížil v Programoch 5 a 8. Celkové príjmy a výdaje 
rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpoč-
tujú vo výške 4 597 462,00 €. Následne poslanci 
zobrali na vedomie Správu o činnosti a hospodá-
rení RVS VV, s. r. o. za rok 2015 spolu so správou 
nezávislého audítora a Účtovnú uzávierku spoloč-
nosti k 31. 12. 2015.

OSTATNÉ
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe pre-
rokovaného materiálu zobralo na vedomie preroko-
vanie upozornenia prokurátora Pd 17/16/3309 - 16 
zo dňa 18. 3. 2016. Po vzdaní sa funkcie kronikár-
ky pani Haljakovej menovalo MsZ novú kronikárku 
mesta Mgr. M. Juzekovú.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
V tejto časti rokovania sa schválil zámer prenajať 
pozemky, C KN parcely č. 2229/3 o výmere 54 m²
a č. 2229/4 o výmere 66 m², k.ú. Ľuborča, Ing. Čap-
kovi s manželkou za podmienok, že stavby na po-
zemkoch budú dočasné a nájom bude podmiene-
ný do doby potreby rozšírenia cesty do Antonstálu. 
Výška nájomného je 2,- €/m2.

Taktiež sa schválil prenájom časti budovy kultúrne-
ho strediska v Ľuborči, (tri miestnosti na prvom pos-
chodí o výmere spolu 60 m2 a časť povalových 
priestorov o výmere 50 m2 na klubovňu a skladové 
priestory) 117. Zboru sv. Františka z Assisi, Horné 
Srnie - Nemšová na päť rokov za nájomné 1,- €/ 
rok. Skauting zaujal množstvo detí, mládeže i do-
spelých aj v Nemšovej, kde pôsobí okolo 40 členov 
zboru. Skauti okrem vlastných aktivít aktívne spolu-
pracujú s verejnosťou (akcie sv. Hubert, roznášajú 
Betlehemské svetlo, zapájajú sa do Ligy proti rako-
vine a iné). 
Poslanci neschválili prenájom priestorov v budove 
VPS súp. č. 66 Michalovi Ďurišovi na opravu obuvi.
V ďalšom bode tejto časti programu MsZ odpredalo 
časť pozemok, C KN parcely č. 2494/16, k.ú Nemšo-
vá - Ing. Fehérovi o výmere 4 m2, k.ú. Nemšová za 
cenu 50,00 €/m2.
Po prerokovaní MsZ neschválilo odpredaj časti po-
zemku, C KN parcely č. 2512/2 o výmere 6898 m2, 
k. ú. Nemšová, do výlučného vlastníctva pani Húde-
kovej.
Postupne sa vysporiadavajú pozemky pod obytné 
domy, v tomto prípade išlo o domy súp. č. 8, 11, 22, 
5 v k.ú Nemšová. Boli odpredané časti pozemkov
v podieloch pánovi Fabovi, pani Jackovičovej, Miku-
lovej a Ing. Ondreičkovej, manželom Hrnčárikovým 
a Brýdovým za cenu 3,32 € / m². 
Po výstavbe sa vysporiadúvajú pozemky pod gará-
žami v Ľuborči. Boli schválené odpredaje pozem-

Z ROKOVANIA POSLANCOV MSZ
V MESIACOCH APRÍL A JÚN
Dňa 27. apríla sa konalo plánované rokovanie MsZ 
v Kultúrnom centre Nemšová.
V úvode hlavná kontrolórka informovala poslancov o plnení úloh z uznesení
MsZ Nemšová.

 Mesto oslavovalo výročie Nemšovského spra-
vodajcu a zároveň si uctilo Vojtecha Korvasa, kto-
rý bol dlhé roky hlavným a významným spracova-
teľom publikácií o meste.
 Dňa 28. apríla 2016 primátor mesta ofi ciálne 
poďakoval všetkým pozvaným predsedom a čle-
nom redakčných rád Nemšovského spravodajcu, 
ktoré pripravovali a pripravujú pre občanov infor-
mácie o Nemšovej od roku 1996 do roku 2016. 
 V novinách sa počas rokov menila tlač, for-
ma, farba, papier. Stále však prinášajú pre nás 
všetkých to, čo by sme radi vedeli, či už informá-
cie, ktoré sa uskutočnili alebo ktoré sa budú ko-
nať. Niekedy boli obšírnejšie alebo kvalitnejšie 
obsahom či tlačou, ale vždy bolo úsilím redakčnej 
rady, aby sa páčili a boli aj spravodajským a kul-
túrno-spoločenským prínosom pre všetkých ob-
čanov nielen mesta, ale i okolia. Rubriky sa počas 
20-tich rokov menili, tak isto aj redakčné rady. 
 Mimoriadne poďakovanie patrilo Vojtechovi 
Korvasovi, ktorý okrem členstva v redakčných ra-

dách odborne spracoval množstvo publikácií a diel 
o meste Nemšová, napr. to boli najmä „ Nemšová“ 
a „Dejiny Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového a Tren-
čianskej Závady“. Samostatné autorstvo má v pu-
blikáciách „Kostol sv. Michala Archanjela - kultúr-
na pamiatka v Nemšovej“ (pri príležitosti vyhláse-
nia nemšovského kostola za kultúrnu pamiatku), 
„Významné osobnosti Nemšovej“, „100 rokov 
sklárne v Nemšovej“, „100 rokov dychovej hudby 
v Nemšovej!, 100 rokov Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Nemšovej“ „70 rokov organizovaného 
ovocinárstva v Nemšovej“, „50. výročia Základnej 
školy v Nemšovej“, spracoval pri histórii nemšov-
ského poľnohospodárstva a iného zamestnania 
obyvateľstva, jeho ľudových zvykov, ale i divadla, 
kina a mnohé ďalšie. 

 Redakčná rada novín ďakuje a pripája sa so 
srdečným blahoželaním pri príležitosti jeho 75. 
narodenín. Veľa zdravia, síl a entuziazmu v ďalšej 
publikačnej činnosti, aby z vašich diel získavali 

vedomosti, múdrosti a informácie ďalšie generá-
cie Nemšovčanov.

Redakčná rada

OSLAVA 20 ROKOV NEMŠOVSKÉHO SPRAVODAJCU 
A PRIPOMIENKA ŽIVOTNÉHO JUBILEA VOJTECHA KORVASA

kov parcela č. 140/12 o výmere 4 m² Mgr. Koštialovi 
s manželkou, parcela č. 140/13 o výmere 1 m² Mgr. 
Hromníkovej, parcela č. 140/14 o výmere 1 m² Ing. 
Mičkovi s manželkou, parcela č. 140/15 o výmere
2 m² Mgr. Peťkovi s manželkou za cenu 40 €/m².
Poslanci schválili zriadenie bezodplatného vec-
ného bremena pani Schvandtnerovej na parcelu č. 
68/1 o výmere 2047 m2, k. ú Ľuborča, ktoré spočí-
va v práve uloženia, užívania, údržby a opravy inži-
nierskych sietí - prípojky NN a plynovej prípojky, 
rozvodnej elektrickej a plynovej skrinky.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo zámenu časti 
pozemkov parc. č. 1870 o výmere 1 068 m² pánovi 
M. Rýgerovi a parc. č. 1846/2 a 1847/2 pani Mgr. 
Šamajovej, všetky v k.ú Ľuborča. 
Poslanci sa oboznámili s dlhodobým problémom 
riešenia prístupu k záhradkárskej osade Bočky. 
Po prerokovaní bolo schválené vyhlásenie obchod-
nej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - ve-
rejná lekáreň v Nemšovej“ na prenájom nebytového 
priestoru č. 9-5 na prízemí budovy zdravotnícke-
ho zariadenia so súp. č. 188 na Ulici Odbojárov 8
v Nemšovej.
V časti bodu programu majetkovoprávne usporia-
danie pozemkov spoločného verejného vodovodu
v k.ú. Stará Turá bolo zrušené Uznesenie č. 109 zo 
dňa 4. 11. 2015. Následne sa schválil zámer a zá-
mena pozemkov medzi spoluvlastníkmi verejného 
vodovodu, ktorými je aj Mesto Nemšová v podiele
1/33 z pozemku parc. KN-C č. 1538/1 o výmere 
390 m², k.ú. Stará Turá do vlastníctva Ing. Ziga
a pozemok vo vlastníctva Ing. Ziga, spoluvlastníc-
ky podiel o veľkosti 1/33 z pozemku parc. č 1537/7
o výmere 390 m², k.ú. Stará Turá do vlastníctva 
Mesta Nemšová.
 
Bližšie a podrobné informácie o prerokovaných ma-
teriáloch nájdete na webovej stránke mesta www.
nemsova.sk, alebo na príslušných oddeleniach mest-
ského úradu alebo v Mestskej knižnici Nemšová a jej 
pobočkách v časti Kľúčové a Trenčianska Závada.

 Ing. Jurisová, prednostka

 Regionálna vodárenská spoločnosť, s.r.o., v ktorej 
je mesto Nemšová spoločníkom, bude realizovať pro-
jekt rekonštrukcie ČOV v Ľuborči,  bude sa realizovať 
z fondov EÚ,  okrem nej, aby bola ČOV lepšie využitá, 
bude zahŕňať aj vybudovanie kanalizácií z Hornej aj
Dolnej Súči, napojené budú tiež Slávnica, Kameniča-
ny, Bolešov a Borčice. Zároveň sa tým vyrieši aj ďal-
ší problém. Mnohí občania totiž nemohli v tejto časti 
stavať, pretože sa pozemky nachádzali v ochrannom 
pásme. Vybudovanou kanalizáciou v Borčiciach sa zne-
funkčnia tamojšie žumpy a ochranné pásmo už nebu-
de potrebné.
 Uspeli sme aj v niekoľkých podaných projektoch
a žiadostiach o dotácie. Sú to: Rekonštrukcia kanali-
zácie pri obytných domoch na Ulici Moravská v Nemšo-
vej vo výške: 61 919,10 €, Zníženie energetickej ná-
ročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, Nemšová 
v sume 123 134,35 €. Ďalšia schválená dotácia bola 
na Poskytovanie terénnej ošetrovateľskej služby, od 
1. mája 2016 vykonáva túto službu v našom meste 5 
opatrovateliek. Boli schválené aj dotácie pre Centrum 
sociálnych služieb: Kúpa osobného motorového vozi-
dla na podporu poskytovania opatrovateľskej služby 
poskytnutá dotácia 9 000,- €, Nákup materiálno-tech-
nického vybavenia priestorov na výkon odborných me-
tód prác (snozellen) - dotácia 3800,- €. Podali sme aj 
projekt: Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami - 
vyčistenie odvodňovacej stoky v požadovanej výške 
63 084,- €, dotácia nám nebola schválená. 
 V súčasnosti sú na schválenie predložené ďalšie 
projekty a žiadosti: „Zníženie energetickej náročnosti 
objektu kultúrneho domu v Nemšovej, Rekonštrukcia 
detského ihriska v Kľúčovom, za hasičskou zbrojnicou, 
Obnova vybavenia kuchýň MŠ v Nemšovej, v prevádz-
ke v Ľuborči, žiadosť na projekt ČÍTAJ - doplníš si 
slovnú zásobu. Intenzívne reagujeme aj na posled-
né výzvy z eurofondov - projekty: Rozšírenie kapacity 
MŠ v Nemšovej na Ľuborčianskej ulici.
 Veľkou výzvou je pre nás aj žiadosť v rámci cez-
hraničnej na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci nej pripra-
vujeme predloženie žiadosti na projekt: Králikov mlyn 
Nemšová. Cezhraničným partnerom je mesto Bru-
mov-Bylnica.

 Na záver by som rád ešte spomenul významnú 
udalosť v našom meste. Koncom júna si pripomenie-
me 250. výročie vysvätenia Farského kostola sv. Mi-
chala Archanjela. Mestské zastupiteľstvo privíta na 
slávnostnej večeri aj vzácneho hosťa pána biskupa 
Viliama Judáka.

Milí občania, 
naplno sa rozbehol čas prázdnin, oddychu, dovo-
leniek. Prajem Vám, aby ste si ho užili v dobrom 
zdraví, načerpali s rodinou a priateľmi veľa síl aj 
počas návštevy nášho moderného aquaparku, 
ktorý na Vás so svojimi službami čaká s otvorenou 
náručou.

Ing. František Bagin

OČAMI
PRIMÁTORA
(pokračovanie)

D E T I  O S L A V O V A L I  S V O J  S V I A T O K
(pokračovanie)

Vystúpenie policajtov sa deťom páčilo



REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV
A MK NA IBV ZÁHUMNIE V NEMŠOVEJ 

 V mesiaci apríl sa začalo s rekonštrukciou chodníkov a miestnych komuni-
kácií na Záhumní v Nemšovej. Aj keď rekonštrukcia bola spočiatku sprevádza-
ná problémami, po ich doriešení so zhotoviteľom diela spoločnosťou ASFA-
KDK, s.r.o. a obyvateľmi IBV Záhumnie veríme, že práce budú dokončené
k spokojnosti všetkých.

OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ

 V rámci rekonštrukcie vonkajšieho areálu kúpaliska sa zrealizovalo osade-
nie antikorového bazéna, vymenilo sa oplotenie areálu, ktorý sa rozšíril a terén-
ne upravil, pracovalo sa na objekte strojovne a hlavnej budovy, prevádzali sa 
úpravy terénu. O priebehu prác sme vás pravidelne informovali aj prostredníc-
tvom web stránky mesta Nemšová a facebookovej stránky Letné kúpalisko 
Nemšová.

REKONŠTRUKCIA KABÍN TJ KĽÚČOVÉ, NEMŠOVÁ

 V mesiaci jún boli začaté práce spojené s rekonštrukciou kabín a sociál-
nych zariadení futbalového ihriska TJ Vlára Kľúčové. Pristavujú a rozširujú sa 
šatne, sociálne zariadenie, priestory pre rozhodcov. Práce realizuje spoločnosť 
JK-STAV TN, s.r.o.

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE
NÁKUP MOTOROVÉHO VOZIDLA A VYBAVENIE PRIESTOROV NA 
VÝKON ODBORNÝCH METÓD „SNOZELLEN“ PRE CENTRUM SO-
CIÁLNYCH SLUŽIEB V NEMŠOVEJ

 Úspešní sme boli aj pri žiadosti o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, ktoré nám schválilo fi nančné prostriedky v objeme 9000,- € 
na nákup osobného motorového vozidla pre Centrum sociálnych služieb (CSS) 
v Nemšovej v rámci podpory poskytovania opatrovateľskej služby. Taktiež nám 
pre CSS schválilo dotáciu vo výške 3800,- € na nákup materiálno-technického 
vybavenia priestorov na výkon odborných metód prác „snozellen“. V súčasnosti 
čakáme na podpísanie Zmluvy s ministerstvom.

REKONŠTRUKCIA KANALIZÁCIE PRI OBYTNÝCH DOMOCH NA 
MORAVSKEJ ULICI V NEMŠOVEJ

 Z dotácie poskytnutej Environmentálnym fondom sme ukončili rekonštruk-
ciu kanalizácie pri obytných domoch na Ulici Moravská v Nemšovej.

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Implemen-
tačnej agentúry nám v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej 
služby k 1. 5. 2016 schválilo nenávratný fi nančný príspevok na výkon terénnej 
opatrovateľskej služby pre 5 opatrovateliek.

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ
NA TRENČIANSKEJ ULICI, NEMŠOVÁ

 Potešila nás informácia Slovenskej inovačnej energetickej agentúry o schvá-
lení našej žiadosti o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku pre pro-
jekt „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, 
Nemšová“ v rámci ktorej najmä zrekonštruujeme strechu, zateplíme budovu, 
vymeníme elektroinštaláciu a svietidlá, vymeníme tie okná a sklenené výplne, 
ktoré sú pôvodné.

NESCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

NEMŠOVÁ, OCHRANA PRED PRÍVALOVÝMI VODAMI – VYČISTE-
NIE ODVODŇOVACEJ STOKY

 Neúspešní sme boli pri žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentál-
neho fondu pre projekt: „Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami - vy-
čistenie odvodňovacej stoky“. O poskytnutie dotácie sa budeme opätovne 
uchádzať. 

ŽIADOSTI V PROCESE HODNOTENIA

Hodnotiaci proces o schválení/neschválení žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátne-
ho rozpočtu a fondov Európskej únie aktuálne prebieha u nasledovných žiadostí:

Na Ministerstvo fi nancií SR sme predložili 3 žiadosti o poskytnutie dotácie: 

1. Rekonštrukcia detského ihriska v Nemšovej, m.č. Kľúčové - za hasičskou
 zbrojnicou.
2. Rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ulici Janka Palu v Nemšo-
 vej.
3. Obnova vybavenia kuchyne MŠ v Nemšovej v prevádzke Ľuborča.

 Predložili sme žiadosť o dotáciu Fondu na podporu umenia na projekt: „Čítaj-
doplníš si slovnú zásobu“, účelom ktorého je doplnenie knižničného fondu v Mest-
skej knižnici Nemšová a v jej pobočkách.
  Na rozhodnutie Slovenskej inovačnej energetickej agentúry čakáme aj k projek-
tu: „Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej“. 
V rámci tohto projektu okrem iného plánujeme zatepliť a zrekonštruovať strechu
a fasádu celého objektu, vymeniť okná, čiastočne rekonštruovať interiérové rozvody 
inžinierskych sietí, vymeniť existujúce vysoko energeticky náročné svietidlá. V rámci 
rekonštrukcie vykurovacieho systému budú vymenené tie vykurovacie telesá, ktoré 
doteraz neboli vymenené, prípadne sú poškodené, za panelové radiátory. Oprava 
vzduchotechniky bude predstavovať výmenu nefunkčných ventilátorov vzduchotech-
niky v oblasti veľkej sály.

ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ 

ÚNIE, KTORÉ PLÁNUJEME PREDLOŽIŤ 

 V zmysle výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 
škôl plánujeme predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného fi nančného prí-
spevku pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšo-
vá“ o jednu triedu so zázemím pre cca 22 detí.
 Máme záujem zapojiť sa do vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o po-
skytnutie nenávratného fi nančného príspevku v rámci operačného programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká repub-
lika, zachovanie kultúrneho dedičstva s projektom „Králikov mlyn v Nemšo-
vej“. Ide o pekný projekt obnovy budovy pôvodného mlyna, ktorý má zachovalú 
technológiu, ktorá by sa repasovala. K budove by sa pristavila vstupná časť so 
sociálnym zázemím, v pôvodnej budove opravíme strechu a vyspravíme ob-
vodové múry. Prízemie mlyna by sa premenilo na stálu expozíciu mlynárstva
v Nemšovej a propagáciu tradičných regionálnych výrobkov.  Partnerom projek-
tu na českej strane je mesto Brumov-Bylnica.

Ing. Andrea Ondrejičková

Z A BU R IŇOVA N I E
P O Z E M KOV

BUDÚCI PRVÁCI
SA TEŠIA DO ŠKOLY!

Je opäť aktuálny čas pripomenúť povinnosť starať 
sa o svoje pozemky.

 Vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pô-
dy každoročne mesto upozorňuje cestou mestského 
rozhlasu a vývesných skriniek úradných oznamov 
na zákonom stanovenú povinnosť predchádzať vý-
skytu a šíreniu burín, na vykonávanie agrotechnic-
kých opatrení na ochranu a zachovanie kvalitatív-
nych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy
a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou. 
 Opäť je aktuálny čas pripomenúť, aby udržia-
vali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodár-
ske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným 
a hlavne včasným odstraňovaním burín, kosením 
trávnatých plôch a ničením burín.

E.B. 

Materská škola na ul. Odbojárov v spolupráci s mes-
tom Nemšová aj tento rok zorganizovali slávnostný 
Galaprogram pre budúcich prváčikov. Program od-
štartoval slávnostným pochodom detí mestom v sprie-
vode dychovej hudby Nemšovanka. Budúcim prvá-
čikom oblečeným v slávnostných uniformách odov-
zdala prednostka úradu a riaditeľka materskej ško-
ly malý darček s osvedčením o predprimárnom 
vzdelávaní. Táto slávnosť bola pre deti rozlúčkou 
s materskou školou, v ktorej spoločne strávili veľa 
pekných chvíľ. Potešení malým darčekom boli aj 
predškoláci z Materskej školy sv. Gabriela. Deti sa
do prvej triedy veľmi tešia a pán riaditeľ im zaželal 
v mene všetkých pedagógov veľa školských úspe-
chov. Všetkým budúcim žiakom želáme, aby po 
prázdninách vykročili do školy s nadšením a úsme-
vom.

Barbora Koníčková

KALENDÁR ZBERU
TRIEDENÉHO ODPADU
3. Q 2016

INVESTIČNÉ AKCIE  REALIZOVANÉ
V 2 .  ŠTVRŤROKU 2016



Vystúpenie členov Domova sociálnych služieb Čistá duša prispelo
k príjemnej atmosfére dňa otvorených dverí v CSS Nemšová

 Tradične na začiatku roka prinášajú médiá rôzne štatistiky, medzi 
nimi aj o demografi ckom vývoji našej spoločnosti. Bilančné spracova-
nie údajov a ich vyhodnocovanie o pohybe obyvateľstva v danom re-
gióne, meste či obci vedie príslušný matričný úrad. 
 Ak sa však chceme dopracovať k demografi ckej postupnosti vý-
voja nášho regiónu, pokladám za užitočné sa aj historicky zoznámiť
s údajmi získanými z knihy Vojtecha  Korvasa - Dejiny Nemšovej. Do-
voľte mi priniesť porovnanie od roku 1978 do roku 2015 podľa nasle-
dovnej tabuľky:

Vysvetlivky: O - počet obyvateľov
    D - počet domov

 Značný vplyv na rast obyvateľstva nášho regiónu mala predovšet-
kým možnosť využitia pracovných príležitostí v meste Nemšová 
(sklárne, kasárne a družstvo), ktoré si následne vyžadovali nutnosť 
výstavby panelových a rodinných domov.

Milan Papiernik

 Pôvodný, miestny cintorín na Ul. Janka Palu postupne prestal ka-
pacitne napĺňať požiadavky na nové hrobové miesta. Rozhodnutie po-
staviť nový cintorín, s moderným domom smútku, ktorý by mal všetko 
potrebné pre dôstojnú rozlúčku a miesto spočinutia, začalo nadobúdať 
konkrétnu podobu v rokoch 1982-1986.  Cintorín s domom smútku 
(rovnaký stojí aj v Topoľčanoch a je dielom architekta Ing. J. Tarabu), 
bol vybudovaný v areáli bývalej tehelne, na Hliníku, na Moravskej ulici, 
v rámci investičnej akcie „Z“ . Náklady na výstavbu boli vo výške 4 mil. 
korún a vedúcim projektu bol Ing. Peter Takáč.
 Cintorín aj dom smútku boli slávnostne otvorené v roku 1986 a pr-
vým pochovaným v októbri toho istého roku, bol zosnulý pán Ondrej 
Lamačka. V dome smútku sa postupne realizovali drobné úpravy, 
aby priestory spĺňali podmienky zákona o pohrebníctve z roku 2010.
 V roku 2013 boli vymaľované vnútorné priestory obradnej siene, 
ktorá bola aj nanovo vyzdobená. V súčasnosti je na cintoríne 444 hro-
bových miest a počíta sa s celkovou kapacitou približne 1500 miest. 
Moderná informačná tabuľa osadená pred rokom v máji podrobne in-
formuje o miestach odpočinku. Bližšie informácie môžete nájsť aj na 
stránke infosystému  WWW.pamiatkazosnulych.sk, do ktorého sa dá 
jednoducho dostať cez odkaz na stránke www.nesmova.sk - Cintorí-
ny Nemšová. Pohrebné služby od roku 1997 vykonáva VPS, m.p.o. 
Nemšová.

-MP-

 V mesiaci jún 2016 sa po prvýkrát v histórii konalo podujatie Dňa 
otvorených dverí v CSS Nemšová. Bolo súčasťou osláv 20. výročia 
fungovania sociálnych služieb v Nemšovej. O dobrú náladu sa posta-
rali samotní klienti zariadenia, priatelia, seniori a občania Nemšovej.
 V rámci tohto projektu sa slávnostne otvorila primátorom mesta 
Nemšová Ing. Františkom Baginom vonkajšia oddychová rekreačná 
zóna CSS Nemšová symbolickým prestrihnutím pásky za asistencie 
dekana Antona Košíka, správcu miestnej rímsko-katolíckej farnosti.
 Po prvýkrát v histórii sa konala v zariadení CSS Nemšová sláv-
nostná sv. omša v novovybudovanej kaplnke zasvätenej Matke usta-
vičnej pomoci. Aj keď kapacita kaplnky je primeraná počtu klientov 
zariadenia, počas omše bola niekoľkonásobne prekročená. V suteré-
nnych priestoroch sa konala vernisáž obrazov od mladej umelkyne 
Damiány Hatnančíkovej.
 Pre návštevníkov a našich klientov bolo pripravené bohaté občer-
stvenie formou guláša, opekačky, nápojov a rôznych sladkých a sla-
ných dobrôt. O program sa postarali mladí ľudia z Domova sociálnych 
služieb Čistá duša. Do spevu a tanca nám vyhrávala heligónka v po-
daní Milana Hlávka. Deň otvorených dverí 2016 v CSS Nemšová sa 
tak predĺžil až do neskorších popoludňajších hodín.
 V novootvorenej kaplnke sa budú vždy pred prvým piatkom me-
siaca konávať bohoslužby (sv. omše).  Myslím, že radosť a úsmev na 
tvárach klientov, ako aj občanov mesta, nás podnietil k tomu, aby sme 
podobné projekty robili aj naďalej.  Sociálne služby v našej spoločnosti 
majú všetkých ľudí spájať v pomoci pre tých, ktorí ju bezprostredne 
potrebujú a zároveň sa musíme usilovať týchto ľudí do spoločnosti čo 
najviac začleniť. 
 „Veď staroba nie je žiadna infekcia, ktorú treba izolovať, ale na-
opak, je to súčasť života každého človeka a treba sa snažiť ju prežiť 
dôstojne a spokojne“.

PhDr. Erik Trenčan, vedúci CSS Nemšová 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
NEMŠOVSKÉHO REGIÓNU

30.VÝROČIE ZALOŽENIA
CINTORÍNA
NA MORAVSKEJ ULICIC S S  O D H AĽU J E  Ž I VOT  K L I E N TOV

Akým demografi ckým vývojom prešla Nemšo-
vá za predchádzajúce obdobia. Počet obyva-
teľov sa zostabilizoval, aj keď s miernym po-
klesom.    

 Vždy uvítame možnosť stretnúť sa s významnými ľuďmi, pobe-
sedovať s nimi a dozvedieť sa niečo nové. Ak má besedujúci vzťah
k nášmu mestu, je to bonus navyše.
 Pri príležitosti Dňa Rady Európy sme 6. 6. 2016 privítali v Nemšo-
vej Drahoslava Štefánka, veľvyslanca, stáleho predstaviteľa SR pri 
Rade Európy v Štrasburgu. Potešilo nás, keď pozvanie prijal aj jeho 
otec, p. Michal Štefánek, ktorý je naším rodákom a dokonca navštevo-
val našu školu a od vysokoškolských štúdií žije v Bratislave.
 JUDr. Drahoslav Štefánek porozprával o význame predsedníctva 
Slovenska. Upozornil na dôležitosť, že Slovensko nebude predsedať 
Európskej únii, ale Rade EÚ, teda inštitúcii zastupujúcej členské štá-
ty.

  V Rade EÚ sa stretávajú ministri vlád jednotlivých krajín EÚ, aby 
diskutovali, menili a prijímali právne predpisy a koordinovali politiku 
Únie. Rada EÚ je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodo-
vacím orgánom Únie.
 Slovenské predsedníctvo sa ofi ciálne začína 1. júla 2016 a končí 
31. decembra 2016. V rámci Tria bude Slovensko predsedať Rade EÚ 
spolu s Holandskom (od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (od 1. 
januára do 30. júna 2017).

 Holandsko bude Rade EÚ predsedať už dvanástykrát, pre Sloven-
sko - rovnako ako aj pre Maltu - to bude historická premiéra.  
 Formálne zasadnutia Rady EÚ, ktorým bude Slovensko predse-
dať, sa budú konať v Bruseli a Luxemburgu. Neformálne zasadnutia 
Rady EÚ a ďalších približne 200 pracovných podujatí sa bude konať v 
Bratislave. Sprievodné podujatia organizované samosprávou, mimo-
vládnymi organizáciami či školami - konferencie, semináre a sprie-
vodné kultúrne podujatia - budú prebiehať po celom Slovensku.
 Zaujímavé logo, ktoré má 9 variácií, navrhol pre naše predsedníc-
tvo mladý študent.
 V druhej časti besedy nám pán veľvyslanec porozprával zaujíma-
vosti o svojej práci, zaspomínal na detstvo a svoje školské časy.

E. Mazanovská

STRETNUTIE S VEĽVYSLANCOM
DRAHOSLAVOM ŠTEFÁNKOM
Žiaci sa dozvedeli, ako je to  so Slovenskom ako predsedajúcou krajinou v Rade Európy 
na nasledujúce polročné obdobie. Z diskusie s ambasdorom, ktorý má korene v Nemšovej, 
vieme, čo nás čaká a na aké sprievodné akcie sa môžeme v rámci nášho predsedníctva 
tešiť.



Absolventi tanečného kurzu na venčeku foto: Katarína Žovincová

Dňom otvorených dverí a slávnostnou akadémiou sme si pripomenuli 60. výročie otvorenia budovy našej školy. Zhodnotili sme 
úspechy a stanovili sme si nové ciele.

V júni záverečným venčekom  ukončili ôsmaci a deviataci kurz spoločenských tancov, ktorý  organizuje a podporuje mesto Nemšová.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, JANKA PALU V NEMŠOVEJ OSLAVUJE JUBILEUM!

ZÁVEREČNÝ PLES ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

 Sála Kultúrneho Centra v Nemšovej sa dňa 3. 6. 2016 zaplnila 
žiakmi ôsmych a deviatych ročníkov zo ZŠ Janka Palu a KSŠ, aby 
svojim blízkym predviedli základy tanečného umenia a absolvovali tak 
jeden zo svojich prvých plesov - Venček. Tanečný kurz viedli manželia 
Žiškovci z Považskej Bystrice. Zapísaných bolo 64 detí, avšak kurz 
po 10 lekciách ukončilo len 30 detí. Cena kurzu bola 5 eur, so začiat-

kom 31. marca 2016. Deti sa spolu s lektormi stretávali každý štvrtok 
o 16.00 h, pričom každá lekcia trvala 100 minút. Počas hodín sa žiaci 
oboznámili s tanečnými krokmi nielen klasických, ale aj populárnych či 
tradičných tancov, ako boli napríklad valčík, walz, tango, polka, čardáš, 
jive, čača, samba, blues či country. A že im to išlo a zvládli to dokona-
le, o tom presvedčili svojich blízkych na záverečnom venčeku, ktorý 

bol pre deviatakov zároveň aj spoločenskou rozlúčkou so základnou 
školou.
 Tí spolužiaci, ktorí to na začiatku vzdali, im určite tajne závideli 
dobrú atmosféru a nezabudnuteľnú zábavu.

-SK-

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

vené školské dielne a cvičebňu so zrkadlami. Inovatívnymi spôsobmi 
vyučovania vštepujeme žiakom hrdosť na národné tradície, pričom 
nezabúdame ani na environmentálne cítenie. Škola zabezpečuje kva-
litnú vzdelávaciu, výchovnú aj mimoškolskú činnosť. Jej súčasťou je 
školský klub detí s pestrou mimoškolskou činnosťou, školská jedáleň, 
ktorá poskytuje kvalitné obedy a centrum voľného času s pestrým vý-
berom záujmových útvarov. 
 Za šesťdesiat rokov získali naši žiaci viaceré významné úspechy 
a ocenenia. Dobré meno škole aj nášmu mestu robia žiaci na rôznych 
súťažiach. Spomeniem úspechy z posledných rokov. Tešia nás mnohé 
športové úspechy družstiev a jednotlivcov, popredné fl orbalové umies-
tenia v celoslovenských turnajoch, víťazstvo v celoslovenskom kole 
v technickej olympiáde a minuloročný mimoriadny úspech siedmačky 
Sašky - 1. miesto v celoslovenskom kole literárnej súťaže Najkrajší 
list, ktoré si vybojovala spomedzi 560 prác, s postupom do medziná-
rodného kola.
 Tešia nás aj viacročné nadpriemerné výsledky testovania deviata-
kov v porovnaní s celoslovenským priemerom. Po prvýkrát sa testova-
nia zúčastnili piataci, ktorí tiež postavili latku vysoko. 
 Pri príležitosti osláv ďakujem bývalým aj súčasným pedagógom, 
nepedagogickým zamestnancom, rodičom, zriaďovateľovi, zamest-
nancom organizácií, sponzorom a priateľom školy, ktorí vytvárali a vy-
tvárajú dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov a pomáha-
jú šíriť dobré meno školy. 

 Ďakujem rodičom našich žiakov za dôveru, ktorú nám prejavujú 
tým, že nám dávajú to najcennejšie, čo doma majú - svoje deti.
 Ďakujem rodičom a starým rodičom za spoluprácu a účasť na na-
šich spoločných aktivitách.
Svojimi žiakmi je naša škola aj v šesťdesiatke stále mladá. Želám jej 
aj v ďalších rokoch veľa usilovných žiakov, tvorivých učiteľov, chápajú-
cich rodičov a aktívnych podporovateľov.
 

Mgr. Emília Mazanovská, riaditeľka školy

 O prvej škole v Nemšovej máme záznam z r. 1536 a v r. 1670 za-
znamenali historicky prvú správu o školstve v našej obci. Za ten čas 
sa vyučovalo na viacerých miestach, vzdelávanie prešlo mnohými 
zmenami.
 V júni 1956 ukončili poslední absolventi Osemročnej základnej 
školy školskú dochádzku povinnými ústnymi a písomnými skúškami
v novej budove. V novom školskom roku, 15. septembra 1956 sláv-
nostne otvorili modernú 14-triednu budovu základnej školy. Pri pre-
hliadke školy verejnosť veľmi pozitívne hodnotila architektonické rie-
šenie a vybavenie školy. V suteréne sa nachádzali šatne pre žiakov

a kotolňa na tuhé palivo, na dvoch podlažiach voňali novotou priestran-
né učebne aj učebne na odborné vyučovanie, kabinety s novými učeb-
nými pomôckami, veľká telocvičňa, široké chodby presvetlené veľkými 
oknami, školská kuchyňa s jedálňou. Výdobytkom doby boli umývadlá 
v každej triede a samostatné WC pre chlapcov a dievčatá. Čoskoro 
po otvorení, ešte v tom istom roku, museli zrušiť tri kabinety a škola 
získala spolu 17 učební. Ani tento počet však nestačil a od nasledujú-
ceho roka sa začalo vyučovať v 2. - 5. ročníku na zmeny. Situácia sa 
zlepšila po tom, keď 1. februára 1967 dostala škola do užívania za-
daptovanú budovu po robotníkoch, ktorí ukončili rekonštrukčné práce 
v sklárni. Papierová škola, tzv. papierka, slúžila do r. 1983. 
 Za 60 rokov ukončilo našu školu podľa dostupných materiálov 
4144 absolventov, z toho 2048 chlapcov a 2096 dievčat. Zistiť počet 
učiteľov, ktorí učili na našej škole je náročné. Niektorí učili mesiac-
dva, iní niekoľko rokov. Najdlhšie vydržala pani Elena Korvasová (40 
rokov) spolu s dnes už zosnulou pani Danielou Adamčíkovou, pani 
Mária Kolmanová (37 rokov) a Mária Daňová o 2 roky menej. Školu
viedlo 8 riaditeľov, najdlhšie Miroslav Antala (16 rokov), a viac ako 
dvojnásobný počet zástupcov a zástupkýň riaditeľov školy. Od r. 1974 
do r. 1992 bola skupinovou vedúcou Pionierskej organizácie Zdenka 
Žáková. Skoro štvrťstoročie bola vychovávateľkou v školskom klube 

detí Gabriela Pavlačková. Najdlhšie sa o školu staral dnes už zosnulý 
školník pán Teofi l Daňo (30 rokov). Vedúcou v školskej jedálni je 35 
rokov Mgr. Zuzana Jankovcová. 
 Od otvorenia budovy školy sa udialo veľa zmien, ktoré boli usku-
točňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť sa požiadavkám
žiakov, rodičov a spoločnosti. V r. 2009 sa uskutočnila nielen rozsiahla 
rekonštrukcia, ale druhý rok pokračovala reforma vzdelávania.
 Zriaďovateľ mesto Nemšová získal za projekt Škola tretieho ti-
sícročia nenávratný fi nančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. 
 Podľa Školského vzdelávacieho programu si žiaci od prvého roč-
níka osvojujú základy anglického jazyka, neskôr pracujú s počítačmi, 
získavajú manuálne zručnosti. Nezabúdame ani na tradície, učíme 
žiakov odolávať nástrahám života a šetrne sa správať k životnému 
prostrediu. Snažíme sa, aby žiaci pochopili význam motta školského 
vzdelávacieho programu: So vzdelaním je to ako s veslovaním pro-
ti prúdu. Na chvíľu prestaneš a prúd ťa unáša späť.

 Ľudia vekom starnú, ale škola nie. Žiaci robia školu mladou a roz-
víjajúcou sa. Sú stále vnímavejší a náročnejší, čo posúva školu 
vpred. 
 Veľa našich žiakov sa uplatnilo v rôznych odvetviach spoločen-
ského a kultúrneho života. Šíria dobré meno školy a posolstvo svo-
jich pánov učiteľov a pani učiteliek, ktorí im dávali kus seba a svojho 
srdca.
 V súčasnosti má škola 292 žiakov, 25 pedagogických zamestnan-
cov, 5 prevádzkových zamestnancov, 6 kuchárok a vedúcu školskej 
jedálne.
 Naši kvalifi kovaní pedagógovia využívajú moderné technológie, 
dve učebne s počítačovým vybavením, multimediálnu učebňu, obno-

Žiaci na vystúpení počas slávnostnej akadémie zaželali svojej škole 
zdravie, šťastie, úspechy, peniaze a mladosť.



Dňa 24. 5. 2016 vo veľkej sále Kultúrneho centra po prvýkrát vystúpila hudobná skupina Kandráčovci. Piesňami Včielka a Dva duby zožali veľký potlesk a prítomní odchádzali naplnení bohatým kultúrnym zážitkom.

KANDRÁČOVCI 

Mesto Nemšová v spolupráci s Kresťansko-demokratickým klubom v Nemšovej zorganizovalo oslavy Medzinárodného dňa matiek v nedeľu 8. 5. 2016. Podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom centre v Nemšovej a vystúpili 
na ňom deti materských a základných škôl, základnej umeleckej školy a členovia Domovu sociálnych služieb Čistá duša.

DEŇ MATIEK  

Pri príležitosti sviatku Jána Amosa Komenského sa 30. 3. 2016 prihovoril primátor mesta všetkým učiteľom. Pozvanie prijali aj pedagógovia v dôchodkovom veku. Všetkým bolo za ich obetavú prácu venované divadelné 
predstavenie skupiny Hugo z Pruského s hrou Prekvapenie.

DEŇ UČITEĽOV   

V posledný aprílový podvečer sa v Nemšovej a jej miestnych častiach konalo tradičné stavanie májov. Podujatie sa uskutočnilo za sprievodu folklórneho súboru Liborčan a dychovej hudby Nemšovanka. Celé podujatie 
vyvrcholilo lampiónovým sprievodom a ohňostrojom.

TRADIČNÉ STAVANIE MÁJOV A LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD 

FOTOREPORT KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ





Nádejní adepti Čestnej stráže

 Takmer 800 návštevníkov si 18. júna 2016 pri-
šlo do areálu ľuborčianskeho ihriska vychutnať jedi-
nečnú atmosféru kuchárskeho zápolenia o najlepší 
navarený guláš. Na 4. ročníku, ktorý opäť zorgani-
zovalo Pohostinstvo Dvorec spoločne s Pizza di 
Siusi, sa tento rok zúčastnilo 10 súťažiacich druž-
stiev, t. j. o 4 viac ako minule. O prvú cenu - plynový 
gril si prišli zabojovať aj družstvá z Adamovských 
Kohanoviec a Zlatoviec. Prvé miesto zaslúžene zís-
kalo „LMS - Ľuborčianské mužstvo slávnych,“ druhé 
družstvo poľovníkov „Divočáci“ z Nemšovej a tretie 
patrilo „Švihákom,“ ktorí reprezentovali Čaganov. 
Na kvalitu súťaže dohliadal opäť známy odborník
v gastronómii, pán Štefan Pagáč. Samozrejme, rov-
nako si prišli na svoje deti, ktoré sa ako každý rok 
mohli zadarmo vyšantiť na nafukovacom hrade, jaz-
diť na koníkoch, ale aj vyhrávať v rôznych súťažiach 
a neodradil ich ani dlhý rad čakajúcich na umelecké 
maľovanie tváričiek. Návštevnosť tohto podujatia, 
určeného najmä rodinám s deťmi, každý rok rastie 
a postupne si získava kredit jedného z najatraktív-
nejších v našom meste.

Ing. Marcela Prekopová

 Narodil sa 2. júla 1936 v Nemšovej. Po skon-
čení 9-ročnej dochádzky sa vyučil v Dubnici nad 
Váhom za sústružníka. V r. 1974 - 1979 študoval na 
SPŠCH v Púchove.

 Je výraznou osobnosťou hudobného života, naj-
mä v oblasti dychovej hudby v Nemšovej, v jej 100-
ročnej tradícii (prvý hudobný dychový súbor bol
v Nemšovej založený v r. 1899) a pokračovateľ nad-
šeného organizátora a propagátora dychovej hud-
by, ľuborčianskeho rodáka Jána Bryndzu.

 Už ako desaťročný začal hrať v sklárskej dy-
chovke, hoci hudobné vzdelanie nadobudol neskôr. 
V r. 1954 založil prvú džezovú skupinu v Nemšovej 
a po návrate z vojny, v r. 1958, tanečný orchester 
DIXI 58. Od r. 1962 sa však defi nitívne venoval dy-
chovej hudbe. V tom roku začal i vyučovať mládež v 
hre na dychové nástroje. Dňa 4. 1. 1970 založil Dy-
chovú hudbu Nemšovanka, pri vtedajšom ZV ROH
Skloobal, a o dva roky neskôr folklórny tanečno-
spevácky súbor pri Nemšovanke. Nemšovanka sa 
zakrátko stala najvyhľadávanejšou nielen na ko-
merčných podujatiach, ale aj na dychových hudob-
ných prehliadkach a festivaloch, odkiaľ si odnášala 

uznania a ceny. V r. 1974 jej vyšli prvé gramoplat-
ne a o rok neskôr nemšovský rodák Andrej Kristín, 
scenárista, režisér a kameraman slovenského fi lmu, 
nakrútil o nej fi lm pod názvom „Cez Nemšovú“.

 V roku 1978 začal s výučbou mladých žiakov,
z ktorých vytvoril 80-členný dychový súbor „Mladá
Nemšovanka,“ ktorá vo svojej kategórii získala tiež 
veľa uznaní. Neskôr založil Nemšovskú 7 a v r. 
2000 zmiešaný spevácky zbor. Aj napriek dôchod-
kovému veku je stále hudobne aktívny. Je autorom 
15 skladieb pre dychové hudby a upravovateľom 
viac ako 300 ľudových piesní pre dychové hudby. 
Pod jeho vedením účinkovala Nemšovanka i v te-
levíznych reláciách (Naša naj, Zahrajte mi takúto, 
Anderov rebriniak a i.).

 V mene všetkých čitateľov Nemšovského spra-
vodajcu p. Jozefovi Králikovi srdečne blahoželáme 
k životnému jubileu osemdesiat rokov, prajeme veľa 
zdravia, tvorivej inšpirácie a radosti z hudby.

Redakčná rada

 Miestna akčná skupina Vršatec sa v dňoch 13.
a 14. 5. 2016 zúčastnila výstavy cestovného ruchu 
regiónov Region Tour Expo, ktorá sa konala v Tren-
číne. Hlavným motívom výstavy bolo ukázať náv-
števníkom krásy nachádzajúce sa na Slovensku
a v Českej republike. V stánku MAS Vršatec si náv-
števníci mohli vziať rôzne propagačné materiály
a dozvedieť sa viac o zaujímavostiach z nášho re-
giónu. Stánok v piatok obohatil pán Imrich Strápek 
s včelími produktmi a v sobotu pán Peter Mikula
s výrobkami z prútia. Tento rok sa výstavy zúčastnili 
aj vystavovatelia z Bosny a Hercegoviny, Chorvát-
ska a Slovinska. Výstavu doplnili o ochutnávku svo-
jej kuchyne a vystúpenie hudobnej skupiny SAME 
BABE. V rámci podujatia sa konal aj 4. ročník vý-
stavy TORTY & svet pečenia, 1. ročník výstavy slo-
venských potravinárskych a nepotravinárskych vý-
robkov CHUŤ SLOVENSKA a prezentácia ľudových 
remesiel. Výstavy sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí 
zaujímajúcich sa o slovenské regióny. Vysokej náv-
števnosti sa tešil taktiež aj stánok MAS Vršatec. 
 Dňa 4. 6. 2016 sa konalo podujatie Deň svätého 
Huberta v Ľuborčianskej doline. V rámci programu 
MAS Vršatec rozdávala svoje propagačné materiály 
a odpovedala na rôzne otázky návštevníkov. 
 8. 6. naše územie navštívili žiaci zo Základnej 
školy Lehota pod Vtáčnikom, ktorých zaujal Cestov-
ný balíček, ktorý MAS Vršatec ponúka. So zástup-
cami kancelárie navštívili múzeum v Bohuniciach,
v Nemšovej, vyhliadkovú vežu v Trenčianskej Záva-
de a Veľkú Skalku v Skalke nad Váhom. Deti ocenili 
rozmanitosť výletu a taktiež krásne prostredie, ktoré 
predtým nepoznali. 
 V súčasnosti sa MAS Vršatec pripravuje na ďal-
šie návštevy žiakov, organizovanie populárnych 
letných kín vo vybraných obciach a na propagáciu 
svojej činnosti a územia na jarmokoch a na výstave 
Agrokomplex v Nitre.

-SK-

 Rodáčka z Nemšovej iba 24-ročná Damiána 
Hatnančíková už vystavuje svoje obrazy v galérii 
mesta Flisa v Nórsku.  Vyštudovala Strednú ume-
leckú školu - odevný dizajn v Trenčíne.  Maľuje su-
chým pastelom a olejovými farbami už od detských 
rokov. 
 V súčasnosti pracuje a aj maľuje v Nórsku. 
Tešíme sa, že reprezentuje Slovensko, ale hlavne 
naše mesto.
 Veríme, že raz poteší svojimi obrazmi aj Nem-
šovčanov a usporiada výstavu svojich prác v Mes-
tskom múzeu. Všetci sa už teraz tešíme.

- EB -

„ĽUBORECKÝ“
KOTLÍKOVÝ GULÁŠ

J U B I L A N T  J O Z E F  K R Á L I K
hudobník, dirigent, zakladateľ  Nemšovanky

AKTIVITY
MAS VRŠATEC

LETNÉ KINO
Vás pozýva

 Stáva sa už zvykom, že príchodom letných me-
siacov sa do amfi teátra za Kultúrnym centrom vracia 
fi lmový život. Pre úspech minulých ročníkov sme pre 
Vás starostlivo vybrali niekoľko lákavých titulov. Sna-
žili sme sa obsiahnuť rôzne žánre s prihliadnutím 
na všetky vekové kategórie. Na čo sa môžete tešiť 
najviac? V piatok 1. 7. začíname fi lmom Už teraz mi 
chýbaš s Drew Berrymore v hlavnej úlohe. Nasledo-
vať bude česká komédia Padesátka a premietaciu 
sezónu ukončíme fi lmom Rivalové o legendárnom 
Niki Laudovi. Príďte si vychutnať kombináciu čerstvé-
ho vzduchu, nočnej oblohy a neopakovateľnej atmos-
féry letného kina v našom meste. 

Začiatok premietania o 21:00 hod. 
Zmena programu vyhradená! V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší.

  ri príležitosti mesiaca jún, mesiaca poľov-
  níctva, patril 4. 6. 2016 už po deviatykrát
  patrónovi poľovníkov, sv. Hubertovi. Ob-
  čianske združenie HUBERT Ľuborča, v spo-
lupráci s mestom Nemšová, 117. zbor skautov sv. 
Františka z Asisi, dobrovoľníkmi a nadšencami prí-
rody zorganizovali dôstojné, kultúrne a duchovné 
podujatie pre všetkých milovníkov prírody z Nemšo-
vej, Ľuborče,  blízkeho i vzdialeného okolia, ktoré 
svojou účasťou podporili domáci i zahraniční účas-
tníci. Organizátori pripravili bohatý program, ktoré-
ho nosnou časťou bola slávnostná sv. omša so svä-
tohubertovskými tradíciami. Hlavným celebrantom 
bol kanonik Anton Noga, ktorý 17 rokov pôsobil
v nemšovskej farnosti.

 Táto slávnosť sa teší veľkému záujmu vyzná-
vačov prírody a širokej verejnosti.

 Poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí 
prispeli na túto akciu, či už svojou účasťou, prácou,
materiálne, alebo sa v budúcnosti tak chystajú uro-
biť. Každá pomoc je vítaná a bude na prospech
a zveľadenie nášho okolia - našej prírody.

Za organizátorov F. B.

P
DEŇ SV. HUBERTA V ĽUBORČIANSKEJ DOLINE

K R Á S A  Z A  H R A N I C A M I
Damiána Hatnančíková, rodáčka z Nemšovej, teší svojimi 
obrazmi  aj  pohľady Nórov.  
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BESEDAMI A EXKURZIAMI
ZA NOVÝMI POZNATKAMI
Koncom apríla sa zúčastnili siedmaci dejepisnej exkurzie v Banskej 
Štiavnici. V meste, ktoré je zapísané do zoznamu UNESCO a známe 
je predovšetkým ťažbou kovov a vzácnych minerálov navštívili Banské 
múzeum v prírode spojené s prehliadkou štôlne Bartolomej. Vyzbroje-
ní helmou, plášťom a baterkou sa vybrali päťdesiat metrov pod zem, 
kde sa dozvedeli viac o spôsobe ťažby takých drahých kovov, akými 
sú zlato a striebro. Po návšteve múzea ich ešte čakala prehliadka ex-
pozícií v múzeu Kammerhof. 
Posledný májový piatok sa naši najstarší žiaci zúčastnili poznávacej 
exkurzie do Viedne. Prvou zastávkou bolo Technické múzeum, kde 
si mohli prezrieť mnoho historických i súčasných výstavných exponá-
tov z oblasti energetiky, strojárstva, dopravy, medicíny, komunikácie
a médií. Najzaujímavejšou časťou bola určite možnosť vyskúšať si úlo-
hu hlásateľa televíznych novín v autentickom štúdiu televízie ORF s ka-
merami a čítačkou, samozrejme v nemčine. Žiaci pokračovali prehliad-
kou letného sídla Habsburgovcov, Schönbrunnu, kde sa pokochali 
pohľadom na nádherné kráľovské záhrady a Gloriettu. V Hofburgu si 
prezreli Cisársku klenotnicu, v ktorej sa nachádzajú korunovačné kle-
noty rakúskych panovníkov. Svoju návštevu ukončili prechádzkou cez 
najlukratívnejšiu obchodnú časť Viedne, Graben, a prehliadkou Dómu 
sv. Štefana. 

ŠTVRTÁCI ODDYCHOVALI V ŠKOLE V PRÍRODE
V dňoch 12. - 17. 6. 2016 sa 26 našich štvrtákov zúčastnilo s p. uč. Le-
hotskou, Hauk a Mičkovou Školy v prírode v rekreačnom zariadení Vi-
labela. V krásnom prostredí Štiavnických vrchov, len kúsok od historic-
kého mesta Banská Štiavnica a pod dohľadom legendami opradeného 
Sitna, v malebnej dedinke Banská Belá rozvíjali žiaci svoju tvorivosť
a remeselnú zručnosť v keramickej dielni. Prakticky si vyskúšali spra-
covanie hliny, modelovanie, točenie na hrnčiarskom kruhu, glazovanie 
i vypaľovanie. Počas pobytu získali deti veľa nových poznatkov z rôz-
nych oblastí. Spoznávali liečivé bylinky, o ohni sa dozvedeli, že môže 
byť nielen priateľom na opekačke, ale aj nepriateľom, Olympijský deň 
ich pripravil na blížiace sa Letné olympijské hry v Rio de Janeiro v Bra-
zílii. Večernými aktivitami stmeľovali kamarátstva, spievali si, tanco-
vali na pyžamovej párty a karnevale. Samozrejmosťou bol aj výlet do 
Banského múzea v Banskej Štiavnici. Všetci dostali ochranné prilby, 
obliekli si gumové plášte a vyzbrojení baterkami sa v okamihu zmenili 
na baníkov, aby mohli prebádať podzemie štôlne Bartolomej. Po týždni 
plnom hier, športu, turistiky a tvorivých aktivít sa im ani nechcelo ísť 
domov. Cieľom školy v prírode, zameranej na naše národné tradície, 
bolo ukázať žiakom aj iné formy zábavy a oddychu než je sedenie pri 
počítači, čo sa pani učiteľkám a lektorke určite podarilo. 

3. ROČNÍK SÚŤAŽE PALAU - NEMŠOVÁ
Hoci až na druhýkrát, ale predsa! Toto si určite pomysleli účastníci 
3. ročníka medzinárodnej súťaže Palau - Nemšová, spolu s p. uč. 
J. Sabadkovou, po prvom nevydarenom spojení. Síce ochudobnení
o jedného chorého člena (I. Kozákovú), no o to odhodlanejší, sa Adri-

án Krovina, Aneta Piknová, Matej Bartoš a Juraj Knápek pustili do ná-
ročného zápolenia v angličtine. Tento rok boli otázky nielen z oblasti 
súostrovia Palau, ale aj z celej oblasti Mikronézie, resp. zo Slovenska 
a Európy. Celkom asi 90 otázok, a to všetko v angličtine, pričom bolo 
treba zvládnuť aj mnohé miestne domorodé názvy. Oba tímy sa sve-
domito pripravovali. V prvom ročníku súťaže sme zvíťazili, v druhom 
bola remíza a v treťom ročníku sme prehrali. Tím palauských študen-
tov bol nad naše sily. Víťazstvo však nebolo dôležité, najdôležitejšie je, 
že naši žiaci majú záujem zdokonaľovať sa v angličtine a vo voľnom 
čase sa naučiť o cudzej krajine aj také informácie, o ktorých niektorí 
dospelí ani netušia.

AKTÍVNY TÝŽDEŇ ANGLICKÉHO JAZYKA
V dňoch 11. - 15. apríla 2016 sa 67 detí 2. stupňa našej školy zúčast-
nilo tzv. Active week. Štyria lektori Daniel, Jack, Michael a Stephanie 
komunikovali s našimi žiakmi v angličtine šesť hodín denne. Vyučova-
nie s „native“ lektormi prebiehalo inou formou ako bežné vyučovanie. 
Každý deň absolvovali hodiny zamerané na gramatiku, slovnú zásobu 
a učenie sa formou hier, na ktorých si žiaci precvičovali správnu vý-
slovnosť a komunikáciu. Zo začiatku mali niektorí žiaci obavy zo stret-
nutí, ale postupne sa na vyučovanie tešili a lúčenie na konci nebolo 
ľahké... Všetci absolventi získali ako spomienku certifi kát od svojho 
lektora. 

ZLATO NÁM UNIKLO LEN O VLÁSOK
Dňa 24. - 25. 5. 2016 sa konali školské Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky žiačok vo fl orbale v MŠH v Dunajskej Strede. Družstvo (A. 
Švančarová, K. Vyletelková, T. Pelechová, D. Zagyiová, A. Vlasatá, N. 
Bilčíková, M. Koníčková, P. Štefánková, K. Ondrejičková, A. Oškrdo-

vá, S. Papierniková a D. Papierniková) sa suverénne prebojovalo z 1. 
miesta v skupine do semifi nále. S víťazstvom 7:0 postúpili do fi nále, 
kde však podľahli ťažkému súperovi z Tvrdošína. V jednom školskom 
roku sa teda už druhýkrát tešíme z krásneho 2. miesta i ocenenia naj-
lepšieho strelca turnaja, ktoré získala P. Štefánková, ukážkového gólu 
našej najmladšej hráčky A. Oškrdovej, úžasnej podpory a vedenia tímu 
kapitánky A. Švančarovej, ale i výbornej spolupráce celého družstva. 

PUTOVNÝ POHÁR OSTAL V HLUKU
Minulý rok sme vyhrali putovný pohár za športové súťaže my, a tak 
sme ho koncom mája viezli do Hluku, pretože ôsmy ročník medziná-
rodnej športovo-recitačnej súťaže sa konal u našich českých pria-
teľov. Žiaci absolvovali atletické disciplíny (T-beh, dribling, postoj bo-
ciana, trojskok, medicinbal), futbal a prednes v anglickom a sloven-
skom/českom jazyku. Celkový výsledok nás veľmi nepotešil - putovný 
pohár sme nechali v Hluku, ale všetci dúfame, že budúci rok ostane 
u nás

ÔSMACI A DEVIATACI TANCOVALI
10 lekcií tanečných krokov a spoločenského správania ubehlo ako 
voda. Ôsmaci a deviataci preukázali 3. júna pred zrakmi svojich ro-
dičov a triednych pani učiteliek všetko, čo sa počas dvoch mesiacov 
naučili. Hoci úvodný nástup na javisko v nich vyvolal obavy, po prvých 
tanečných kreáciách napätie z atmosféry upadlo a oni sa s radosťou 
pustili do náhrdelníkového a venčekového tanca. Kráľovnou a kráľom 
večera sa stali Kristína Vyletelková a Martin Michalec. Tí najodváž-
nejší sa zúčastnili aj tanečnej súťaže, z ktorej vzišiel jeden víťazný 
pár, Alexandra Dužeková a Filip Blažej. Z venčeka žiaci odchádzali
s nádhernými spomienkami, na ktoré určite tak ľahko nezabudnú.

ÚSPECHY DEVIATAKOV
Tento rok bol apríl pre našich deviatakov výnimočným mesiacom. Od 
septembra sa jedni menej, iní viac, pripravovali na ich prvú dôležitú 
skúšku v živote - na Testovanie 9. Výsledky všetkých príjemne pre-
kvapili. V slovenskom jazyku a literatúre sme dosiahli o 10,8% a v ma-
tematike o 12,1% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. De-
viatakom želáme veľa takýchto úspechov aj na stredných školách, na 
ktorých budú od septembra študovať. 

Za kolektív ZŠ Mgr. L. Tršková

Posledné tri mesiace školského roka sa v našej škole, okrem intenzívnej prípravy na 60. výročie otvorenia budovy školy, niesli v znamení 
rôznych aktivít. Žiaci absolvovali zaujímavé besedy a exkurzie, štvrtáci si užili týždeň bez rodičov v škole v prírode, deviataci súťažili
s rovesníkmi z ďalekej Mikronézie. Obrovským úspechom bolo aj druhé miesto v školských Majstrovstvách SR vo fl orbale. 

DO CIEĽA JE UŽ LEN KRÔČIK

ÚSPECHY NA SÚŤAŽIACH

 V priebehu mesiacov marec až jún sa zúčastnili naši žiaci viace-
rých súťaží, odkiaľ si priniesli veľa ocenení. Tanečníčky a tanečníci 
zo súborov Korzo a Elis súťažili na tanečných súťažiach v Trenčíne, 
Ladcoch, Senci, Ružomberku, Malackách a v Bratislave a vybojovali si 
spolu 3 prvé, 4 druhé, 9 tretích miest.
 Úspešní na súťažiach boli aj naši akordeonisti, v Sládkovičove Ka-
tarína Koreňová , Hugo Puliš a Ondrej Hupčík získali bronzové pás-
mo, David Gajdošík strieborné pásmo a v Rajeckých Tepliciach zlaté 
pásmo.

INTERNÉ SÚŤAŽE
NEMŠOVSKÝ SLÁVIK
 9. apríla ožilo mestské múzeum spevom nádejných slávikov. Do 
tretieho ročníka speváckej súťaže sa zapojili žiaci ZUŠ Nemšová

a žiaci ZŠ Janka Palu. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách 
a v dvoch skupinách A, B. Nemšovským slávikom pre rok 2016 sa
v kategórii A stali : Nina Holúbková, Emily Gabrhelová, Silvia Kobzo-
vá, Tatiana Vaneková a Simona Zemanovičová, v kategórii B Simona 
Chudová a Thobias Oberta.
 Okrem speváckej súťaže mali možnosť zasúťažiť si naši žiaci i v hu-
dobno-teoretickej súťaži Nemšovský kľúčik. Na 14. ročníku súťaže v hre
na dychové nástroje - Dvoreckého Dychfest, súťažilo 39 mladých 
umelcov, gitaristi súťažili v Gitarovej súťaži a tanečníci si zmerali svoje 
sily v súťaži Tanečná črievička.

KONCERTY ZUŠ
A VERNISÁŽ VÝTVARNÉHO ODBORU

 Okrem súťaží mali naši mladí umelci možnosť predviesť svoj ta-
lent i na Koncerte pre mamičku dňa 11.mája a na júnových koncer-
toch v dňoch 7. - 8. júna. Výtvarný odbor predstavil svoju prácu na 

slávnostnej vernisáži 29. mája. Školský rok sme zakončili Záverečným 
koncertom 17. júna v Kultúrnom centre, na ktorom sa predstavili naši 
žiaci z Nemšovej i našich elokovaných pracovísk. 

 V mene celej našej ZUŠ-ky želáme všetkým krásne leto plné sl-
niečka, oddychu a príjemných zážitkov.

DiS. art. Viera Muntágová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA



  ýnimočný rok bol určite pre našich prvákov, ktorí sa v jeho
  priebehu zmenili z bezstarostných škôlkarov na žiakov, ktorí
  už majú svoje povinnosti. Práve u nich možno rodičia a pani
  učiteľky vidia najväčší pokrok a výsledky svojej práce. Svet 
písmen a čísiel, ktorý bol pre nich v septembri veľkou neznámou, im 
otvoril svoje brány a oni už teraz vedia čítať, písať i počítať. Rovnako 
výnimočným bol tento školský rok pre našich deviatakov, ktorí sa práve 
počas neho museli spolu so svojimi rodičmi rozhodnúť, na aké stred-
né školy nastúpia po letných prázdninách. Či toto rozhodnutie bolo 
správne, ukáže čas. Ale my im už teraz všetci želáme veľa úspechov, 
vytrvalosti a darov Ducha Svätého. Dúfame, že dobré základy, ktoré sa 
im snažili naši učitelia odovzdať, budú ďalej rozvíjať.

DUCHOVNÉ AKTIVITY

Naša Katolícka spojená škola okrem vzdelávania poskytuje svojim
žiakom aj duchovnú formáciu a rozvoj. Ten sa v tomto školskom roku 
niesol v znamení milosrdenstva. Pápež František vyhlásil mimoriadny 
svätý rok milosrdenstva, do ktorého celá Cirkev vstúpila 8. decem-
bra. Po celý školský rok sme každý mesiac pri rannej modlitbe v našej 
školskej kaplnke spoznávali jednotlivé miesta, kde Pán Boh prejavoval 
svoje milosrdenstvo. Toto naše putovanie, ktoré začalo v septembri
v raji, sme zavŕšili v Krakove, kde žila a zomrela svätá sestra Faustína 
Kowalská - apoštolka Božieho milosrdenstva. Naši žiaci si za uplynulý 
rok osvojili modlitbu Ruženca Božieho milosrdenstva, o ktorom Pán 
Ježiš sestra Faustíne povedal: „Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi
v hodine smrti moje milosrdenstvo. Všetci sme spoznali skutky du-
chovného i telesného milosrdenstva a veríme, že toto snaženie ne-
zostalo iba v teoretickej rovine, ale že každý z nás nejaký skutok milo-
srdenstva aj skutočne vykonal. 
 V mene celého učiteľského zboru KSŠ prajem všetkým krás-
ne leto, plné oddychu, radosti, zdravia, rodinnej pohody a Božie-
ho požehnania. 

Mgr. Monika Tatranská, katechétka

DEŇ TECHNIKY

Spojená škola sv. J. Bosca v Novej Dubnici organizovala Deň techniky 
na Technickom lýceu a Gymnáziu pod heslom „Škola plná energie“. 
Za našu školu sa exkurzie zúčastnilo 33 žiakov 7. a 8. ročníka. Po pri-
vítaní nás čakala prezentácia Výroba a prenos elektrickej energie, pri 
ktorej žiaci mohli vyhrať malé odmeny. Nasledovala hra s elektronic-
kými súčiastkami a zariadeniami. Chlapcom sa určite páčil trenažér 
s volantom ako v ozajstnom aute, niektorí žiaci si vyrezali suvenír na 
mini sústruhu alebo pílke. Po prezentácii 3D puzzle sa ešte povozili na 
elektrickej trojkolke.

ZAHRAJME SA NA DIVADLO

Skúsili ste si zahrať v divadle? Na pódiu, s hercami a v kostýmoch? 
Takýto zážitok prežili piataci s pani učiteľkami Straškovou a Minárecho-
vou v Bratislave na Novej Scéne v programe tvorivé dielne „Scénička“. 
Herci piatakom porozprávali, ako vzniká divadelné predstavenie. Kaž-
dá skupinka žiakov mala za úlohu pripraviť si pod vedením skúseného 
herca krátke divadelné predstavenie. Ďalšou zastávku žiakov bol Bra-
tislavský hrad. Pozreli si mnohé z expozícií historického múzea: Od 
praveku po Veľkú Moravu, 1. svetová vojnu, Ľudovíta Štúra, výstavu 
detských kresieb, obrazáreň a absolvovali výstup na hradnú vežu... Do 
Nemšovej sa všetci vrátili v plnej sile a plní zážitkov.

DEŇ MATIEK

Dňa 8. 5. 2016 mesto Nemšová organizovalo pri príležitosti Dňa ma-
tiek v kultúrnom centre Nemšovanka program, ktorého sa zúčastnila 
MŠ sv. Gabriela a ZŠ sv. Michala pod vedením našich pedagógov. 
Mamičky s radosťou a pýchou sledovali svoje ratolesti, ktoré sa im 
chceli poďakovať recitovaním, dramatizáciou rozprávky, tancovaním 
alebo spievaním a hraním v školskej kapele. 

ŠKOLA V PRÍRODE

Školy v prírode sa zúčastnilo 34 žiakov 3. A a 3. B triedy pod organi-
začným vedením pani učiteľky Hromníkovej. Cieľom bolo rozšíriť teo-
retické poznatky z vyučovania o praktické skúsenosti a poznatky o prí-
rode priamym pozorovaním. Sledovali sme migráciu žiab k vodným 
tokom, salamandru škvrnitú, typy lesov, ťažbu dreva, čistotu vodných 
tokov, turistické značky, určovanie svetových strán v prírode, nočnú 
oblohu... Nazbierali sme liečivé byliny, z ktorých si uvaríme chutný čaj, 
ktorý bude už len spomienkou na krásne prežité chvíle. Radostné pre-
žívanie aktivít a pobytu v škole v prírode svedčí o zdravej komunite 
žiakov našej školy. 

NOC S HANSOM CHRISTIANOM ANDERSENOM

Krúžok Dobrodružstvá piatakov pod vedením pani učiteľky Straško-
vej sa vydal za ďalším dobrodružstvom: nocovať v Krajskej knižnici
v Trenčíne. Každoročne sa koná medzinárodné podujatie Noc s H.Ch. 
Andersenom, kedy sú pre deti pripravené rôzne akcie v knižnici. Be-
sedovali sme s detskou spisovateľkou Havelkovou. Porozprávala
o svojich knižkách a jeden príbeh nám aj prečítala. Potom sme sa vy-
brali na potulky večerným Trenčínom. Vodník ešte nespal, tak sme si 
pri ňom aj zasúťažili. Zaujímavé boli ukážky profesionálnych vojakov: 
predviedli techniku sebaobrany. Vedeli ste, že rozprávka Malá morská 
víla oslavuje 130 rokov? Teta z knižnice nám príbeh prečítala, našou 
úlohou bolo vytvoriť pexeso o tejto rozprávke. Najkrajšie výtvory boli 
odmenené. Pekný večer sme zakončili nočným kinom. Ďakujeme pra-
covníkom Krajskej knižnice v TN za pekný zážitok.

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV

Pre žiakov KSŠ, ZŠ sv. Michala a ZŠ Janka Palu 2 Mesto Nemšová 
zorganizovalo kurz spoločenských tancov pod vedením manželov Žiž-
kovcov. Kurz prebiehal v rozpätí asi 3 mesiacov, účastníci absolvovali 
10 lekcií tanca, ktoré skončili slávnostným programom a defi lé súťaž-
ných tancov - Venčekom, kde boli pozvaní aj rodičia a triedni učitelia
žiakov 8. a 9. ročníka. Ďakujeme Mestu Nemšová za vynaložené ná-
klady za tanečný kurz, ktorý bude pamätným okamihom v živote všet-
kých tanečníkov.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

Dňa 6. mája sa 23 žiakov 2. stupňa ZŠ zúčastnilo ATLETICKEJ 
OLYMPIÁDY CIRKEVNÝCH ŠKÔL, naši žiaci sa veľmi snažili 
podať výborné športové výkony a vo veľkej konkurencii získali osem 
krásnych medailí.

1. júna sa uskutočnil ŠPORTOVÝ DEŇ K MDD v spolupráci s mes-
tom Nemšová a ZŠ J. Palu. Žiaci okrem maľovania na chodník súťažili 
hlavne v športových disciplínach. Medailové umiestnenia mohli získať 
v behu na 60 metrov, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou 
alebo vo vrhu guľou, v behu na 2x,3x alebo 4x ovál. ZŠ sv. Michala 
získala 12 zlatých, 9 strieborných a 15 bronzových medailí. Všetkých 
zúčastnených treba pochváliť za veľkú snahu a športové odhodlanie. 
Najviac sa darilo Lucii Liptákovej /9.A/ a Félixovi Papiernikovi /7.A/, 
ktorí dvakrát stáli na najvyššom stupni víťazov. Gratulujeme. 

Podľa školského archívu upravila
Mgr. Mária Urbánková.

10 www.nemsova.sk

Posledné júnové dni sú tu a s nimi i záver školského roka. Opäť je to príležitosť na krátke zastavenie sa, zamyslenie a predovšetkým vyhod-
notenie uplynulého obdobia.  Pre koho bol školský rok 2015/16  výnimočný a pre koho  úplne všedný? 

AKTIVITY TRIED NA ULICI ODBOJÁROV
Stavanie mája
5. ročník fl orbalového turnaja o putovný pohár materskej školy
Exkurzia Galéria M. Bazovského v Trenčíne
Exkurzia Farma Uhliská v Trenčianskej Závade
Detská cykloturistika
Zber papiera
Turecká noc - zábavné popoludnie s rodičmi
Výlet do Rozprávkového zámku Bojnice a ZOO Bojnice

AKTIVITY TRIED NA ULICI A. KROPÁČIHO
„Chlebom a soľou“ - deň s ľudovou kultúrou, detské ľudové súťaže, 
beseda s rezbárom, výrobcom fujár
Vítanie detí do života - vystúpenie
Exkurzia na Ranči Prejta

AKTIVITY TRIED NA ULICI ĽUBORČIANSKEJ
Účasť detí z krúžku Tanculienky na okresnej tanečnej súťaži
v Trenčíne - 1. miesto
Účasť tanculienok na celoslovenskej tanečnej súťaži
v Žiari nad Hronom - 2. miesto
„Modrofúzové tojomstvá“ - čitateľská súťaž
Karneval k MDD
Detská cykloturistika

AKTIVITY TRIEDY NA ULICI TRENČIANSKEJ
Návšteva sídla Chránenej krajinnej oblasti
„PrírodoVEDÁČIK“ - prírodovedná súťaž 

SÚBEŽNÉ AKTIVITY
návšteva Nemšovských kasární
Deň otvorených dverí v Základnej umeleckej škole
tvorivé dopoludnie so skautami

Klauniáda - šou pre deti
Slávnostný Galaprogram s odovzdávaním osvedčení o predprimár-
nom vzdelávaní

Bc. Miroslava Dubovská

MATERSKÁ ŠKOLA NA UL. ODBOJÁROV
Materská škola v Nemšovej so svojimi elokovanými triedami si žije svojím životom. Tak ako sú deti pl-
né energie a radosti, tak je radostná materská škola. V uplynulom období sme pripravili pre deti a ro-
dičov niekoľko zaujímavých či už vedomostných, športových, zábavných alebo poznávacích aktivít.

V



MESTO NEMŠOVÁ
organizuje

39. ročník
HUDOBNÉHO LETA 2016

každú nedeľu počas letných prázdnin 
o 18.30 hod. v amfi teátri, v prípade nepriaznivého počasia 

vo veľkej sále Kultúrneho centra, Ul.  SNP 1 Nemšová

Zmena programu vyhradená 
Informácie: Mestský úrad Nemšová,

Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
č. tel.:  032/65 09 613,  fax: 032/65 98 427,

E - mail: evidencia@nemsova.sk

  3. 7. Sestry Bacmaňákové
10. 7.   HS   Kade Tade
17. 7.  HS   Mladík
24. 7.  DH   Trenčianska 12
31. 7. DH   Nedanovčanka

  7. 8. DH   Krásinka
14. 8.  DH   Bodovanka
21. 8.  DH   Hrnčarovani
28. 8.  DH   Nemšovanka



FUTBAL 
STARŠÍ ŽIACI - VÍŤAZI III. LIGY
Po víťazstve v jesennej časti, ktorú žiaci vyhrali bez straty bodu, si výborne počínali i v jarnej časti  
a stali sa víťazom ročníka. Ako sa cíti tréner po takomto úspechu?
Radosť z hry a výsledkov sa snažím preniesť na chlapcov, aby mali chuť do  tréningu a odviedli dobrú hru 
v zápasoch. Samozrejme som na nich hrdý, pretože cez celú súťaž sme boli dominantní nielen výsledkami, 
ale aj herne. Mám z toho výborný pocit.

Sú žiaci pripravení hrať vyššiu súťaž - II. ligu, ktorá je výkonnostne oveľa silnejšia?
Napokon nemšovskí žiaci už v minulosti v tejto súťaži hrali.
Ešte sme sa nebavili s vedením klubu o postupe. Vyššia súťaž je v súčasnosti poskladaná z klubov, v 
ktorých hrajú hráči z rovnakých ročníkov, čo je u nás problém, lebo naši hráči v III. lige boli zložení z troch 
ročníkov. Končí deväť hráčov, z toho sedem zo základnej zostavy. Mladší žiaci potrebujú ešte čas na adap-
táciu, i keď sme už pár mladších žiakov zapojili do tréningového i zápasového procesu.

Na Slovensku nastáva v športe oživenie, je snaha zvýšiť záujem o šport.
Je to tak i v nemšovskom mládežníckom futbale?
Ja si myslím, že určite. Keď som začínal pri žiakoch, tak na tréningy chodilo 5 - 7 chlapcov, teraz chodí na 
tréningy 14 - 15 a celkove súťaží 21 hráčov.

Čo treba urobiť, aby futbal a šport v Nemšovej bol pre mládež viac atraktívny?
Najdôležitejšie je deti presvedčiť, že šport má priniesť zábavu, odreagovanie od denných povinností, od 
počítačov, mobilov, čo nie je jednoduché. Tréner musí dieťa zaujať, aby malo pocit, že ho o tréning a šport 
nikto neprosí. Súčasne však 
presvedčiť, že len tvrdou prácou sa dajú dosiahnuť dobré výsledky – to je zároveň aj moje krédo.
Dobrú trénerovu prácu so žiakmi potvrdil aj vedúci mužstva p. Tibor Švančara slovami: „Za 30 rokov pôso-
benia v nemšovskom futbale som ešte nezažil tak dobre pripraveného trénera na tréning a vysoko oceňu-
jem jeho poctivý prístup a dobrý vzťah ku hráčom.“
Rozhovor s p. Erikom Lacom, trénerom starších žiakov FKS Nemšovej.
Káder družstva: Belka R., Belka T., Buchcár, Ďuriš, Chlebana S., Hajný, Kula, Mikuš, Moravčík, Novosad, 
Ondráš, Pagáč, Patka, Repa, Švec, Vavrúš P., Ambrož, Dužek, Hudek M., Hudek A., Štefánek F.

MEDAILISTI Z NEMŠOVEJ
Dňa 14. mája sa v Žiline uskutočnil ďalší ročník Slovenského pohára v silovom trojboji a v tlaku na lavičke 
bez podporného oblečenia - RAW.

Fitness club Nemšová úspešne reprezentovali:
  V kategórii dorastencov, v stredne ťažkej váhe Andrej Benček - 1. miesto v tlaku
  V kategórii juniorov, v ťažkej váhe Marek Králik - 1. miesto v tlaku
  V kategórii juniorov v stredne ťažkej váhe Adrián Mikel -  2. miesto v trojboji a 3. miesto v tlaku
  V kategórii mužov v stredne ťažkej váhe Igor Vanek -  2. miesto v tlaku

SLOVENSKÝ POHÁR RAW  
Starší žiaci FKS Nemšová
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PRIPRAVUJEME:
6. - 9. 7. najväčší mládežnícky turnaj
vo fl orbale - Prague Games, 2 družstvá

9. 7. turnaj v malom futbale - NIVA CUP 2016
20. 8. Challenge cup na Champion race
20. 8. Slavičín fl orbalový turnaj

Vladimír Gajdoš

Florbalistky Nemšovej zo 4 štartov na Majstrovstvách Slovenska získali 4 medaily.
Nemšová je  bašta slovenského  dievčenského fl orbalu.

Staršie žiačky z Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska vo fl orbale 2016 v Kysuc-
kom Novom Meste už svoj 8. titul od roku 2005.

Konečné poradie: 1. NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ, 2. MKŠS FBK KNM, 3. Fbk Tvrdošín, 4. Kométa Spišská 
Nová Ves, 5. 1. FbK Quick Sport Banská Bystrica, 6. ŠK 98 Pruské.   
Zostava majstrov:  Paulína Farulová; Alexandra Švančarová; Lucia Liptáková; Kristína Vyletelková; Tatia-
na Pelechová;  Patrícia Štefánková; Denisa Papierniková; Slávka Papierniková;  Lenka Lenčešová;  Ema 
Fančovičová; Natália Hamajová; Michaela Vendžurová; Karin Zemanovičová; Natália Mazaňová; Martina 
Prostiňáková; Nikola Bilčíková;   
Vladimír  Kula - vedúci družstva; Peter Tydlačka - tréner

Mladšie žiačky Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska vo fl orbale 2016
v Tvrdošíne strieborné medaily.

Konečné poradie: 1. MKŠS Fbo Kysucké Nové Mesto, 2. NTS FK - ZŠ Nemšová, 3. Fbk Tvrdošín,
4. 1.FbK Quick Sport B. Bystrica, 5. ŠK 98 Pruské, 6. Fbk Michalovce.
Zostava vicemajstrov:  Nikola Bilčíková; Kristína Ondrejičková; Alexandra Oškrdová; Hana Vendžurová; 
Patrícia Štefánková; Denisa Papierniková; Eliška Hoštáková; Michaela Vendžurová; Karin Zemanovičová; 
Martina Prostiňáková; Timea Kulová; Adriána Michalíková; Simona Eva Masláková; Ema Schvandtnerová 
Vladimír  Kula - vedúci družstva ; Peter Tydlačka - tréner

Dorastenky Nemšovej vicemajsterky Slovenska.

Dorastenky z Nemšovej získali na  Majstrovstvách Slovenska vo fl orbale v Tvrdošíne strieborné 
medaily.
Konečné poradie: 1. Fbk Tvrdošín, 2. NTS FK - ZŠ Nemšová, 3. Fbc Slovan Rimavská Sobota, 4. FBC 
Mikuláš Prešov, 5. Fbo Žochár Topoľčany, 6. 1.FbK Quick Sport B. Bystrica. 

Zostava družstva: Diana Papierniková; Klára Štefánková; Ema Fančovičová; Alexandra Švančarová; Kristí-
na Vyletelková; Slávka Papierniková; Michaela Vendžurová; Denisa Papierniková; Patrícia Štefanková; Ta-
tiana Pelechová; Mária Zuberová; Lucia Liptáková, Denisa Patková; Adriana Bahnová; Paulína Farulová; 
Vladimír Kula - vedúci družstva, Peter Tydlačka - tréner.

Juniorky Nemšovej majsterky Slovenska.

Juniorky z Nemšovej získali na Majstrovstvách Slovenska vo fl orbale v Nemšovej zlaté medaily. Zároveň je 
to jubilejný 20. titul Majstrov Slovenska pre Nemšovú.
Konečné poradie: 1. NTS FK - ZŠ Nemšová, 2. Fbk Kométa Spišská Nová Ves, 3. MŠK FK Kysucké Nové 
Mesto, 4. 1. FbK Quick Sport BanskáBystrica, 5. Eastern Wings Michalovce, 6. ŠK Slávia SPU DFA Nitra, 
7. VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava, 8. FBC Mikuláš Prešov

Veľkonočný turnaj vo fl orbale

Poradie: 1. Mix Nemšová, 2. Kysucké Nové Mesto, 3. Ženy Nemšová

Majstrovstvá Slovenska vo fl orbale mladšej prípravky - Košice

Káder družstva:  R. Veleková, T. Kulová, H. Vendžúrová, N. Motolová, Š. Sadovský, S. Sadovský, F. Krcheň, 
J. Krcheň, V. Galko, M. Motola, B. Velek, tréner P. Tydlačka /11. miesto/

FANTASTICKÉ .....
NEMŠOVSKÝ VLÁČIK IDE ĎALEJ, KTO NEVIDEL NEUVERÍ

Staršie žiačky majsterky Slovenska


