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Slávnostné strihanie pásky predsedom miestneho obvodu včelárov Ivanom Štefánkom

NAŠE MESTO MÁ NOVÝ
NÁUČNÝ CHODNÍK
Prvého mája sme sa okrem krásneho počasia potešili aj otvoreniu nového včelárskeho náučného chodníka. Slávnostné otvorenie sprevádzali príhovory, živá hudba a zaujímavý program. Navštívte včelársky náučný chodník aj Vy.

U

rčite poznáte známy výrok o včelách, ktorý povedal svojho času
Albert Einstein: „Ak včely zmiznú
z povrchu zemského, človek bude mať
maximálne 4 roky života.“ Ak by sme
uvažovali o tom, že by sa tak udialo, neboli by včely, nebude opeľovanie, nebudú
rastliny, nebudú zvieratá, nebude ani
človek. Áno, mnohokrát bez toho, aby si
to uvedomovali, záhradkári a včelári svojou činnosťou zveľaďujú a pretvárajú svo-

je okolie, svoje prostredie aj v prospech
ostatných ľudí. Keď sa budete na jar prechádzať po svojom krásne rozkvitnutom
ovocnom sade alebo záhrade a bude vás
sprevádzať bzučanie usilovných včiel,
vedzte, že bude bohatá úroda aj vďaka
našim včelárom a ich usilovným včelám.
Pri zamýšľaní sa nad dôležitosťou včelárstva pre ľudstvo vznikla myšlienka
zrealizovať včelársky náučný chodník.
Myšlienka sa pretavila do skutočnosti.

Občianske združenie HUBERT Ľuborča
V spolupráci s mestom, s veľkým počtom dobrovoľníkov, nadšencov prírody
a za prítomnosti verejnosti 1. mája 2022
slávnostne otvorili včelársky náučný
chodník v Ľuborči „Včelia radosť – naša
budúcnosť“. 1. mája slávime Sviatok práce
a v cirkevnom liturgickom kalendári je
sviatok sv. Jozefa, patróna robotníkov.
Keďže aj včelári, aj ich včely sú veľmi
pracovité a veľmi prospešné pre spoločnosť, symbolicky sme zvolili tento dátum.

N

áučný chodník je navrhnutý ako
vychádzková trasa pre peších so
zastávkami, ktoré predstavujú informácie o ucelenej téme so včelárskou
tematikou. Východiskovým bodom pre
trasu je novoupravený priestor pri Dvoreckom cintoríne. Je to vlastne vstupná brána – súsošie medvedice s dvoma
medvieďatami lezúcimi k dutine divých

včiel, s priečne spadnutým stromom, na
ktorom je nápis VČELÁRSKY CHODNÍK.
Tu sa nachádza aj prvý náučný infopanel, ktorých je celkom dvanásť. Na informačných tabuliach si okrem pútavých
textov o včelách a včelárstve môžu návštevníci prezrieť 250 fotografií, ktoré
vznikli v blízkom okolí náučného chodníka alebo na včelniciach našich včelárov. Trasa pokračuje po ceste k potravinám Jednota v Ľuborči. Potom pokračuje
po Hradnej ulici a po násype starej lesnej
železnice k záhradkárskej osade Bočky
a okolo potoka k objektu bývalej strelnice v Ľuborči, kde tento náučný chodník
končí záverečným dreveným smerovníkom s informáciou pre turistov o napojení na poľovnícky a lesnícky chodník
v Ľuborčianskej doline, ktorý sme otvorili pre verejnosť v roku 2013.
pokračovanie na str. 9
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FINANČNÉ ZDRAVIE
MESTA NEMŠOVÁ

OČAMI
PRIMÁTORA
V tomto roku sa mesto Nemšová umiestnilo v rebríčku finančného zdravia
miest na Slovensku spomedzi 141 miest na 21. mieste a spomedzi miest TSK
na 5. mieste. Ako hodnotíte toto umiestnenie? Čomu sme za to vďační?
V rebríčku finančného zdravia za rok 2020 sme na 21. mieste. Myslím
si, že je to výborná vizitka práce, ktorá preukazuje, že aj pri zvýšených kapitálových výdavkoch je možné udržať finančnú kondíciu v dobrom stave.
Stručne povedané, úvery sa nevyužívajú na bežnú spotrebu, ale na reálne
budovanie majetku mesta. Aj príjmy z podielových daní sa snažíme použiť v maximálne možnej miere na opravy jestvujúceho majetku, a to hlavne
komunikácií a nehnuteľností, ktorým sa v minulosti nevenovala až taká pozornosť, ako by si zaslúžili.

MESTU NEMŠOVÁ PATRÍ
5. MIESTO SPOMEDZI MIEST
V TRENČIANSKOM KRAJI
INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy každý rok zverejňuje novú
analýzu finančnej stability slovenských
miest po zahrnutí údajov o hospodárení.
V roku 2022 to bolo za rok 2020. Hodnotí
sa na stupnici od 0 po 6. Čím bližšie je
k hodnote 6, tým lepšie skóre. Hodnoty
nad 3 body predstavujú mesto prevažne zdravé (finančne). Finančné zdravie
mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom,
do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo
VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy.
Trenčiansky samosprávny kraj bol v aktuálnom hodnotení krajov na Slovensku
na 1. mieste, pričom v predchádzajúcom

roku sa TSK nachádzal na 4. mieste.
Celkové finančné zdravie mesta Nemšová dosiahlo hodnotu 5,3, rovnako ako
v predchádzajúcom roku.
Spomedzi 2 926 obcí a miest na Slovensku obsadila Nemšová 1 165. miesto.
V užšej kategórii len spomedzi miest na
Slovensku, ktorých je spolu 141, sa Nemšová nachádza na 21. mieste a v porovnaní s mestami Trenčianskeho samosprávneho kraja obsadila 5. miesto. Na
prvých štyroch priečkach v rámci TSK
sa na 1. mieste nachádza Nové Mesto nad
Váhom, 2. miesto patrí Dubnici nad Váhom, 3. miesto Ilave a 4. miesto Starej Turej. Na samom chvoste, a to nielen TSK,
ale miest celého Slovenska, sa nachádza mesto Myjava s finančným zdravím
v hodnote 3,4.
Autor: Miroslava Bachratá

Aké investície či faktory budú ovplyvňovať finančné zdravie nášho mesta
v blízkej budúcnosti? Myslíte si, že aktuálne hodnoty udržíme, vylepšíme
alebo hodnoty klesnú?
V budúcnosti očakávame dve možnosti vývoja finančnej stability.
V prvom prípade, pokiaľ sa nerozhodneme ísť do rozvoja nevyhnutnej infraštruktúry mesta razantnejším spôsobom, ako tomu bolo doteraz, tak očakávam zlepšenie pozície v rebríčku finančného zdravia, pretože ukazovatele,
ktoré sa hodnotia, budú za rok 2021 iste pozitívnejšie ako ukazovatele za rok
2020. Pokiaľ sa rozhodneme ísť cestou dynamickejšieho rozvoja nevyhnutnej
infraštruktúry (napr. kompletne nové verejné osvetlenie celého mesta spojené s úsporou el. energie až takmer 80 % oproti súčasnému stavu, vybudovanie podmienok na výstavbu supermarketu v meste, čiastočná rekonštrukcia
verejného vodovodu, ktorou sa dosiahne zníženie strát vody vo verejnom vodovode či získanie nových lokalít pre budúcu výstavbu bytových domov), tak
v hodnotení budeme stagnovať, prípadne sa posunieme v rebríčku na nižšie
pozície, čo však, samozrejme, samo osebe nemusí byť negatívna skutočnosť,
pretože, obrazne povedané, obetujeme pozície v rebríčku tomu, čo Nemšová
bytostne potrebuje k tomu, aby si zaslúžila byť hodnotená ako mesto so službami, ktoré ku každému mestu prirodzene patria.
Aké opatrenia plánuje mesto Nemšová, aby zostalo i naďalej finančne zdravé?
Podmienkou zachovania finančnej stability a s ním spojeného finančného zdravia mesta ako rozpočtovej organizácie je nutnosť udržiavania zdravia verejných financií v meste aj za podmienok predpokladaného krátenia
finančných zdrojov pri avizovanom protiinflačnom balíku štátu, pretože to,
čo štát poskytne obyvateľom vo forme zvýšených daňových bonusov na
dieťa, rodinných prídavkov či poukážok na mimoškolské aktivity, získa štát
krátením financií, ktoré doteraz patrili mestám a obciam z vybraných daní
z príjmov.
Rovnako neustále navyšovania služieb, ktoré mesto musí plniť pri prenesenom výkone štátnej správy, teda pri plnení úloh, ktoré má plniť štátna
správa a nie samospráva (napr. zvýšené ceny plynu či elektriny s dosahom
napr. na základné školy či domovy pre seniorov, povinnosti, ktoré preniesol
štát aj na samosprávy, ako je napr. povinné testovanie obyvateľstva či starostlivosť o občanov Ukrajiny, činnosť stavebných úradov v samosprávach)
a absolútne nepružné správanie sa štátu pri projektoch financovaných z EÚ,
kde neustále kontroly, posudzovanie podmienok, niekedy nezmyselné podmienky, ktoré pri podaní žiadosti o dotáciu musia byť splnené spôsobujú,
že investičné projekty sa zbytočne predražujú, čo má, samozrejme, dopad
na zvýšené výdavky mesta, ktoré musí dofinancovať zvýšené ceny prác či
materiálov oproti pôvodnému rozpočtu.
Na záver dávam do pozornosti, že ak dôjde k razantnému zníženiu príjmov samospráv, a teda aj nášho mesta, zásahom zo strany štátu a toto bude
aj pokračovať, samosprávy nebudú schopné zabezpečovať svoje rozvojové
programy a budú nútené zabezpečovať len bežný chod samospráv.
primátor mesta Miloš Mojto

VÝZVA
POVINNOSŤ ÚDRŽBY ZELENE
A KOSENIA POZEMKOV
Mesto Nemšová v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny vyzýva všetkých vlastníkov pozemkov v katastrálnom území mesta Nemšová, fyzické osoby, právnické osoby, ako aj fyzické osoby
– podnikateľov, na ktorých pozemkoch sa nachádza a rastie zeleň, a ako povinné
osoby majú bezodkladne:
zabezpečiť udržiavanie zelene v riadnom stave,
zabezpečiť sústavnú údržbu, opravy a úpravy zelene tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky, ktoré sú na ňu kladené.
Pod pojmom zeleň je potrebné rozumieť časť životného prostredia tvoreného súborom živých prvkov (kvety, kríky, stromy, tráva) a neživých prvkov (voda, pôda,
prírodné útvary – kamene, svahy), ktoré vznikli na určitej ploche prirodzeným
spôsobom, alebo boli vytvorené ľudskou činnosťou.
Pojem údržba zelene pritom zahŕňa predovšetkým nasledovné činnosti, ako je :
▶ Pravidelné kosenie trávnikov v katastrálnom území mesta, resp. pri maximálnej výške bylinného porastu 20 cm zabezpečiť jeho bezodkladné vykosenie.
▶ Údržba trávnikov - odstraňovanie nečistôt, vyhrabávanie, prevzdušňovanie,
čistenie a obnova jeho poškodených častí.
▶ Ošetrenie všetkých rastlín v tých formách alebo zoskupeniach, ktoré im boli pri
tvorbe zelene určené.
▶ Údržba sadovnícky neupravených plôch v nezaburinenom stave pri maximálnej výške bylinného porastu 25 cm.
Mesto Nemšová upozorňuje vlastníkov pozemkov a vlastníkov poľnohospodárskej
pôdy na ich povinnosť udržiavať pozemky tak, aby neboli porastené burinou, nevzhľadné, prašné a neestetické a povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín
na neobrábaných pozemkoch. Preto dôrazne vyzývame vlastníkov týchto pozemkov, aby zabezpečili pravidelné kosenie a údržbu týchto pozemkov!!! Za priestupok
podľa zákona č.220/2004 Z.z. môže obec uložiť pokutu v stanovenej výške!
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Za prvý polrok zrealizovalo mesto viaceré úspešné projekty, od ktorých si sľubuje mnohé pozitíva. Cyklochodník, rekonštrukcia športového areálu či obnova povrchu ciest
na viacerých miestach. Aj takto sa mesto snaží zvýšiť kvalitu života svojich občanov.

CYKLOCHODNÍK,
ÚSEK ĽUBORČA – KĽÚČOVÉ
Najväčším v súčasnosti realizovaným
projektom je jednoznačne budovanie
cyklochodníka v úseku Ľuborča – Kľúčové, v celkovej dĺžke 1,01 km a šírke
2,5 m. Napriek zdĺhavému procesu pri
získavaní pozemkov a nenávratného finančného príspevku, obstarania zhotoviteľa ako aj vykonávania prác na ceste,
sa projekt konečne blíži do finále.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie
bezpečnosti a komfortu občanov, ktorí
sa budú presúvať po frekventovanej ceste II. triedy inak ako autom a rovnako tak
prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti vodičov áut. Okrem vybudovania cyklotrasy
si projekt vyžiadal aj výmenu jedného
jazdného pruhu na cestnej komunikácii. Výmenu musel schváliť Trenčiansky
samosprávny kraj, pod ktorý cesta patrí.
Projekt sa síce spomalil na cca 2 týždne, ale vďaka novému asfaltu cyklotrasa kopíruje cestu, čím sa predišlo
možným problémom pri výškových rozdieloch medzi cyklochodníkom a existujúcou cestnou komunikáciou.
V čase písania článku, t. j. jún, prebiehajú na cyklochodníku posledné práce,
medzi ktoré patrí vyasfaltovanie cyklochodníka, osadenie zvodidiel a vybudovanie oddychovej zóny. Vybavenie
oddychovej zóny budú tvoriť lavice, stôl,

odpadkový kôš, stojan na bicykle a informačná tabuľa. Oddychová zóna sa bude
nachádzať na začiatku mestskej časti
Kľúčové.
V rámci projektu prišlo k zvýšeniu celkovej sumy diela. Podľa vyjadrenia
prednostu Rudolfa Kúkela bolo zvýšenie ceny spôsobené nesúladom projektu so skutočnosťou. Do projektu neboli
zahrnuté niektoré potrebné práce, ako
napríklad odstránenie pňov stromov, no
najmä chyba vo výpočte potreby kameniva, kde bol rozdiel až 1 939,992 m3. Celková cena naviac prác sa tak vyšplhala
až na sumu 41711,02 € vrátane DPH, ktoré
musí mesto zaplatiť zo svojich zdrojov.
Vybudovaný cyklochodník bude zatiaľ
bez verejného osvetlenia, ktoré nebolo
súčasťou projektu. Osvetlenie je však
potrebné a účelné, no na jeho vybudovanie je potrebné vypracovať samostatný
projekt.
NÁKLADY: Cena diela bola dohodnutá na
282 924,00 €, z toho nenávratný finančný príspevok tvoril 252 534,72 €. Celková
suma diela bola navýšená o 41 711,02 €.

Kukučínova ulica po rekonštrukcii

OBYVATELIA KUKUČÍNOVEJ
ULICE SA DOČKALI
NOVÉHO ASFALTU
Obyvatelia Kukučínovej ulice sa dočkali
sľubovanej opravy ulice, ktorá bola v havarijnom stave. Okrem veľkých jám na
ceste a prepadnutých kanálov sa v roku
2021 dôsledkom záplav zosunul aj svah
do rodinného domu, čo ešte viac zdôrazňovalo nevyhnutnosť opravy cesty.

ný) starý asfalt a nahradený novým asfaltovým krytom napojeným na mestskú
komunikáciu. Celková plocha vymeneného asfaltu bola 1 725 m2.
NÁKLADY: Náklady na obnovu ulice boli
financované z prostriedkov mesta a celková cena diela bola dohodnutá na 56
255,74 € s DPH.
Termín: začiatok – apríl 2022,
koniec – máj 2022
Realizátor: COLAS Slovakia, a. s.

Výstavba trvala cca 2 mesiace od rozhodnutia spustenia realizácie po ukončenie
diela, vrátane verejného obstarávania
zhotoviteľa. Bol vymenený (vyfrézova-

Termín: začiatok – október 2021,
predpokladaný koniec – júl 2022
Realizátor: DOSA Slovakia, s. r. o.

Nový asfaltový povrch na cyklochodníku Ľuborča – Kľúčové

REKONŠTRUKCIA
SPEVNENÝCH PLÔCH
V mesiaci jún sa realizovali aj ďalšie rekonštrukcie. Patrí sem úprava plochy za
požiarnou zbrojnicou v mestskej časti
Kľúčové, kde sa každoročne konajú tradičné Kľúčovské hody. Korene stromov
v tomto areáli spôsobili viaceré prepady
a porušili zámkovú dlažbu. Bolo vymenených 158 m² zámkovej dlažby.
V rámci tohto projektu bola vymenená
a doplnená prepadnutá dlažba aj v areáli
NTS v rozsahu 79,8 m². Bola zrekonštruovaná plocha s rozmerom 79 m². Náklady na tieto dve rekonštrukcie boli financované z prostriedkov mesta a celková
cena diela bola dohodnutá na 33777,56 €.
Priebeh prác na cyklochodníku Ľuborča – Kľúčové

REKONŠTRUKCIA ASFALTOVEJ
PLOCHY NA CINTORÍNE
Vzhľadom na nevyhovujúci stav ústrednej cesty, resp. chodníka na cintoríne
na Moravskej ulici došlo aj k jej rekonštrukcii. Zrekonštruovaná bola najširšia
cesta na cintoríne, kde bol betónový povrch nahradený asfaltom. Náklady boli
financované z prostriedkov mesta a bola
zrekonštruovaná celková plocha 284 m²,
pričom celková cena diela bola 10053,88 €.
V súčasnosti s pomocou zamestnancov
VPS mesto revitalizovalo chodník okolo
urnového hája a už v minulosti (rok 2020)
bolo zrekonštruované parkovisko pred
cintorínom a vymenená strešná krytina na
dome smútku. Mesto v budúcnosti plánuje
zrekonštruovať aj chodníky medzi hrobovými miestami a pozornosť si vyžadujú
taktiež vnútorné priestory domu smútku.
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Pôvodná trávou zarastená bežecká trať

OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU
PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Vydareným projektom v našom meste
je určite aj obnovenie športového areálu, ktorý sa nachádza medzi základnými
školami v Nemšovej. Hlavným cieľom
projektu bolo zveľadenie areálu, zlepšenie pohybovej aktivity žiakov základnej
školy, zefektívnenie tréningového procesu športovcov a doplnenie nového športového vyžitia pre obyvateľov mesta.
Zrekonštruovaný športový areál ponúka
obnovenú atletickú dráhu, ktorá sčasti
kopíruje pôvodnú bežeckú trať. Povrch
dráhy tvorí monolitický tartanový povrch. Bežci, ktorí neobľubujú behanie po
asfalte si môžu prísť na svoje práve na
tomto mäkkom povrchu. Atletická dráha
pozostáva zo 4 dráh s nameranou dĺžkou
200 m, s rovinou 100 m a s doskočiskom
do piesku na konci.
Vnútorný sektor dráhy je ponechaný
v pôvodnej trávnatej ploche s posunutými a vycentrovanými futbalovými brán-
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Nový bežecký ovál s tartanovým povrchom

kami. Za bránkami bolo osadené nové
oplotenie na záchytné siete. Atletickú
dráhu bez prevýšenia ocenia najmä bežci, ktorí si chcú zmerať presný čas určitého úseku. Novou príležitosťou na športovanie v tomto mieste je aj vrh guľou.

Ihrisko pre vrh guľou

STARÉ TOPOLE OHROZOVALI ŽIVOTY
Projektu predchádzalo vypílenie starých
topoľov na vedľajšom pozemku z dôvodu
možného ohrozenia životov počas konania

SLÁDKOVIČOVA ULICA
Sládkovičova ulica je bezpochyby jednou z ulíc v najhoršom technickom stave, ak nie najhoršou ulicou v meste vôbec. Pokúsime sa vám vysvetliť, prečo nie je stále
opravená a na čo vlastne čakáme, čo sme na meste v minulosti, ale aj teraz zanedbali, resp. kde sme pochybili,
aj keď jedným dychom musím dodať, že kto nič nerobí,
nič nepokazí.
Už v minulosti bolo snahou vedenia mesta zabezpečiť
jej rekonštrukciu, na čo bol objednaný projekt, na základe ktorého bol vysúťažený zhotoviteľ diela a cena diela
71422,53 € s DPH, pričom zmluva o dielo bola uzavretá
24. októbra 2019. Keďže sa v tom čase mesto zároveň
na danú komunikáciu uchádzalo o nenávratný finančný príspevok (NFP) sprostredkovaný cez MAS Vršatec,
v zmluve bola ustanovená povinná klauzula, že s výstavbou je možné začať až po jeho schválení. (Pozn.: Jednou
z podmienok čerpania NFP je aj to, že za oprávnené náklady možno považovať iba tie, ktoré vzniknú od schválenia NFP, ktorému predchádza vykonanie kontroly, teda
nie je možné požadovať náhradu za práce, ktoré sa vykonali pred schváleným NFP.) A tu začínajú byrokratické
problémy. Keďže NFP mal byť sprostredkovaný z prostriedkov Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA),
jeho získanie sa premenilo na vlnu posúvajúcich sa
termínov (z objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov
a všeobecne známych problémov samotnej PPA).

športových podujatí. Stromy boli však aj
preschnuté a vyhodnotené ako nebezpečné. Mesto zabezpečí náhradnú výsadbu.

ria, že občania si nový areál užijú a budú
ho využívať zodpovedne a bez zranení.
ŠPORTU ZDAR!

V rámci projektu bola zakúpená aj chránička elektrických káblov pre verejné
osvetlenie. To bude však súčasťou až nového pripravovaného projektu.
Aktuálne prebiehajú v areáli už iba exteriérové práce, ktoré sa týkajú úpravy
okolia, ako je odstránenie náletových
drevín, úprava zelene a pod. Taktiež
bude opravené oplotenie medzi areálom
a vodným zdrojom, ktorý sa nachádza
v tesnej blízkosti. Ďalej budú vykonávané úpravy trávnatej plochy vo vnútornom sektore. Tráva bude dosadená
a povrch zarovnaný. V budúcnosti je plánovaný projekt na celkovú obnovu povrchu vo vnútornom sektore.

NÁKLADY: Náklady na rekonštrukciu
boli odhadované na 182 656,48 €. Verejným obstarávaním bola vysúťažená cena
145 919,54 €, z toho nenávratný finančný
príspevok, schválený Fondom na podporu športu, tvorí 72 960,00 €. Vzhľadom na
súčasnú situáciu s niekoľkonásobným
rastom cien bola cena diela navýšená na
164 071,63 €.
Termín: začiatok – október 2021,
koniec – máj 2022
Realizátor: MARO, s. r. o.

A otváracie hodiny? Budú upravené v závislosti od ročného obdobia tak, aby používanie areálu verejnosťou rešpektovalo
nočný pokoj. V čase školského vyučovania je areál primárne určený základným
školám. Zástupcovia mesta Nemšová ve-

Rovnako ani kontrola verejného obstarávania nebola
z objektívnych príčin, ktorými bol nedostatok pracovníkov na TSK, ktorý vykonáva kontroly verejného obstarávania projektov MAS Vršatec, vykonaná včas. Po všetkých týchto zdržaniach bolo mestu následne doručené
oznámenie, že NFP získame, ale môžeme ho čerpať až
po ďalšej kontrole. Tu do celého procesu vstúpil ďalší
faktor, ktorým je podmienka, že všetky doklady (napr.
stavebné povolenie) musia platiť od podania žiadosti
o NFP až po ukončenie projektu. Keďže stavebné povolenie bolo vydané v roku 2019 a právoplatné od 17. októbra 2019 s platnosťou na dva roky, jeho platnosť skončila
v roku 2021.
Bohužiaľ, rok 2021 bol na stavebnom úrade poznačený
množstvom prekážok na strane zamestnancov – PN-ky,
personálne zmeny a dá sa povedať, že určitý čas aj úrad
bez vedenia. Nová vedúca stavebného úradu upozornila
na končiacu platnosť stavebného povolenia, mesto tak
podalo žiadosť o jeho predĺženie, a to ešte pred termínom skončenia jeho platnosti. Vydanie rozhodnutia
o predĺžení stavebného povolenia až po nadobudnutie
jeho právoplatnosti podlieha procesom, ktoré sú časovo
náročné a v tomto prípade by predĺženie spomínaného
povolenia nadobudlo právoplatnosť až po termíne skončenia právoplatnosti pôvodného stavebného povolenia.
Poviete si, že ide len o formalitu, avšak jedna občianka
mesta, predpokladám, že v dobrej viere, si povedala, že je
to vážne porušenie a celý prípad podala na okresnú prokuratúru, ktorá rozhodla, že nedošlo k porušenie zákona,
ale k porušeniu metodického usmernenia ministerstva

dopravy... čím celý proces spochybnila. Mesto bolo postavené pred dilemu, či uznať protest prokurátora a začať odznova, alebo bojovať s tým, že mesto neporušilo
žiaden všeobecne záväzný právny predpis, ale iba metodické usmernenie, ktorého účinnosť a miera vykonateľnosti na jednotlivé stavebné úrady je otázna (samotný
metodický pokyn nebol nikdy podpísaný ministrom...).
Treba povedať, že od tvorby projektu sa situácia na existujúcej stavbe zhoršila a pravdepodobne bude potrebný
ešte väčší rozsah prác, a dnes už aj v inej cene.
Takže, ak to zhrniem, tak po 1. stavebné povolenie bolo
spochybnené, po 2. zmluva o realizácii bola uzavretá
v „starých cenách“, v ktorých, povedzme si to úprimne,
nie je možné realizáciu uskutočniť a samotnej realizácii
by pravdepodobne predchádzalo rokovanie o cene. Po 3.
rozsah prác sa pravdepodobne zmení tak, ako sa za danú
dobu zväčšila degradácia cesty. Po 4. mestu sa s MAS Vršatec podarilo nájsť riešenie, aby o NFP neprišlo a mohlo
ho čerpať z iných výziev za výhodnejších podmienok,
či už na tento, alebo iný projekt obnovy komunikácií
(napr. bude možné začať s realizáciou po podaní žiadosti
a uchádzať sa o preplatenie už zrealizovaných prác, čo
by malo viesť k zabránenie podobných situácií). Za daných okolností je najrozumnejšie poučiť sa a začať odznova. Verím, že tak, ako sa nám podarila zrealizovať obnova Kukučínovej ulice, kde od myšlienky po realizáciu
stačili dva mesiace, tak sa nám podarí zrealizovať Sládkovičovu ulicu a jej obyvatelia počas jesenných dažďov
v tomto roku už nebudú obchádzať mláky.
Autor: prednosta mesta, Rudolf Kúkel
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PRIPRAVOVANÉ
INVESTIČNÉ AKCIE
Okrem už realizovaných projektov vám predstavíme niektoré plánované investičné akcie mesta. V prípade otázok alebo pripomienok
k plánovaným projektom môžete kontaktovať zodpovedných prostredníctvom aplikácie mesta, na webovej stránke v časti VAŠE NÁVRHY, PODNETY A PRIPOMIENKY alebo osobne na mestskom úrade. Zapojte sa aj vy do plánovania mesta, v ktorom spoločne žijeme.

LÁVKA NA OBĽÚBENEJ
CYKLOTRASE SA DOČKÁ
NOVÉHO ŠATU
Cyklotrasa medzi Nemšovou
a Horným Srním ukrýva viaceré
pekné miesta. Prístup k nim zabezpečuje lávka, cez ktorú prejde
denne mnoho ľudí. Bezpečnosť
tohto prejazdu je však otázna.
V roku 2020 bola lávka posunutá v dôsledku záplav. Technický
stav lávky bol uznaný ako nevyhovujúci, rovnako konštrukcia
lávky bola posúdená ako nie dostatočne spoľahlivá a bezpečná.
Aj z tohto dôvodu mesto začalo
riešiť v roku 2021 projektovú
dokumentáciu k vybudovaniu

novej lávky, ktorá by mala byť
posunutá cca 7 metrov od osi
jestvujúcej lávky. Vizuálne by sa
mala nová lávka podobať iným
mostom, ktoré sa nachádzajú na
cyklotrase Nemšová – Trenčín.
Po vybudovaní novej lávky by sa
mala súčasná lávka odstrániť.
Mesto Nemšová v súčasnosti
čaká na vydanie súhlasného
stanoviska od okresného úradu
z odboru starostlivosti o životné prostredie na pokračovanie
v projekte. V prípade získania
súhlasného stanoviska sa bude
uchádzať o získanie stavebného
povolenia a získanie nenávratného finančného príspevku na
budovanie cyklotrás.

Plán renovácie vnútrobloku na Ulici Janka Palu

dospelých. Väčšina hracích prvkov bude určená pre najmenšie
deti. Projekt by mal byť financovaný z nenávratného finančného
príspevku (95 %), o ktorý sa mesto uchádza, a čiastočne aj z prostriedkov mesta (5 %).

ULICA “ZA TRŽNICOU”
PREJDE
REKONŠTRUKCIOU
AJ ZJEDNOSMERNENÍM

Súčasný stav lávky medzi Nemšovou a Horným Srním

CHODNÍK V NOVEJ
NEMŠOVEJ, ZATIAĽ
BEZ PREPOJENIA
S NEMŠOVOU
Požiadavka obyvateľov Novej
Nemšovej je už dlhšie jednoznačná – vybudovanie prepojenia pre chodcov a cyklistov medzi Novou Nemšovou
a Nemšovou.
Žiaľ, podľa prednostu mesta
sú všetky možné riešenia zatiaľ komplikované a vyžadujú si
čas na majetkovoprávne vzťahy.
Ako sa ďalej vyjadril, nie je problém navrhnúť projekt, chce to
však dlhší čas na získanie potrebných pozemkov. Z tohto dôvodu nie je možné požadovaný
chodník medzi Novou Nemšovou a Nemšovou vybudovať.
Mesto sa však zatiaľ rozhodlo pre občanov Novej Nemšovej vybudovať chodník priamo
v časti Novej Nemšovej. Nachádzať sa bude na ľavej strane
cesty v smere do Horného Srnia a bude k nemu vybudovaný
bezpečný priechod pre chod-

cov. V súčasnosti boli vykonané geodetické zamerania a bol
vybraný zhotoviteľ projektovej
dokumentácie. Vzhľadom na to,
že ide o líniovú stavbu, samotnej
výstavbe bude predchádzať získavanie množstva potrebných
vyjadrení a povolení od dotknutých orgánov.
Projekt bude financovaný z prostriedkov mesta.

RENOVÁCIA
VNÚTROBLOKOV,
NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ
PRE NAŠE DETI
Mesto pripravuje projekt, v rámci
ktorého je plánovaná komplexná
renovácia dvoch vnútroblokov,
a to vrátane chodníkov, spevnených plôch a parkových prvkov
a detských preliezačiek na Ulici Janka Palu (ide o vnútroblok
za bytovým domom – vchod
č. 11 až 19, parcela C KN 267/1
a vnútroblok za bytovým domom
na Ulici J. Palu súbežná “za tržnicou” parcela C KN 233/4). Projekt zahŕňa rekultiváciu existujúcich detských ihrísk, ako aj
vytvorenie oddychovej zóny pre

Na podnet obyvateľov sa mesto
rozhodlo pre rekonštrukciu ulice J. Palu súbežná – “za tržnicou”. Dôvodov je však viacero.
Ulica nespĺňa bezpečnostné parametre, nachádzajú sa tu veľké
jamy, cesta je v dezolátnom stave. Parametre sú rovnako nevyhovujúce pre prístup zdravotnej
starostlivosti k bytovému domu,
nie je možný plynulý prejazd
hasičov či vozidiel zabezpečujúcich vývoz komunálneho
odpadu. Na tejto ulici rovnako
dochádzalo ku kolíziám pri obchádzaní sa osobnými autami.
Cieľom projektu je preto cestu
zjednosmerniť a rozšíriť, aby bol
v prípade potreby zabezpečený

Súčasný stav ulice "za tržnicou"

prístup pre záchranné zložky.
V rámci projektu sa vybuduje 12 pozdĺžnych parkovacích
miest, ktoré sa budú nachádzať pred hlavnými vchodmi do
bytového domu, ďalšie na ulici
Hornov, ktoré doplnia už jestvujúce parkovisko a cca 20 parkovacích miest poskytne úprava
a rozšírenie betónového ihriska
“za bytovým domom”. Súčasťou
projektu je aj obnova chodníkov,
a to ako aj pri predných, ale aj
zadných vchodoch do bytového
domu. Projekt bude financovaný
z prostriedkov mesta. Predpokladaná realizácia projektu je
plánovaná ešte na rok 2022.

REKONŠTRUKCIA
MK SÚBEŽNÁ
SO SKLÁRSKOU ULICOU
Ďalšiu rekonštrukciu je potrebné vykonať vo vnútrobloku
medzi garážami a bytovkami
so súbežnou miestnou komunikáciou so Sklárskou ulicou.
Aktuálne väčšina áut parkuje na
trávniku, čo je nevyhovujúce.
Cieľom projektu je vybudovať 12
nových pozdĺžnych parkovacích
miest popri ceste, a to tak, aby zá-

ber zelene bol minimálny a obsahoval iba tie plochy, na ktorých
už autá dnes, v rozpore s platnou
legislatívou, aj tak parkujú. Jedno parkovacie miesto bude zároveň vyhradené pre ŤZP.
Ďalej sa upravia stojiská pre
kontajnery a vybudujú sa chodníky, ktoré spoja parkovacie
miesta s už existujúcimi chodníkmi. Plocha, na ktorej sa budú
nachádzať parkovacie miesta
bude zo zámkovej dlažby a zároveň vodopriepustná. Snahou
pri tomto projekte je čo najšetrnejšie vytvorenie parkovacích
miest a skultúrnenie prostredia,
ktoré je poškodzované zaparkovanými automobilmi na trávnikoch.
Pôvodná komunikácia sa rozšíri cca o 2 metre tak, aby medzi
zaparkovanými autami a oknami obyvateľov ostal čo najväčší
priestor na zeleň. Po konzultácii
s obyvateľmi bytovky bude v tejto časti na jeseň vykonaná výsadba zelene – stromov a kríkov.
Projekt bude financovaný z prostriedkov mesta. Predpokladaný
začiatok projektu je rok 2022.
Autor: Mária Gugová
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ODÍDENCI
Z UKRAJINY
V NAŠOM
MESTE
Už viac ako 4 mesiace zúri u našich susedov vojna. Podľa OSN k 1. júnu opustilo
Ukrajinu viac ako 6,9 milióna utečencov,
Slovensko prijalo 466 264 ľudí. Spolu sa
vrátilo naspäť do Ukrajiny 2,1 milióna
ľudí. K pomoci odídencom sa pridalo aj
naše malé mesto, ktoré poskytlo dočasné útočisko približne 45 ľuďom. To, ako
sa mesto stavia k ukrajinskej otázke, sme
sa opýtali pracovníčky mestského úradu
Beáty Belkovej a prevádzkového zamestnanca NTS Štefana Krovinu.
Na mestskom úrade prišli prvýkrát do
kontaktu s odídencami dňa 8. 3. 2022.
Boli to ženy – matky so svojimi synmi.
Všeobecnou mienkou medzi obyvateľmi
bolo, aby sa aj mesto Nemšová zapojilo do
tejto pomoci. Bolo tak urobené aj na žiadosť občanov, ktorí majú rodinu na Ukrajine a požiadali pre nich o ubytovanie.

AKO POMÁHA
MESTO NEMŠOVÁ ODÍDENCOM?
Odídenci z Ukrajiny do mesta priebežne
prichádzajú a odchádzajú. V súkromí je
ubytovaných približne 25 osôb. Mesto
poskytuje odídencom ubytovanie v Penzióne NTS, kde je aktuálne v 7 izbách
ubytovaných spolu 17 ľudí. Väčšinou sú
to matky s deťmi. Každá izba disponuje
vlastným sociálnym zariadením. Z kan-

SPRAVODAJCA

celárie sa vytvorila kuchynka, kde sa
umiestnil sporák, práčka, regály na potraviny či jedálenský stôl. K dispozícii
majú aj klubovňu, kde je veľký stôl, televízor, šípky a ďalšie veci určené na trávenie
voľného času.
Mesto zamestnáva tlmočníka na dohodu
o pracovnej činnosti (DoPČ), ktorý zároveň zabezpečuje komunikáciu odídencov
so štátnymi orgánmi. Mesto zamestnáva
4 odídencov na DoPČ a 1 odídenca na pracovnú zmluvu.

AKÚ FINANČNÚ A MATERIÁLNU
POMOC IM POSKYTUJE MESTO?
Na základe dôvodovej správy mesta z 6.
mája boli použité na pomoc odídencom
nasledujúce finančné prostriedky:
► A: Príjmy od občanov na transparentný účet mesta k 30. 04. 2022: 865 €
► B: Schválené rozpočtové výdavky pre
odídencov z Ukrajiny žijúcich na území
mesta: 2 500 €
► C: Schválené rozpočtové výdavky pre
subjekty starajúce sa o utečencov z Ukrajiny: 2 500 €
K 30. 04. 2022 bola použitá suma 1 515,68
€ z bodu A a B na nákup potravín v Jednote Tr. Závada, nákup hrncov v Rozmatechu a nákup drogérie a hygienických potrieb v TOP Drogéria, Nemšová. K 30. 04.
2022 bola použitá suma 1 639,64 € z bodu
C. Z transparentného účtu, na ktorý pravidelne prispieva i primátor, boli uhradené poplatky za stravu v MŠ – ŠJ a ZŠ – ŠJ
pre deti odídencov. Od 01. 05. do 31. 05.
2022 bolo na transparentný účet mesta
prijatých 50 €. Táto suma bola použitá na
nákup drogérie a hygienických potrieb
v TOP Drogéria, Nemšová.

Ukrajinské deti ubytované v NTS

SPOLUPRÁCA
S FRANTIŠKÁNMI Z PRUSKÉHO
Rehoľa menších bratov – františkánov,
ktorá vo svojom kláštore v Pruskom zriadila ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny
spolupracuje i s naším mestom. Do rehole
bol z materskej školy na Ľuborčianskej ul.
vypožičaný sporák a atramentová tlačiareň mesta Nemšová. Keďže do Pruského
ľudia nosili veľkú materiálnu pomoc, viaceré potraviny sa na začiatku odídencom
v našom meste priniesli práve odtiaľto.
Mesto pomoc prerozdeľovalo.

ODÍDENCI SÚ MAXIMÁLNE
VĎAČNÍ ZA KAŽDÚ POMOC,
KTORÚ SME IM POSKYTLI
Štefan Krovina prichádza do kontaktu
s ubytovanými odídencami dennodenne.
V prípade potreby je často prvý, s ktorým
komunikujú. Podľa jeho slov sú to dobrí,
vďační ľudia a nemá s nimi žiadne starosti. Dvaja chlapci na NTS aj brigádujú.
Pomáhali natrieť terasu či dokončovať
tenisové kurty. Ako vraví, sú to šikovní

chlapci. Jedného z nich dokonca prijali na Slovenskú technickú univerzitu
v Bratislave. Druhý chlapec zas hrával
na Ukrajine stolný tenis, a tak mu pomohli s nástupom na Súkromnú športovú strednú školu v Trenčianskych Tepliciach. Spoločne so Štefanovou rodinou
mu pomohli, ako mohli. „Vždy, keď môžem pomôcť, pomôžem. V takejto situácii
je to jednoznačné. Nie je správne sa im
otočiť chrbtom. Keď si predstavím, že by
to postihlo mňa, tak by som bol tiež rád za
každú pomoc.“
S ubytovanými odídencami zažíva bežné situácie, ako vraví: „Sú to normálni
ľudia.“ S úsmevom spomína na príhodu,
ako musel vyslobodzovať večer o pol desiatej chlapca, ktorý sa zabuchol na toalete. Aby ho vyslobodil, musel uhlovou
brúskou odpíliť zárubne a vyrezať dvere.
Iná pani, ktorá veľmi rada pečie, zas nikdy nezabudne priniesť koláč na ochutnanie aj jemu. Podľa jeho slov sú títo ľudia maximálne vďační za každú pomoc,
ktorú sme im poskytli a poskytujeme.
Autor: Mária Gugová / Foto: Mária Gugová

KOMUNITA
OKOLO NÁS JE ÚŽASNÁ
UKRAJINSKÍ OBČANIA
I V TRENČIANSKEJ ZÁVADE
Opatrenia spojené s ochorením Covid-19
potrápili viaceré podniky, aj tie v oblasti gastro. Napriek tomu sa vo viacerých
z nich našlo ešte miesto na pomoc. Už
4. marca prišli na Gazdovstvo Uhliská
v Trenčianskej Závade prví ľudia z Ukrajiny, ktorí sú tu až dodnes. Prečo sa rozhodli pomôcť a čo všetko je za takouto pomoc sa dočítate V ROZHOVORE S EDITOU
SPURNOU z rodinného podniku Gazdovstvo Uhliská.

Ukrajinská občianka ubytovaná v NTS Nemšová

OBČAN

Vôbec sme nad tým nerozmýšľali. Keď
začali dávať prvé zábery, ako utekajú matky s deťmi, nemohli sme zostať nečinní.
Všetky máme deti, sme matky. Najskôr
sme to hlbšie neanalyzovali, neriešili sme,
akí ľudia k nám môžu prísť. Až potom nám
napadlo, že mohol prísť ktokoľvek.

Ako padlo rozhodnutie poskytnúť ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny?
Rozhodli sme sa spontánne. Zišli sme
sa na porade a všetky tri sestry sme
sa zhodli na tom, že by sme mohli „na
chvíľu“ poskytnúť ubytovanie. Mali sme
v podstate ešte voľno, sezóna naplno nezačala. Vnútorne som si myslela, že to
bude na mesiac-dva. Prišli 4. marca 2022
a sú u nás doteraz.

Akú máte kapacitu ubytovania a koľko
izieb ste poskytli odídencom z Ukrajiny?
Máme v penzióne 9 izieb, tie sú bez kuchyniek. Na Gazdovskom dome máme 6
apartmánových jednotiek, z toho sme sa
rozhodli poskytnúť polovicu, 3 apartmánové jednotky. Všetky majú sociálne zariadenie a kuchynku. Peniaze za ubytovanie od ľudí z Ukrajiny neberieme. Neskôr
prišla informácia o možnosti získania
príspevku za ubytovanie. Pokryje nám to
možno časť nákladov, ale určite nie ušlé
zisky, ktoré by sme mali pri ubytovaní
hostí. Pre peniaze to však nerobíme.

Bolo to jednoduché rozhodnutie po „covidovom období“? Mali ste ešte priestor na
pomoc iným?

Koľko ľudí k vám prišlo? Ako ste sa pripravovali na ich príchod?
Prišlo 8 ľudí – ženy a deti. Medzitým

OBČAN
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napr. zničili byt, až teraz si uvedomujem,
že sme mohli mať aj my inú skúsenosť.
Všade sú však ľudia, bez rozdielu rasy,
národnosti, takí istí. Sú ľudia, ktorí si to
vážia a ktorí si to nevážia. Neodsudzujem
toho, kto nepomohol. My sme tú možnosť mali, nerozmýšľali sme nad rizikom, chceli sme pomôcť. Dúfam, že ja a
moja rodina nebudeme musieť nikdy zažiť takú situáciu ako oni.

Posunulo to vašu rodinnú firmu
niekam ďalej?
Ukázalo sa, že komunita okolo nás je
úžasná. Ľudia, ktorí nás majú radi, boli
hneď ochotní pomôcť. Veľmi dobre nám
to padlo. My sme pomohli s ubytovaním,
ostatní pomohli materiálnou pomocou,
radami a informáciami. Vďaka pomoci
od iných môžeme dlhšie pomáhať a naša
pomoc je udržateľná.

Vnímal niekto vašu pomoc aj negatívne?
Miestni ľudia nie.

Autor: Mária Gugová

ĽUDIA Z UKRAJINY
V NAŠICH DOMOCH
„JE DÔLEŽITÉ, ABY SME
TÝCHTO ĽUDÍ PRIJALI K SEBE“
Aj pani Ľudmila sa rozhodla pomôcť
ľuďom z Ukrajiny. So svojou rodinou
otvorili dvere svojho domu pre 2 ženy
a 3 deti.

Edita Spurtná, Gazdovstvo Uhliská

jedny aj odišli. Bola tam žena, ktorá študovala herectvo v Kyjeve a rozhodla sa
cestovať ďalej až do Španielska. Na ich
príchod sme sa špeciálne nepripravovali. Až keď k nám prišli prví ľudia, dali
sme oznam na Facebook. Ozvala sa nám
spŕška ľudí, neskutočne veľa ľudí chcelo
pomôcť a pomohlo. Cítili sme, že komunita okolo nás je silná. Ľudia zareagovali
úžasne. Ozvalo sa mnoho ľudí zo Závady,
ktorí doniesli aj finančnú pomoc, materiálnu pomoc alebo len prišli a doniesli
im ovocie. Snažili sme sa všetky dary
spravodlivo rozdeliť.
Čo nasledovalo ďalej po ich príchode?
Hneď ako prišli, spýtala som sa ich, či
chcú zostať na Slovensku, u nás, alebo
pokračovať ďalej. Ak sa rozhodli zostať,
chceli sme ich čo najskôr zaradiť do bežného života. Všetci chceli veľmi pracovať. Jedna pomáha aj ako čašníčka. Istý
čas pomáhala aj ako upratovačka v škole.
Kto im pomáhal s vybavovaním všetkých
potrebných vecí?
Približne dva týždne som im full-time
pomáhala s vybavením vecí ja. Polícia,
práca, škola, škôlka. Musím vyzdvihnúť
veľkú ochotu riaditeľky základnej školy
p. Mazanovskej aj riaditeľky materskej
škôlky Miroslavy Dubovskej. Boli veľmi
nápomocné, rady poskytli všetky informácie. Podmienkou bolo aj absolvovanie
prehliadky u lekára, pri tom ochotne pomohla pani doktorka v Nemšovej MUDr.
Marušincová. Snažili sme sa ich zaradiť
do normálneho života. Naučili sme ich
chodiť autobusom, aby boli samostatní.
Jedna pani, Tatjana, nastúpila do práce
do OLD Heroldu v Trenčíne. Z Trenčína
do Trenčianskej Závady sa ponúkla pani,
ktorá ju vozí do práce a poobede chodí
naspäť autobusom.
Aké majú ubytovaní ľudia z Ukrajiny u vás
ďalšie očakávania? Chcú tu zostať žiť?

Aj my sme sa ich pýtali, že čo očakávajú,
čo potrebujú. Povedali, že chcú „normálne
žiť“. Snažili sme sa ich zaradiť do kolektívu, do normálneho života. Nechceli sme,
aby pozerali len do mobilu a sledovali sirénu a aktuálnu situáciu na Ukrajine. Pomáhali nám sadiť v záhonoch. Vytrhávali
burinu, snažili sa odvďačiť.
Máte predstavu, dokedy môžu
u vás zostať?
Ak by sme dali izby do prenájmu, zarobili by sme určite viac. Nejde to však. Oni
sami nevedia, dokedy tu budú. Nevedia,
čo bude potom. Nevedia, či sa budú mať
kam vrátiť. Majú svojich partnerov doma.
Ja sama som lokálpatriot. Mám rada naše
mesto, prácu s ľuďmi a som rada, aj keď
prídem domov. Keď si predstavím, že oni
sú odtrhnutí od domova…strašné.
Ako vnímajú túto situáciu tvoje deti?
Moje deti to neriešia. Deti z Ukrajiny sme
sa snažili spojiť s inými deťmi. Snažili sme
im nájsť kamarátov. Deti neriešili rozdiely
medzi deťmi ani medzi rečou. Prijali ich
bez problémov. Ja sama mám kamarátku
z Ukrajiny, ktorú som nevidela už asi 20
rokov. Ich kultúra a nátura je mi veľmi príjemná. Ide z nich dobrá energia.
Povzbudila by si iných ľudí k pomoci?
Kto má možnosti, určite áno. Keď počúvam spätne príbehy, že niektorí ľudia

Deň 24. február 2022 poznačil celý
svet. Aj naše malé mesto a tiež našu
rodinu. Už 26. februára otec biskup
Jozef Haľko vyzval všetkých, ktorí by
mohli pomôcť s ubytovaním utečencov z Ukrajiny, aby sa prihlásili na
formulár zverejnený na stránke Konferencie biskupov Slovenska.
Vôbec sme neváhali a prihlásili sme
sa. Náš dom má viac miestností, a tak
sme si povedali, že sa s nimi podelíme. S hrôzou a modlitbou sme sledovali dianie na Ukrajine. Dňa 14. marca
nám zazvonil telefón s otázkou, či je
ešte aktuálna naša ponuka s ubytovaním. Bola. Ešte v ten deň sme u nás
privítali dve matky s deťmi. Všetci
boli unavení, hladní, nevyspatí, chorí.

Vytvorili sme im, ako sme najlepšie
vedeli, nový domov, v ktorom by sa
cítili bezpečne, ale hlavne prijatí. Boli
vďační za všetko. Priniesli si seba
a pár vecí, ktoré sa zmestia do tašky.
Akonáhle sa rozšírila informácia, že
v Nemšovej máme ľudí z Ukrajiny,
ozvali sa ľudia s veľkým a nezištným
srdcom a bez zbytočných slov konali.
Počuli hlas: „..som hladný, som smädný, som nahý, nemám kde bývať...“.
Ďakujem Pánu Bohu za týchto ľudí
a pevne verím, že On sám im to raz
odplatí.
Je veľmi dôležité, aby sme týchto ľudí
prijali medzi seba. Prihovorili sa alebo sa aspoň usmiali. Možno sa nám to
zdá zbytočné alebo až trápne, ale oni
z toho žijú. Oni cez nás živia v sebe
jediné, čo majú: NÁDEJ.
Autor: Ľudmila Prosňanská

INFORMÁCIE O POMOCI
Ak by ste sa aj vy rozhodli pomôcť ľuďom z Ukrajiny v našom meste,
môžete tak urobiť finančne na transparentný účet mesta Nemšová.
IBAN:

SK68 0900 0000 0051 7112 1256
Ďalšie informácie ohľadom pomoci pre ľudí z Ukrajiny môžete nájsť
aj na / Допомога народу України:
→ www.ktopomozeukrajine.sk
→ www.helpukraine.sk/ua
→ www.ua.gov.sk
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OKSANA Z UKRAJINY

NESKUTOČNÁ VĎAKA, STE TU VEĽMI DOBRÍ ĽUDIA
Rozmýšľala si nad tým, čo budeš robiť po príchode
na Slovensku?
Keď som šla na Slovensko, nerozmýšľala som nad
tým, čo budem robiť. Prvé dni boli veľmi ťažké, aj pre
Polinu. Chodí do škôlky v Nemšovej. Najskôr tam nechcela jesť, máte iné jedlo. Ale zvykla si. Moja rodina
hovorí aj po ukrajinsky, aj po rusky. Slovenčina je podobná obom jazykom. Dcérka začína rozumieť slovenčine. Ja som sa najskôr učila doma po slovensky,
ale keď som medzi ľuďmi, tak sa učím rýchlejšie.

Na aktuálnu situáciu sme sa z redakcie spýtali aj riaditeľov našich základných škôl, riaditeľky Základnej
školy na Ulici Janka Palu 2 v Nemšovej Mgr. Emílie
Mazanovskej a riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej PaedDr. Ľubomíra Krála.
Koľko detí z Ukrajiny navštevuje vašu základnú
školu?
▶ Riaditeľka Mazanovská:
Našu školu navštevovali
traja siedmaci, ktorí boli
rozdelení do dvoch tried.
Snažili sme sa ich podporovať, aby sme im s adaptáciou čo najviac pomohli.
▶ Riaditeľ Král: V našej základnej škole bolo 7 detí,
aktuálne je ich 6, jedno
dieťa sa vrátilo na Ukrajinu. Materskú školu navštevujú 3 deti.
Dokázali sa deti z Ukrajiny adaptovať na vyučovanie v slovenskej škole?
Prijali deti z Nemšovej nových spolužiakov?
▶ Riaditeľka Mazanovská:
Noví žiaci so zvedavosťou, ale aj s obavami sadli
do lavíc, aby sa učili na
Slovensku. Chlapci komunikovali po rusky, čiastočne po anglicky, boli
veľmi snaživí. Siedmačka
rozumela oveľa menej. Po
krátkom čase dali prednosť dištančnému vzdelávaniu v rodnom jazyku,
aby napísali záverečné
skúšky a dokončili ročník
každý vo svojej škole. Pre
žiakov sme zabezpečili
jazykový kurz, spolužiaci
boli ústretoví.
▶ Riaditeľ Král: Deti sa až
prekvapivo veľmi dobre dokázali adaptovať
v škole, rovnako deti
v materskej škole. V škole sú v jednom ročníku
3 chlapci, tí zapadli bez
problémov. Naše deti prijali nových spolužiakov
rovnako veľmi dobre.
Deti sú zvedavé, snažili
sa ich spoznať. V škole
máme pre deti z Ukrajiny
aj jazykové kurzy. Pani
učiteľka Urbánková dvakrát týždenne vyučuje 2
hodiny slovenského jazyka. Na tieto kurzy chodí
aj jedno staršie dievča,

OBČAN

Uvedomuje si dcérka, čo sa deje?
Musí vedieť, prečo sme tu. Pýtala sa ma, prečo
musíme ísť na Slovensko. Povedala som jej, že je
u nás vojna. Stále sa s ňou rozprávam. Keď sme boli
na Ukrajine a počula sirény, stále sa pýtala: „Prečo
mami, prečo?“ Čo jej povedať? Polina vraví, že keď
vojna skončí, tak sa vrátime.

ktoré sa pripravuje na vysokú školu.
Preberali učitelia na vašej škole s deťmi aktuálne
dianie na Ukrajine?
▶ Riaditeľka Mazanovská:
Naši žiaci vopred vedeli,
že budú mať spolužiakov
z Ukrajiny. Boli ochotní
pomáhať, pretože o situácii na Ukrajine vedeli
z médií a v škole sa o tom,
prirodzene, rozprávali so
spolužiakmi a pani učiteľkami.
▶ Riaditeľ Král: Deti
z každej triedy mali sedenie, kde im triedni učitelia alebo podporný tím
(špeciálna pedagogička
a školský psychológ) vysvetľovali situáciu o dianí
na Ukrajine. Vysvetlili im
súčasnú situáciu, aj to, že
môžu prísť nové deti.
Spozorovali učitelia,
v ktorých predmetoch sa
deťom z Ukrajiny darilo
lepšie ako našim alebo
opačne?
▶ Riaditeľka Mazanovská:
Za krátky čas nebolo možné zistiť, v čom sú lepší
zahraniční žiaci. Chlapci mali záujem pracovať,
boli komunikatívni.
▶ Riaditeľ Král: Sú šikovní
v prírodovedných predmetoch. V niektorých
predmetoch sú popredu,
možno vďaka o rok skôr
začínajúcej školskej dochádzke, v niektorých
naopak majú navrch naše
deti.
Na záver pán riaditeľ Král
dodal: „Nemšová ma veľmi milo prekvapila. Ľudia
majú obrovský záujem
pomôcť. Hneď ako sa ľudia dozvedeli, že sú v našej škole deti z Ukrajiny,
začali sa pýtať, či potrebujú pomôcť. Patrí im za
to veľká vďaka.“
Autor: Mária Gugová

A ty? Chceš sa vrátiť na Ukrajinu?
Ja chcem byť s manželom. To je jediné. Chcem, aby
sme boli spolu.
Ukrajinka Oksana zamestnaná ako čašníčka

Jednou z ubytovaných na Gazdovstve Uhliská je aj
Oksana (28 rokov). Vyštudovaná hydrogeologička,
ktorá do Trenčianskej Závady prišla s takmer celou
svojou rodinou. Takmer.
Odkiaľ z Ukrajiny si prišla?
Prišla som z väčšieho mesta DNIPRO, je to veľké
mesto, 4. najväčšie mesto na Ukrajine. Prišla som
spolu s mamou (48 rokov), babkou (72 rokov) a svojím bratom (13 rokov). Moja babka bývala predtým
v malej dedine. Moja mama ju ešte pred vojnou vzala k sebe do mesta. Mali vedľa seba byty. Teraz tu
bývame všetci spolu. Prišla som aj s malou dcérou,
volá sa Polina (5). Na Gazdovskom dome oslavovala
nedávno svoje 5. narodeniny. Keď moja mama prišla z roboty, spravili sme si malú oslavu. Mali sme
aj balóniky.
Tvoj manžel zostal na Ukrajine.
Ste v kontakte?
Sme v kontakte, voláme cez videochat. Čo robiť?
(slzy v očiach) Zostal tam aj môj brat, v domobrane.
Tiež môj bratranec, ktorý je však už priamo vo vojne.
Ako sa vám páči
v Trenčianskej Závade?
Keď sme sem prišli, Editkina rodina nás veľmi dobre
prijala. Bolo ľahšie prekonať všetku tú hrôzu. Z Ukrajiny sme cestovali dva dni. Najskôr sme šli 22 hodín
vlakom z Dniprova. Bolo to hrozné. Veľmi ťažká cesta. Potom sme cestovali vlakom do Ľvova a autobusom do Užhorodu. Odtial sme išli taxíkom. A potom?
Peši na hranice. Tam nás už čakal pán zo Slovenska,
ktorý nás vzal až do Trenčianskej Závady.
Prečo ste sa rozhodli odísť práve na Slovensko?
Čo si vedela o našej krajine predtým,
než si sem prišla?
Moja mama mala známeho na Slovensku, pracuje v
Nitre. Preto aj prišla prvá na Slovensko mama spolu
s mojím bratom. Ja som nepoznala žiadne mestá na
Slovensku, len Bratislavu. Keď moja mama zavolala, že môžeme prísť, boli sme u mojich svokrovcov,
ktorí bývajú blízko mesta, ktoré je dnes okupované
Ruskom. Keď sme od nich odchádzali na Slovensko,
vôbec sme nevedeli, kam ideme, len sme šli. Moji
svokrovci nechcú prísť. Majú len jedného syna, môjho manžela, ktorého nechcú opustiť.

Spomínala si, že tvoja mama pracuje, ty vypomáhaš
v reštaurácii. Ako sa ti páči v reštaurácii?
Moja mama pracovala na Ukrajine v úrade aj v knižnici. Moja babka žila na dedine. Mala veľkú záhradu, bola tam zvyknutá pracovať. Rada pomáha aj
na Uhliskách. Aj my sa im snažíme pomôcť. Je to
však malá pomoc v porovnaní s tým, ako pomohli
oni nám. Ja som bola na Ukrajine na materskej, ale
vlastnila som aj e-shop s bielizňou. V meste som
mala aj showroom. Teraz? Teraz je všetko zavreté.
Predtým som nikdy nepracovala v reštaurácii. Ale
je to dobré. Ľudia sú ku mne veľmi milí. Niektorí sa
snažia so mnou rozprávať po rusky, vravia: „Spasiba.
Dasvidania.“ Vravia, že sa na škole učili po rusky.
Je niečo, čo ťa na Slovensku prekvapilo ?
Keď sme prišli na Slovensko, bola som prekvapená z kopcov. U nás je veľká rovina, bola to pre mňa
zmena. Než sme prišli na Slovensko, nebol vôbec čas
pozrieť sa, kam vlastne ideme. Bolo to rýchlo, myšlienkami sme boli inde. Pamätám si aj, že keď som prvýkrát počula mestský rozhlas, veľmi som sa zľakla.
Nechápala som, čo to je. Už som si ale zvykla.
Čo vám najviac pomohlo, keď ste
prišli na Slovensko?
Ubytovanie, vybavenia papierov. Všetko robila Editka so sestrami, nebola som schopná nad tým rozmýšľať. Bola to veľká pomoc, že nám pomohla. Je to
naša nová rodina.
Čo je podľa teba najdôležitejšie,
ako začať normálne žiť?
Je dôležité snažiť sa priblížiť normálnemu životu.
Nájsť si ubytovanie, prácu. Nedá sa nemyslieť na vojnu, keď je môj manžel na Ukrajine, stále sledujem
správy. Snažím sa však normálne žiť.
Je niečo, čo by si rada odkázala
občanom Nemšovej?
Som nekonečne rada za naše deti a rodinu. Ste tu
veľmi dobrí ľudia. Keď som potrebovala pomôcť, vždy
mi všetci iba pomohli. Neskutočná vďaka. My pomoc
nezneužívame. Na Ukrajine som bola samostatná,
nepotrebovala som pomoc od druhých ľudí. Mám vyštudovanú univerzitu, som vyštudovaná hydrogeologička, mala som svoj e-shop. Tu? Tu som odkázaná na
pomoc. Som však za ňu vďačná a vážim si ju.
Autor: Mária Gugová
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

NA JAR BY SME MALI
ZBIERAŤ BYLINKY
ALEBO ODPADKY?
Vyzbieraného odpadu v uliciach a blízkom okolí Nemšovej bolo
tento rok o čosi menej. Vyzerá to tak, že správanie občanov sa
mení k lepšiemu. Snáď sa raz dopracujeme ku dňu, keď sa budeme môcť prejsť našim mestom a okolitou prírodou bez poletujúcich igelitiek a všadeprítomných plastových fliaš. Stále je však
mnoho miest, kde sa stretávame s týmto vedľajším produktom
ľudskej činnosti. Svedčia o tom aj výsledky zberu miestnych
poľovníckych združení.
Poľovníci s vyzbieraným odpadom

JARNÉ UPRATOVANIE
MESTA, ORGANIZÁCIÍ
I OBČANOV
Jarné upratovanie v našom
meste sa tento rok začalo brigádou 24. marca, ktorej sa zúčastnili okrem zamestnancov mestského úradu a VPS aj členovia
rôznych združení, ako je Únia
žien, OZ prídomových záhradkárov Nemšová, OZ záhradkári
Bočky, OZ Peregrín, Miestna organizácia Jednoty dôchodcov a
Senior klub či Miestny spolok
Červeného kríža Ľuborča. Vyčistili sa lokality okolo kúpaliska,
kultúrneho centra a parku.
,,Bolo toho dosť, lebo to bolo dva
roky zanedbané,” uviedla dobrovoľníčka z Jednoty dôchodcov.
Zamestnanci VPS odstraňovali burinu a strihali kríky okolo
mestského úradu a na Železničnej ulici, potom sa presunuli na Ulicu Slovenskej armády

oproti benzínovej pumpe, kde
čistili pozemky od náletových
drevín. Svoje okolie sa rozhodli
zveľadiť aj materské a základné
školy, majitelia bytových jednotiek a domov, čím prispeli ku
krajšiemu zovňajšku mesta.

UPRATOVANIE V TRENČIANSKEJ ZÁVADE si aj tento rok

vzali pod patronát sestry Patkové – Mirka a Adriana Melo. Takto hodnotia výsledok: ,,Tento rok
žiadna senzácia, len tri vrecia.”
Pri informačnej tabuli na odpočinkovej ploche pred vstupom
do mestskej časti Trenčianska
Závada bolo najviac smetí, asi
tam ľudia zastavujú na autách a
aj bicykloch.
Na rizikových či problematických miestach stojí za zváženie
osadenie smetných nádob.

SKAUTI SA ZAPOJILI
DO JARNÉHO UPRATOVANIA

V poslednom odkaze Roberta Baden-Powella nájdeme posolstvo,
ktoré charakterizuje skautské
hnutie: ,,Pokúste sa zanechať
svet o niečo lepší, než ste ho našli…”. Skauti v duchu tohto hesla
neváhali a zapojili sa do jarného upratovania. Mali na starosti
úsek popri cyklotrase, od cestného mosta po zberný dvor. Nazbierali 20 vriec plných odpadu
na tomto frekventovanom úseku, ktorý bol zdanlivo čistý.
Zberu sa zúčastnili aj najmenší
vlci a včielky. V deťoch tak pestujú zodpovednosť za odpad, ktorý
vyprodukujeme. Aktivity skautov, ako aj iných organizácií,
môžete sledovať na Facebooku
117. zbor sv. Františka z Assisi
alebo na Instagrame 117. zbor.
Autor: Petra Pavlačková
Foto: Ivan Štefánek

POĽOVNÍCI A DOBROVOĽNÍCI

ČISTILI PRÍRODU

V rámci Nemšovej pôsobia dve poľovnícke združenia – Poľovnícke združenie Nemšová a Poľovnícke združenie Háj Kľúčové. Keďže
okrem lovu zveri je jednou z povinností poľovníka aj starostlivosť
o zver a čistú prírodu, v jarných mesiacoch marec a apríl sa zapojili
do projektu „ČISTÝ REVÍR – ČISTÁ PRÍRODA“. Tento projekt vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a televízna relácia HALALI.
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE NEMŠOVÁ a dobrovoľníci na území svojho
poľovného revíru zberali odpadky na poľovných a nepoľovných plochách. (starostlivosť o pozemky je povinnosťou majiteľov pozemkov).
Zber odpadkov prebiehal v lokalitách: Nemšová – Kremenice, Nová
Nemšová, Moravská ulica – pri cintoríne, Ľuborča – Volovce, Malá vodáreň, Obora, Chmeľnica, Hradisko, Baňa a iné. Zber bol rozdelený na
tri etapy. Spolu sa vyzberalo približne 2 200 kg odpadkov.
POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE HÁJ KĽÚČOVÉ sa taktiež už druhýkrát zapojilo do tohto dobrovoľníckeho projektu. Zbierali v častiach Ľuborča,
Ľuborčianska dolina, Trenčianska Závada, Kľúčové, Skalka nad Váhom a Zamarovce. V týchto lokalitách sa vyzberalo cca 2000 kg odpadkov. Je až neuveriteľné, čo všetko dokážu ľudia vyhodiť do prírody
aj napriek tomu, že v obciach sú zriadené zberné dvory. Vyzberaný
odpad obsahoval naozaj celú škálu materiálov „ČLOVEKA ROZUMNÉHO“, pneumatiky, sklo, WC, fólie, plasty, káble, oblečenie, plechovky,
bandasky, plastové fľaše, železo, stavebný odpad.
V budúcnosti bude snaha zo strany poľovníkov zapojiť do tejto akcie
ešte viac dobrovoľníkov, hlavne z mladšej generácie. Tento projekt
splnil svoj účel, niektoré lokality v našich revíroch sú určite čistejšie. /Možno len dočasne./ Spoločne poľovníci a dobrovoľníci vyzberali
vo svojich poľovných revíroch a našom spoločnom okolí neuveriteľných približne 4200 kg odpadu. Keď si zoberieme, že tam bolo veľa
ľahkého a objemného odpadu, bola by to riadna hromada. Predstavte
si, že všetok tento odpad by sme v niektorej obci vysypali na námestie
alebo niekomu priamo do dvora na špičkovo a úzkostlivo udržiavaný
trávnik. To by bolo sťažností, telefonátov na obce a o debatách na sociálnych sieťach ani nehovorím. Ale príroda, naše okolie, náš životný
priestor to znesie.

Odpad vyzbieraný skautmi zo 117. zboru

POZNÁTE PLOGGING?
RADI BEHÁTE? MÁTE RADI PRÍRODU? ČO TAK SPOJIŤ TIETO DVE AKTIVITY DO JEDNEJ?
Nová bežecká disciplína, ktorá sa u nás udomácnila už v roku 2019, sa nazýva plogging. Spája beh,
rýchlu chôdzu alebo zdravotnú prechádzku a zbieranie odpadkov, zábavu a aj spaľovanie väčšieho množstva kalórií. Plogging vznikol ako organizovaná činnosť vo Švédsku, odkiaľ sa po čase
rozšíril vďaka ekologicky zmýšľajúcim nadšencom do celého sveta. Na Slovensku si beh spojený
so zbieraním odpadu mohli vyskúšať dobrovoľníci v Bratislave, Trnave, či Nitre. Výhercu pretekov
určuje nielen rýchlosť dobehu do cieľa, ale aj množstvo vyzbieraného odpadu.
Súťažiaci musia zvládnuť popri behaní rôzne ďalšie úkony, ako napríklad hľadanie odpadkov
v rýchlom tempe, ohýbanie sa, časté zmeny smeru behu či nosenie plných vriec. Táto zvýšená
námaha samozrejme spôsobuje zvýšené množstvo spálených kalórií. Na pomoc prírode môžu
zbehnúť nielen trénovaní športovci, ale aj úplní začiatočníci.
Autor: Petra Pavlačková

Tu sa natíska otázka, dokedy bude ešte príroda odolávať? Doma nikto
predsa odpadky nehádže v kuchyni pod stôl alebo do obývačky, ale
pekne do koša. Je len ťažko pochopiteľné, prečo sa neštítime to urobiť
vo svojom okolí. Pri prechádzkach prírodou si všetci chceme užívať,
mať príjemné zážitky, ale spýtajme sa sami seba, koľkokrát sme sa dokázali skloniť a zodvihnúť v prírode plechovku alebo plastovú fľašu a
odniesť ju tam kam patrí? Alebo len s nezáujmom prejdeme okolo, prípadne ešte niečo pridáme aj my? Darmo budeme hovoriť, čo by bolo
dobré, ako by sa to malo robiť, keď nezačneme sami od seba. Veríme,
že po tejto akcii sa to zlepší a mnohí z nás si vstúpia do svedomia,
a preto už teraz im ďakujeme.
Poľovnícke združenie Nemšová a Poľovnícke združenie Háj Kľúčové,
ako organizátori tejto dobrovoľníckej činnosti, touto cestou zároveň
ďakujú za pomoc pri zberaní odpadkov dobrovoľným hasičom z Nemšovej, skautom zo 117. zboru sv. Františka s Assisi, mestu Nemšová,
VPS Nemšová a zbernému dvoru v Nemšovej za poskytnuté vrecia na
odpad a za likvidáciu odpadu. Mesto Nemšová ďakuje všetkým združeniam a každému jednému dobrovoľníkovi za čas a ochotu pri jarnom upratovaní. Naša vďaka patrí zároveň všetkým občanom, ktorým
záleží na zdravom životnom prostredí.
Autor: Peter Prekop – PZ Nemšová / František Begáň – PZ Háj Kľúčové
Foto: Peter Prekop

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VEDOMOSTNÉ OKIENKO

VEDELI STE, ŽE...

“Stromkové slávnosti” boli v Nemšovej tradíciou, ktorú nám dodnes pripomínajú už
len vysadené stromy.
Obyvatelia Nemšovej sa od mája tešia
z nového včelárskeho náučného chodníka, ktorého otvorenie sprevádzalo aj vysadenie piatich symbolických líp a práve
tento akt nám pripomenul takmer zaniknutú tradíciu, počas ktorej sa každoročne
sadili lipy slobody. Niektoré nové tradície
vznikajú, iné, bohužiaľ, skončili už veľmi dávno. Nazreli sme do histórie nášho
mesta, aby sme si pripomenuli, akými aktivitami si spríjemňovali voľný čas naši
predkovia.
V kronike obce Nemšová sa našli zmienky
o Stromkových slávnostiach známych aj
ako “Sadenie líp slobody”, ktoré sa konalo
zvyčajne v apríli alebo v máji. Pri tejto príležitosti boli vysadené stromy, z ktorých
niektoré možno dodnes skrášľujú okolie
Nemšovej. Podľa záznamov si ľudia na
oslavy priniesli stromčeky a spolu s deťmi
ich sadili, aby počas svojho starnutia mohli pri lipách spomínať na svoju mladosť.
Organizácia Stromkových slávností bola
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ministerstvom školstva a národnou osvetou na Slovensku nariadená v každej
obci, mestách či mestečkách na Slovensku. Prvé oslavy boli zachytené v kronike
z roku 1920 a následne sa opakovali niekoľko rokov. Cieľom bolo najmä vštepenie lásky k stromom mládeži, ktorá sa
výsadby pravidelne zúčastňovala. Lipy
sa zvyčajne sadili pri rôznych významných príležitostiach. Výsadba bola vždy
sprevádzaná príhovormi hostí, odbornou
prednáškou a vystúpeniami detí. Zvykom bolo spievanie národnej hymny či
prednesenie vlasteneckých veršov, básní
a piesní.
Neskôr tento zvyk zanikol a spomienky na
našich starých rodičov sadiacich majestátne lipy nám dnes pripomínajú už len
samotné stromy. Spomienku na ich pekné
skutky si môžeme pripomenúť aj sľubom,
ktorý ako mladí zložili na slávnosť.
,,Sľubujem, že nepoškodím úmyselne žiaden strom. Sľubujem nekaziť vtáčie hniezda a nezabíjať najmä užitočných vtákov. Sľubujem, že sa vynasnažím získať
i iných, aby stromy a vtákov chránili a nepoškodzovali. Sľubujem, že budem chrániť naše lesy, lebo sú zlatým pokladom
nášho samostatného Slovenska.”
Autor: Dáša Uherková / Foto: Andrej Moravčík

Strihanie pásky zástupcami MAS Vršatec

pokračovanie zo str. 1

P

očas slávnostného otvorenia novému včelárskemu náučnému
chodníku požehnal aj p. dekan Ján
Smolka spolu s p. kaplánom Dominikom
Ondriašom, ktorí zároveň zasadili prvú
z piatich líp na pamiatku jeho otvorenia. Na
úspešné otvorenie náučného chodníka si
účastníci mali možno pripiť chutnou medovinou. Program pokračoval prechádzkou po chodníku a krátkym výkladom pri
jednotlivých tabuliach. Tí, ktorí vydržali
až do konca, si na včelnici prebrali pamätný list so včelárskym medailónom.
Pre návštevníkov bolo pripravené chutné
občerstvenie. Deti mali možnosť ochutnať med našich včelárov. Včelár Imrich
Strápek predviedol odlievanie sviečok
a výrobkov zo včelieho vosku.
ŠTRUKTÚRA JEDNOTLIVÝCH TABÚĽ

Sadenie líp pri náučnom chodníku v Ľuborči

AKO SPRÁVNE ZASADIŤ STROM
Ako prvé je potrebné vybrať správne stanovište a správny čas na sadenie. Stanovište znamená, kde presne bude strom zasadený. Zatiaľčo vŕby či jelše obľubujú zamokrené miesta v blízkosti vodných tokov, lipám či hrabom by sa tam až tak nepáčilo
a nedarilo. A hoci väčšina našich drevín dáva prednosť slnečným stanovištiam (na
úkor tých tienistých), javor horský či smrekovec potrebujú predsa len ešte viac slnka
ako iné stromy.
Vhodný čas na sadenie stromov nastáva v priebehu roka až dvakrát. Je to na
začiatku a na konci vegetačného obdobia. Na jeseň sa strom vďaka blížiacemu sa
odpočinku (tzv. vegetačnému pokoju) nadzemnej časti lepšie zakorení do pôdy. Na
sadenie je vhodné počkať, kým neopadnú zo stromu či sadenice aj posledné listy. Na
jar sa stromy môžu sadiť tiež. Treba však počítať s pravidelnejším zalievaním, nakoľko rastliny začnú využívať väčšinu energie na rast pukov, kvetov a neskoršie plodov.
Na korene tak zvýši menej živín. Na jar však dobre presadenému stromčeku nehrozí
vymrznutie.
Po tom, ako je zvolené stanovište a čas sadenia, je potrebné vybrať stromček. Ideálne je vybrať stromček s bohatým koreňovým systémom. Nasleduje rýľ. Jama, ktorá
sa vykope by mala byť o niečo väčšia ako korene stromu. Tie sa aj tak prestrihávajú
a následne umiestnia do jamy s kompostom alebo mastným hnojom. Stromček zasypeme zeminou, ktorú natlačíme medzi korene. Ku stromčeku je vhodné tiež zatĺcť
aj drevený kolík, ktorý mu bude pomáhať pri nepriazni počasia. Stromček sa uviaže
o kolík a pri povrchu sa prikryje ďalšou vrstvou hliny. Ak hrozí, že by si na kôre mladého stromčeka chcela pochutiť lesná či domáca zver (srnky či ovečky), je vhodné
okolo stromčeka umiestniť pletivo. Sadenie stromov bolo v minulosti veľmi pekným
zvykom so zaujímavými nepísanými pravidlami. Mladé stromy sa sadili napr. práve
vtedy, keď sa v rodine narodilo dieťa.
Z brožúry Jozefove stromy, Lacove chrobáky
Autor: Bernard Brisuda, Bernarda Brisudová

Fotografický podklad tabule je priamo
z miesta alebo blízkeho okolia; logo náučného chodníka; číslo stanovišťa; názov
lokality, kde sa tabuľa nachádza; znak
štátnosti – vlajka SR; citát alebo ľudová múdrosť; texty k danej téme; mapa
územia; legenda jednotlivých stanovíšť;
obrázky k danej téme; slovenské názvy druhov živočíchov a rastlín; kútik
pre najmenších s detským obrázkom
a krátkou riekankou; jednoduché otázky k danej téme a niekoľko zaujímavostí
o včelách. Spodná lišta obsahuje realizátora, sponzorov, spolupracovníkov,
mená dobrovoľníkov, spracovanie, zdroje
čerpania materiálov. Samotné tabule sú
z masívneho dreva so šindľovou strechou
a drevenými pňami na sedenie. Po pravej
strane sú otočné drevené kruhy s fotogra-

fiami k danej téme. Spodnú časť infopanelu vypĺňa hotel pre hmyz, čo umožní,
že každá tabuľa bude živá, plná hmyzu na
pozorovanie.
Na trase nájdeme tiež infopanel o lesnej
železničke, Liborecký včelín s intenzívnym chovom včiel, drevenú zvoničku so
sochou patróna včelárov sv. Ambróza,
veľký hmyzí hotel a iné zaujímavosti. To,
že sa podarilo zrealizovať tento včelársky náučný chodník, stálo nemálo úsilia
a príprav mnohých ľudí niekoľko rokov.
REALIZÁTOR PROJEKTU: HUBERT Ľuborča, občianske združenie, www.hubertluborca.sk | FINANCOVANIE PROJEKTU: MAS
Vršatec, Program rozvoja vidieka, Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí, LEADER. | SPOLUPRACOVALI: DT forest
Dubnica n./V.; MVL Štefánek s. r. o.; Zruby
SK, Hurbanovo; Mesto Nemšová; Slovenský zväz včelárov Trenčín; Autodoprava,
kovoobrábanie Pavol Habšuda Nemšová;
Verejno-prospešné služby Nemšová; SBUL
Ľuborča; Rímskokatolícka cirkev Farnosť
Nemšová; Trenčianska medovina Milan
Krivý.| GRAFICKÁ ÚPRAVA A DIZAJN: noGrey s. r. o., Erik Kovalčík. | PRÍPRAVA MATERIÁLOV: František Begáň, Tomáš Barták
| POLOHOVÉ URČENIE V TERÉNE: Ing. Miroslav Masár. | POUŽITÉ FOTO: František
Begáň, archív, internet | TLAČ: Michal Chlebana. | REZBÁRSKE PRÁCE: Michal Frolo
DOBROVOĽNÍCI: František Begáň, Peter
Prekop, Štefan Novosad, Vladimír Štefanec, Mgr. Anton Košík, Mgr. Roman Krajči,
Ing. Ľubomír Ďurech, František Begáň ml.,
Mgr. Juliana Begáňová, Tomáš Barták, Ján
Moravčík, Stanislav Begáň, Jozef Begáň,
Ján Gurín, Július Vančo, Rudolf Báž, Ivan
Štefánek, Imrich Strápek, Augustín Zúbek,
Augustín Chudo, Valer Mutňanský, Ing.
Boris Ďurech, Jozef Augustín Púček, Mgr.
Oľga Mutňanská, Stanislav Štefánek, Roman Krajči ml., Mgr. Beáta Krajčiová, Ing.
Pavol Štefánek, Ing. Ľuboslava Sokolová,
Mgr. Mária Gurínová, Branislav Krajči, Ing.
Andrej Moravčík, Ing. Tomáš Prno, Ing. Peter Gabriš, PhD. s dychovou hudbou, Mgr.
Katarína Bytčánková, Anton Karaba, Ing.
Dalibor Ďurech

SLOVÁ FRANTIŠKA BEGÁŇA NA ZÁVER
Všetkým týmto dobrovoľníkom sa chcem
poďakovať za pomoc pri realizácii tohto
nášho včelárskeho náučného chodníka.
Verím, že návštevou náučného chodníka
v lone Bielych Karpát každý nájde poučenie, načerpá nové sily a pocíti povznesenie tela i ducha. Nech toto rozsiahle dielo
slúži všetkým. Na sprítomnenie minulosti, na poučenie súčasníka, na zachovanie
vedomostí pre budúce generácie.
Pri včelnici v Ľuborči

Autor: Dáša Uherková, František Begáň
Foto: Andrej Moravčík
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MESTSKÉ
STAVANIE MÁJOV
PO PRVÝKRÁT
AJ V NOVEJ NEMŠOVEJ
Stavanie májov je stará tradícia spojená
s oslavou jari, mladosti či lásky. Obyvateľov mesta teší, že na ňu nezabúda ani
naše mesto. Ba čo viac! V piatok 29. apríla sa v našom meste uskutočnilo tradičné stavanie májov, v rámci ktorého sa
historicky po prvýkrát vztyčoval mestský máj aj na Novej Nemšovej.

Rumunský veľvyslanec pri kladení venca

VEĽVYSLANEC POLOŽIL VENIEC
PRI PAMÄTNÍKU OSLOBODENIA OBCE
Pri príležitosti 77. výročia
oslobodenia obce Nemšová rumunskou armádou
na konci 2. sv. vojny poctil naše mesto svojou
návštevou rumunský veľvyslanec Jeho Excelencia
CALIN FABIAN.
Dňa 29. apríla sa zúčastnil slávnostného pokladania vencov pri pamätníku
pred Mestským úradom
v Nemšovej. Veľvyslanca slávnostne privítali
predstavitelia mesta, poslanci MsZ, zamestnanci
mestského úradu a žiačky

ZUŠ Nemšová, ktoré ho
v krojoch ponúkli chlebom a soľou. Akt pokladania vencov uviedla Miroslava Mazánová, slovom
sa prítomným prihovoril
primátor mesta Nemšová
Miloš Mojto a následne
vystúpil so svojím príhovorom veľvyslanec. Prítomný bol i prekladateľ,
ktorý tlmočil slová veľvyslanca občanom a naopak.
Zazneli hymny oboch krajín a padlých v 2. sv. vojne
si zúčastnení uctili minútou ticha. V kultúrnom
programe vystúpili žiačky

ZUŠ Nemšová a ľudový súbor Liborčan. Po oficiálnej
časti návštevy sa veľvyslanec spolu s predstaviteľmi mesta odobrali na
slávnostný obed. Bezpečnosť celej akcie zabezpečoval miestny dobrovoľný
hasičský zbor. Rumunský
veľvyslanec Calin Fabian
dostal od mesta Nemšová
do daru obraz znázorňujúci Kostol sv. Michala a nad
ním lietajúci anjel mieru
od miestneho výtvarníka
Jozefa Vydrnáka.
Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

PLESALI SME V JÚNI

Vybrali sme miesto na
otvorenom priestranstve,

aby v prípade zhoršenia
situácie bola väčšia šanca na usporiadanie. Takto
vznikol nápad na Juniáles. V havajskej nálade
sme prišli v sobotu 18. 6. na
futbalové ihrisko v Ľuborči, zatancovali si, zabavili
sa na súťažiach. Novinkou
bola možnosť zakúpenia
si lístkov online, čo využilo veľké množstvo záujemcov. Spokojne vyzerali
aj najnáročnejší klienti –
deti našich „old skautov"

Primátor a prednosta sa do diania zapojili vskutku aktívne. Vrchní predstavitelia mesta sa nenechali zahanbiť v tanci
s folkloristami či ako dobrí hostitelia
ponúkali miestnych obyvateľov drobným aperitívom. Stavanie mája oslovilo
obyvateľov mesta všetkých vekových
kategórií. Hojná účasť občanov je dôkazom toho, že obyvatelia Nemšovej majú
radi tento zvyk a na tradície nezabúdajú
ani v modernej dobe.
Novinkou tohtoročného stavania májov
bolo stavanie mája na Novej Nemšovej.
Ten zabezpečilo naše mesto úplne po
prvýkrát. Obyvatelia Novej Nemšovej poňali tento deň naozaj oslavne. Neformálne stretnutie pri pozemku, kde sa staval
máj zahájili už niekoľko hodín pred samotným stavaním a zo stavby mája mali
nefalšovanú radosť. Do tanca a spevu sa
s radosťou, ale i hrdosťou zapojilo viacero miestnych obyvateľov a ich priateľov.
A hoci je máj primárne symbolom lásky,
zdravia či schopnosti, pre naše mesto
môže byť aj dôležitým symbolom jednoty. Hoci je Nemšová jedno mesto, tvorí ju
spoločne až päť (sú)častí.
Autor: Bernard Brisuda
Foto: Bernard Brisuda

Stavanie mája v mestskej časti Nová Nemšová

MATKA, NAJKRAJŠIE SLOVO
NA PERÁCH ĽUDSTVA (myšlienka Kahil Gibran)

Juniáles v areáli futbalového ihriska Ľuborča

Skautský ples je stálica
medzi našimi akciami,
každoročne sa na ňom zabávalo viac ako 300 ľudí
z blízkeho aj ďalekého
okolia. Avšak prišla korona a s ňou aj zrušenie
hromadných akcií. Po
dvojročnej pauze sme si
povedali, že ples chceme
a vhodným termínom na
veľkú akciu by bol jún.

Stavanie májov vo všetkých mestských
častiach zabezpečili pracovníci VPS
Nemšová. Spevom a hudbou ho sprevádzali členovia folklórnej skupiny Liborčan a dychová hudba Nemšovanka.
Okrem tradičných ľudových piesní neodmysliteľne spätých so stavaním májov
si zanôtili aj obľúbenú mariánsku pieseň
a pomodlili sa pri kaplnkách či miestnych božích mukách. Záverečné stavanie pred Kultúrnym centrom v Nemšovej
svojím vystúpením spestrili aj žiaci ZUŠ
Nemšová. Stavanie májov svojou prítomnosťou podporili aj predstavitelia mesta.

KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Slovo matka sa na oslavách Dňa matiek
nie náhodou ocitlo v prejavoch rečníkov,
predstaviteľov mesta a predsedu Kresťanského demokratického klubu Jozefa
Prekopa. S úctou sa prihovorili ženám
– matkám a poďakovali im za bezbrehú
lásku a starostlivosť o svoje deti, o svoje
rodiny.

kám za to, že sú vzorom lásky a trpezlivosti, za to, že sú vždy ako slnko prítomné a nenahraditeľné. Radosť v srdciach
mám vyčarovali deti materských škôl,
základných škôl a základnej umeleckej
školy nášho mesta kultúrnym programom prezentovaným svojim mamičkám,
babičkám, tetám a krstným mamám.

Druhá májová nedeľa bola dňom jedinečnosti a nenahraditeľnosti matiek. 8. mája
2022 kroky našich mám viedli do Kultúrneho centra v Nemšovej. Slovami básní
a textami piesní deti poďakovali mamič-

Plná sála kultúrneho centra značí, že tradícia osláv Dňa matiek je neoddeliteľnou
súčasťou kultúrneho života nášho mesta.

šantili na trávniku. Naši
radcovia si na chvíľku vydýchli od chystačiek na
tábor, učenia sa na radcovské skúšky či kolotoča posledných školských
povinností a tancovali belgičák ešte v skorých ranných hodinách.
Autor: Petra Pavlačková
Foto: Dominik Duša

Vystúpenie žiakov ZUŠ Nemšová pri príležitosti Dňa matiek

Autor: Miroslava Dubovská
Foto: Archív MsÚ
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si pripravila MŠ Odbojárov. Veľká zábava
bola aj na stanoviskách Katolíckej spojenej školy, deti sa preťahovali lanom, vozili vo fúriku a skúšali párať perie. Na prvý
pohľad jednoduchú úlohu si pripravil aj
Senior klub s Jednotou dôchodcov, počas
ktorej mali deti trafiť pero na motúzku
do fľaše, čo však niektorým robilo veľký
problém.
Súčasťou sprievodného programu bolo aj
maľovanie na tvár, vďaka ktorému sa deti
zmenili na krásne zvieratká, superhrdinov
či princezné. Po splnení všetkých úloh si
každé dieťa odnieslo za odmenu malý darček a krásny slnečný deň bol ukončený
minidisco párty.

DEŇ PRE RODINU
SME OSLÁVILI VO
VEĽKOM ŠTÝLE
Pandémia v posledných rokoch prekazila
organizáciu mnohých podujatí v Nemšovej a jedným z nich bol aj obľúbený Deň
pre rodinu. Našťastie tento rok sa celú akciu podarilo zorganizovať a okrem skvelého programu vyšlo organizátorom aj
krásne počasie.
Deň pre rodinu tento rok pripadol na 12.
mája a zúčastnilo sa ho viac ako 250 detí.
Celým podujatím sprevádzala návštevníkov Sranda banda show, ktorá mala u detí
obrovský úspech. Najviac sa deťom páčil
kúzelník Wolfi, ktorý dokázal z balónov
vytvarovať rozkošné zvieratká či kvetinky.
V rámci programu bolo pre deti pripravených 16 stanovísk, na ktorých plnili rôzne
úlohy. Otestovať tak mohli nielen svoju
silu, ale aj šikovnosť a obratnosť. Najviac

12

SPRAVODAJCA

Deň pre rodinu na NTS Nemšová

sa deti zapotili u hasičov, ktorí si pripravili
špeciálnu prekážkovú dráhu, avšak jednoduché to nebolo na žiadnom zo stanovísk.
Nemšovské florbalistky vyskúšali deti
v streľbe na bránu a v slalome okolo kužeľov, skauti ich zase naučili skladať loďky i čiapky z papiera a chodiť v krabiciach
od topánok.

Základná umelecká škola predviedla, ako
vyzerá pravý rodinný orchester, či ako si
postaviť domček z paličiek alebo nájsť
správny kľúč. Na stanovisku ZŠ Janka
Palu deti zhadzovali kolky a po nasadení
špeciálnych okuliarov sa snažili s loptičkou obísť okolo tyčí. Svoju zručnosť deti
predviedli aj v hode na kôš. Túto činnosť

Deň pre rodinu zorganizovalo mesto Nemšová s pomocou Základnej umeleckej školy Nemšová, ZŠ J. Palu, MŠ Odbojárov, Katolíckej spojenej školy, Skautov, Hasičov,
Florbalového tímu NTS-FK-ZŠ Nemšová,
Jednoty dôchodcov a Senior klubu. Celému realizačnému tímu patrí obrovské poďakovanie.
Autor: Dáša Uherková
Foto: Archív MsÚ

DEŇ DETÍ SA KONAL
AJ V MESTSKEJ ČASTI
TRENČIANSKA ZÁVADA
Iniciatívni rodičia, ktorým nie je ľahostajné, ako trávia miestne deti svoj deň, sa našli aj v mestskej časti
Tr. Závada a pripravili pre ne príjemné popoludnie.
Napriek nočnej búrke, ktorá sa prehnala oblasťou
a prvotným obavám zo zlého počasia, sa podujatie
vydarilo.
Pilotný ročník projektu Deň detí na futbalovom ihrisku v Tr. Závade sa uskutočnil v sobotu 4. júna od 14.00
hod. Prípravy areálu miestneho futbalového ihriska
prebiehali už niekoľko dní pred akciou. Pre deti bol
pripravený skákací hrad, súťaže, detská diskotéka DJ
Hawko Sax i maľovanie na tvár. Milým prekvapením
pre deti bol príchod hasičského auta DHZ z Nemšovej, v ktorom si mohli posedieť a zistiť, čo všetko potrebujú hasiči ku svojej práci. Podujatia sa zúčastnilo
približne 80 detí.
Podujatie pre miestne deti i deti z ostatných mestských častí pripravili a podporili mesto Nemšová, poslanec Miloš Husár, U. P. - Steel a Pohostinstvo Real.
Súťažné stanoviská pripravili animátori a s balíčkami s odmenou pomohli miestne predavačky Katka
Adamcová a Monika Belková.
Mestská časť Tr. Závada sa stala v posledných rokoch
domovom mnohých mladých rodín. Rozrástla sa
o veľa malých detí a je načase, aby aj tu vznikli tradície, ktoré im spríjemnia detstvo. Ako sa vyjadril aj organizátor podujatia: „Začíname v malom, ale veríme,
že budú i nasledujúce ročníky, v ktorých prinesieme
zasa niečo nové.“
Autor: Miroslava Bachratá

Foto: Miriam Fabušová

Stanovisko na Dni detí v Trenčianskej Závade

Anton Košík na slávnostnej poľovníckej omši

POĽOVNÍCKA SVÄTÁ OMŠA
PRILÁKALA STOVKY ĽUDÍ
Po štrnástykrát zneli tóny dychovej
hudby a lesničiarov v Ľuborčianskej
doline pri Studničke pod Košármi.

kan nemšovskej farnosti Anton Košík,
ktorého v mene všetkých prítomných
privítal kaplán Dominik Ondriaš.

Mesiac jún venovaný poľovníctvu
a ochrane prírody si v Ľuborčianskej
doline uctili v sobotu 4. júna tradičnou
poľovníckou svätou omšou pri Kaplnke sv. Huberta. Pri kaplnke sa zhromaždilo veľké množstvo domácich aj
cezpoľných veriacich, aby mohli byť
súčasťou svätohubertskej omše s polovníckymi tradíciami.
Hlavným celebrantom bol bývalý de-

Všetkých zúčastnených potešila kázeň bývalého nemšovského dekana,
ktorý si milými slovami zaspomínal
na niekoľko predchádzajúcich ročníkov. Na záver omše poďakoval Františkovi Begáňovi, ktorý sa dlhodobo
podieľa na organizácii podujatia. Podujatie sa v tomto roku konalo v komornejších podmienkach bez väčšieho sprievodného programu. Prítomní

Skauti v slávnostnom sprievode na svätej omši

si však napriek tomu mohli pochutnať
na vynikajúcom guláši. Poďakovanie
patrí aj všetkým ľuďom, ktorí prišli
a zhromaždili sa v tomto chráme Božej
prírody. Vďaka patrí združeniu HUBERT Ľuborča, o. z., ktoré sa v spolupráci s mestom, skautmi, Poľovníckym
združením Háj Kľúčové, Poľovníckym
združením Nemšová, Klubom turistov
a ochrancov prírody Ľuborča a ďalšími
dobrovoľníkmi podieľali na príprave
programu.

Spracovala: Dáša Uherková,
František Begáň
Foto: Andrej Moravčík

POĎAKOVANIE ORGANIZÁTORA:
„Poďakovať sa chcem všetkým, ktorí
túto slávnosť pripravili a zabezpečili pre
každého všetko, čo bolo potrebné. Či
už miništrantom, organistovi, speváčke,
dychovej hudbe, lesničiarom, zvukovým
technikom, za kvetinovú výzdobu, za kytice pre kňazov, poľovníkom, skautom,
zdravotnej službe, hasičom, fotografovi,
tým, ktorí varili guláš a starali sa o občerstvenie, mestu Nemšová za podporu,
pracovníkom VPS za technickú pomoc,
Poľnohospodárskemu družstvu Skalka
nad Váhom za kosenie a mulčovanie lúk
a ostatným dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri tejto slávnosti. Ešte raz všetkým
ďakujeme za podporu tohto podujatia,”
František Begáň
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CESTA
ROZPRÁVKOVÝM
LESOM JE SPÄŤ
Ako inak osláviť sviatok detí než vstupom do rozprávky. Podujatie, na ktoré sa
po dvojročnej prestávke netrpezlivo tešili
nielen deti, je naspäť. Pri príležitosti Dňa
detí v nedeľu 5. júna v mestskej časti Ľuborča sa opäť uskutočnila Cesta rozprávkovým lesom a to už po siedmykrát.
Podujatie pre deti pripravilo mesto Nemšová spolu so ZUŠ Nemšová, 117.
zborom Františka z Assisi, Katolíckou
spojenou školou a DHZ Nemšová. Po trase
od ZUŠ Nemšová popri malej chmelnici až
k miestnemu jazeru plnej rozprávkových
postavičiek a zaujímavých aktivít sa prešlo približne 300 detských návštevníkov

SPRAVODAJCA
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v sprievode svojich rodičov a rodinných
príslušníkov. Deti si na jednotlivých stanoviskách vyskúšali záchranu ľudského
života a hasenie vodou, pomohli krásnym
baletkám nájsť stratené črievičky, krásnej
princeznej darovali srdiečko, pirátom
takmer ukradli zlatý poklad, absolvovali
prekážkovú dráhu v rozprávke o Mauglím,
pomohli vyriešiť záhadu asistentovi Sherloka Holmesa, zaviazanými očami si vyskúšali prácu s mečom, zachránili chorú
ježibabku, kresbou rybičiek sa ponorili do
morského sveta a nakoniec prekonali aj
pavučiny miestneho Spidermana a Ironmana.
Odmenou za absolvovanie rozprávkovej cesty im bol voľný vstup do nafukovacieho sveta. Tu sa deti do sýtosti skákaním a šmýkaním vybláznili. Ďakujeme
organizátorom za krásne podujatie a už
teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

Scénka Ježibabky - žiačky ZUŠ Nemšová

DANCE POETRY

HORÚCA SPRCHA,
PRVÉ DIVADELNÉ
PREDSTAVENIE
PO TROCH ROKOCH

2. ročník úspešnej celoslovenskej tanečnej súťaže na území
mesta je za nami. Na súťaži vystúpilo 151 tanečných choreografií a okolo 800 detí. Prítomné
boli tanečné súbory z Martina,
Žiliny, Trenčína, Dubnice nad
Váhom, Novej Dubnice, Štúrova,
Bánoviec nad Bebravou, Ladiec,
Handlovej, Považskej Bystrice
a Trenčianskych Teplíc.
Celoslovenská tanečná súťaž sa
konala 4. júna od 7.30 hod. až do
20.30 hod. Mnohí z vás si určite
všimli veľký ruch v Kultúrnom

centre Nemšová a nielen tam, ale
aj v jeho blízkom okolí. Napríklad aj v amfiteátri mestského
múzea ste mohli vidieť nejednu
tanečnú zostavu tímov, ktoré sa
svedomito pripravovali na svoje
vystúpenie na pódiu.
Súťaž organizovala miestna Základná umelecká škola v Nemšovej a Mesto Nemšová. Súťažiaci
mohli vystúpiť v tanečných kategóriách hip-hop, disco, show
choreografie, scénické choreografie, open choreografie, mažoretky a roztlieskavačky. Vystúpiť

mohli deti i dospelí a to spolu
v piatich vekových kategóriách
a štyroch súťažných kategóriách
(Sólo, Duo- trio, Mini formácie
a Veľké formácie.)
Hlavnú cenu „POHÁR RIADITEĽKY ZUŠ NEMŠOVÁ“ vyhrala
Ema Jenifer Petrányi zo SZUŠ
Volcano z Handlovej. Ocenenie
„POHÁR PRIMÁTORA MESTA
NEMŠOVÁ“ vyhral tanečný súbor AB kids Academy z Púchova.
Spolu sa odovzdalo 124 ocenení. Žiaci ZUŠ Nemšová, vrátane
elokovaných pracovísk, získali
11-krát 1. miesto, 5-krát 2. miesto
a 3-krát 3 miesto.
Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Peter Sedláček

Prvé divadelné predstavenie po pandemickom období prilákalo
veľké množstvo ľudí do sály Kultúrneho centra v Nemšovej. Spolu
sa predalo 127 vstupeniek. Ľudia smädní po kultúre po obmedzujúcom období využili prvú príležitosť a dňa 20. mája sa zúčastnili
divadelného predstavenia HORÚCA SPRCHA. V komédii o manželských a partnerských problémoch sa určite spoznal nejeden
sediaci v hľadisku. V podaní vynikajúcich hercov Z. Tlučkovej,
P. Kočiša, K. Ivankovej, M. Ochránka, P. Boublíka, T. Puskailera
a J. Lorencoviča si užili viac ako 2 a pol hodiny vtipu a zábavy
na účet manželských vzťahov. Po ukončení predstavenia bola
dámam na javisku, predstaviteľmi mesta,odovzdaná kytica. Pre
občanov bolo v júni pripravené aj druhé divadelné predstavenie
Lakomec, to va však neuskutočnilo, pre nízky záujem a málo
predaných lístkov.
Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

Tanečná skupina Elis na Dance Poetry Nemšová

JOZEFOVE STROMY,
LACOVE CHROBÁKY

OZ Hravé hlavy zrealizovalo počas tohtoročnej jari zaujímavý vzdelávací projekt. Najprv napísali a vydali brožúru,
ktorá poukazuje na činnosť pána Jozefa Laca, významného slovenského entomológa. Brožúra s označením „Jozefove stromy, Lacove chrobáky“ ponúka o.i. aj prehľad
najznámejších drevín či chrobákov našich zemepisných
šírok či rôzne zaujímavosti zo sveta stromov či hmyzu.
Dôležitou súčasťou brožúry je tiež pozvánka do parku Jozefa Laca (a to aj vo forme maľovanky.)
Práve do formujúceho sa parku povyše ihriska Nad Cigáňom pozvali členovia OZ Hravé hlavy deti z blízkeho
okolia stráviť podvečer MDD. Treba pripomenúť, že prednášky, z ktorých si žiaci odniesli aj spomínanú brožúru,
prebehli na oboch školách nášho mesta už v pondelok 30.

mája a v utorok 31. mája. Rovnako ako po dva dni predtým
na školách, aj 1. júna sa najprv deti čo-to dozvedeli o živote pána Laca, o chrobákoch či stromoch. Následne sa spoločne s rodičmi zahrali na lovcov chrobákov. Podvečera
v parku sa zúčastnilo viac ako dvadsať detí. Hru, v rámci
ktorej mali cez územie lesnej stráže prenášať kartičky s
kresbami chrobákov, si spestrili aj odchytom skutočných
zástupcov mikroríše. Deti našli v pokosenej tráve neďaleko hmyzieho hotela malého roháča, svetlušku či fúzača.
Podvečer v parku bol nielen náučný, ale aj zábavný. Celý
projekt Jozefove stromy, Lacove chrobáky bol podporený
v rámci grantového environmentálneho programu Zelené
oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.
Autor: Bernard Brisuda
Foto: Bernarda Brisudová
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KAM V LETE
V MESTE NEMŠOVÁ
JUNIOR CIGÁŇ CUP
Letná mládežnícka liga v malom futbale |
futbalové ihriská mestských častí
NIVA CUP 11. ROČNÍK
Ihrisko TJ Ľuborča | 2. júla 2022
LETNÉ KINO | NTS Nemšová
● ŽENSKÁ POMSTA | 8. júl. 2022 | 21:00
● STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL

NEMŠOVSKÝ 			

Z OKNA A ZMIZOL | 6. august 2022 | 21:00
HUDOBNÝ KONCERT NO NAME
Letné kúpalisko | 22. júl 2022 | 18.00 Petrichor | 20.30 No Name | od 21.30 DJ Johny
(Oldies party)
HODY KĽÚČOVÉ
Mestská časť Kľúčové
28. júla až 1. augusta 2022
● ŠTVRTOK: letné kino, futbalové ihrisko
| ● PIATOK: diskotéka pre mladých - Kľúčovská pohoda | ● SOBOTA: 14.00 Kľúčikovo, netradičné hry pre deti - indiánska
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tematika | 18.00 zábava | ● NEDEĽA: 10.30
sv. omša | 14.00 futbalový zápas Vavrušovci vs. Zbytok sveta | 18.00 zábava
VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRÁC
PETRA ORVANA
Mestské múzeum | 11. august 2022
TRADIČNÝ NEMŠOVSKÝ JARMOK V LÍNII
780. VÝROČIA 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY
NTS Nemšová | kedy 12. -13. augusta 2022
● PIATOK: Vystúpenie detí ZUŠ, Barbier,
The Mirror, Petrichor, Samuel Tomeček,
Vidiek, Abba revival, DJ Krupo | ● SOBO-

TA: FS Liborčan, Zbojná, Ludo Kuruc Band
– najväčšie hity Karola Duchoňa, Beáta
Dubasová s kapelou, Tanečná zábava s DH
Miločanka
CHAMPION RACE
Gazdovstvo Uhliská | 20. august 2022
VERNISÁŽ DETSKEJ VÝTVARNEJ
SÚŤAŽE LACOVE CHROBÁKY
Park Jozefa Lacu | 3. september
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – RÓBERT MAJO
Mestské múzeum | 9. - 30. september

NA VÝLET NA BICYKLI
PO CYKLOTRASÁCH NEMŠOVEJ
Málokto vie, že Nemšovou prechádza
množstvo cyklistických trás, ktoré
plynulo spájajú obce navzájom a ponúkajú krásne výhľady, čistú prírodu
a rôzne zaujímavé miesta. Cyklotrasy
vedú po miestnych komunikáciách,
lesných cestách, lúkach a striedavo
aj po turistických chodníkoch.
Aj netrénovaní cyklisti si prídu na
svoje a ako cieľ cesty si môžu vybrať
z množstva zaujímavostí v našom
chotári, ako je napríklad: významné
lesnícke miesto poľovnícky zámok
Antonstál, pomník padnutému americkému lietadlu z 2. sv. vojny, fragment lesnej železničky s Kaplnkou
sv. Huberta, vysielač Nad Oborou
(654 m n.m.), vyhliadková veža Malý
Jelenec, Kľúčovská dolina, miestne
jazerá a važiny a iné.
CYKLOTRASAMI
DO ŠIRŠIEHO OKOLIA
Cyklotrasami sa môžeme dostať i do
širšieho okolia na Krasín, do Hornej
Súče, Trenčína, na české hranice či
Vršatec. Nemšová je súčasťou i cyklistických okruhov, ako sú okruh Nemšová – Tr. Teplá (25 km), Nemšová
- Tr. Teplá - Dubnica nad Váhom (42
km), Nemšová - Chrastková - Vršatec
- Rybníky (67 km), Nemšová - Rybníky/Hranica – Vršatec (64 km).
TIP NA VÝLET
Z redakcie pre vás vyberáme stredne
náročnú, no atrakciami nabitú trasu
Horné Srnie - gazdovstvo Uhliská Kláštor Skalka nad Váhom. Do Horného Srnia sa dostaneme medzinárodnou turistickou cyklotrasou Bevlava.
Jej názov je odvodený od povodí riek,
ktoré sa v budúcnosti prepoja - Bečva, Vlára, Váh. Tento úsek bol vybudovaný v roku 2014 a financovaný
z Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013,

pričom minulý rok sme sa dočkali
dobudovania posledného úseku na
slovenskej strane až po hranice s ČR.
V srňanskom parku sa napojíme na
zelenú cykloznačku. Po zdolaní prvého stúpania stretáme Podihličný
salaš a križujeme známy Náučný
poľovnícky a lesnícky chodník Nemšová - Ľuborčianska dolina. Keď sa
rozhodneme pokračovať po zelenej, ocitneme sa na slovenskom divokom západe - v areáli Ranch 13.
Po prekonaní ďalšieho stúpania sa
pred nami otvorí pohľad do Trenčianskej Závady, kde sa napojíme
na žltú cykloznačku. Na gazdovstve
môžeme nabrať sily a urobiť si malú
odbočku na rozhľadňu. Po lúkach
a lesných cestách následne prejdeme
do chatovej oblasti v Kľúčovom. Posledným bodom je pútnické miesto
Skalka nad Váhom a benediktínsky
kláštor čiastočne vysekaný do skaly. Naspäť sa vrátime po ,,cyklodiaľnici" Vážska cyklomagistrála. Táto trať
je najstaršou cyklotrasou na Slovensku, pričom najdlhší súvisle vyznačený usek je z Hlohovca do Strečna.
V roku 2020 bol dobudovaný úsek
Nemšová – Trenčín a v roku 2021
úsek Rybárska - Lidl.

ĎALŠIE TIPY NA VÝLET:
● Nemšová → Trenčianska Teplá →
Nová Dubnica → Dubnica nad Váhom
→ Bolešov → Nemšová (21,4 km)
● Nemšová → Trenčianska Teplá →
Trenčianske Teplice → Dolná Poruba
→ Homôlka (26,1 km)
● Nemšová → Horné Srnie → Brumov Bylnice → hrad Brumov (20,1 km)
● Nemšová → v Ľuborči na Hradnej ulici doprava → cez štrkovisko Nemšová
→ cyklochodník Žabka trail → poľnou
cestou na Náučný chodník v Ľuborčianskej doline → Antonstál - Trenčianska Závada → Nemšová (22 km).
Autor: Petra Pavlačková

SEZÓNU SPUSTIL
PRÍCHOD
LETNÝCH DNÍ
PRÍPRAVA LETNÉHO
KÚPALISKA V NEMŠOVEJ
NA TOHTOROČNÚ SEZÓNU
JE VO FINÁLE.
Dôležitým krokom k bezproblémovej prevádzke bazénov bola
v rámci prípravy na sezónu 2022
realizácia výmeny hlavného prívodu vody. Jestvujúci prívod bol
v havarijnom stave a obavy, ktoré
by mali neblahé následky na fungovanie bazénov, boli týmto zažehnané. Podľa slov prevádzkara
Ľubomíra Škutu už nezostáva pre
spustenie pripraveného areálu nič
viac, iba príchod teplých letných
dní, a brány kúpaliska budú vzápätí vítať prvých návštevníkov.
Vzhľadom na zvýšenie cien
energií sa zmenili aj ceny vstupného. Pre dospelých obyvateľov
Nemšovej je vstupné vo výške
4,00 € a pre deti 2,50 €. Pre hostí z iných miest a obcí úhrada za
dospelého je 5,50 € a za dieťa 3,50
€. Kúpalisko naďalej zabezpečuje
vyžitie v relaxačnej zóne, na tobogánoch, poskytuje umelý tieň pre
rodiny s deťmi, služby v bufetoch
a Bike Pointe. Tradíciou letného
kúpaliska sa stal letný koncert.
Dňa 22. júla 2022 Vás realizačný
tím pozýva na kultúrne podujatie,
ktoré sa bude niesť v rytme hudby a zábavy večerného kúpania.
Predskokanom koncertu bude
nemšovská kapela Petrichor,
hlavnou kapelou No name a po
skončení nočná Oldies párty.
Veríme, že aj tento rok sa letné
kúpalisko stane miestom oddychu, relaxu a zábavy a že pre
vádzka dokáže uspokojiť svojimi
službami dovolenkárov a prázdninárov túžiacich po lete strávenom pod slnkom s vodou na
dosah.
Autor: Miroslava Dubovská
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POSLEDNÝ ŠTVRŤROK
V MIESTNYCH ŠKOLÁCH
Žiaci i v poslednom štvrťroku školského roka úspešne reprezentovali svoje miestne základné školy - a to nielen
v športových a recitačných súťažiach, ale aj v rôznych
olympiádach a dokonca sa zúčastnili i natáčania Farmárskej revue, ktorá bola odvysielaná na RTVS.

ZAUJÍMAVOSTI ZO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA
FARMÁRSKA REVUE V ŠKOLE!
V pondelok 11. apríla 2022 sa žiaci ZŠ na J. Palu zúčastnili natáčania magazínu Farmárska revue priamo
v areáli školy. Ekológ, pomológ, odborník na ovocinárstvo
a bývalý žiak Ing. Ľudovít Vašš, ktorý nahradil vo vysielaní uznávaného dlhoročného poradcu pána profesora Ivana Hričovského, prijal pozvanie a pred kamerami
odovzdával bohaté skúsenosti a poznatky. Žiakov pán
Vašš upozorňoval na chyby, ktoré z nevedomosti robíme
pri starostlivosti o ovocné stromy a ukázal im aj správne
ošetrovanie ovocných stromov, ktoré sú vysadené v areáli
školy. Reportáže z natáčania boli odvysielané 23. 4. a 30.
4. 2022. Ak ste si ich nestihli pozrieť v televízii, môžete si
vyhľadať konkrétne epizódy podľa uvedených dátumov
v televíznom archíve RTVS.
BESEDA S AKTÉRMI TV MARKÍZA
Regionálny redaktor Televíznych novín MICHAL BUJNA a kameraman RADOSLAV ONDRUŠÍK prišli 31. mája
2022 porozprávať o svojej práci žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ,
J. Palu 2. Tí dostali príležitosť porovnať svoje skúsenosti
s vytváraním a zdieľaním fotografií, videí a iného obsahu
s profesionálnou tvorbou spravodajských reportáží.
DUCHOVNÉ AKTIVITY: MISIA DETÍ ZA DETI
40 dní deti 1. stupňa ZŠ sv. Michala plnili rôzne pôstne aktivity pod názvom MISIE DETÍ ZA DETI. Tí, ktorí sa
zapojili a splnili dané úlohy, tak sa za odmenu zúčastnili
výletu do Trenčína, navštívili farský kostol a Centrum pre
rodinu, kde boli nachystané tvorivé dielničky. Výrobky,
ktoré si deti vytvorili, si mohli odniesť ako odmenu domov, okrem toho každé dieťa bolo odmenené zmrzlinovým pohárom so šľahačkou a malinami. Na tento výlet
budú deti ešte dlho spomínať.
DETSKÁ LETNÁ OLYMPIÁDA
Materská škola v rámci Olympijského dňa pod záštitou
Slovenského olympijského a športového výboru sa vrátila
k tradícii a organizovala v priestoroch NTS Nemšová Detskú letnú olympiádu, ktorá sa konala v dopoludňajších
hodinách 22. júna 2022 so všetkými náležitosťami pod
tohtoročným oficiálnym heslom „Každý pohyb sa počíta“.

Z natáčania Farmárskej revue v ZŠ Nemšová

trofejou získal Anton Jozef Krajči /5. A/, 2. miesto Vanesa
Merková /7. A/ a 3. miesto Kristián Holíček /5. A/. V tretej
kategórii sú tieto umiestnenia: Saška Trokanová /8. A/ 2.
miesto a Katarína Haliaková /7. A/ 3. miesto.

ÚSPECHY ŽIAKOV V OLYMPIÁDACH
A INÝCH SÚŤAŽIACH
Vynikajúce výsledky v okresnom kole Biologickej
olympiády prekvapili a, samozrejme, aj potešili začiatkom
apríla hneď niekoľko žiakov zo ZŠ Nemšová. V kategórii
E – zoológia sa na 1. mieste umiestnil Richard Holeček
z 8. A a tesne za ním obsadil 2. miesto Leonard Isteník z 6.
B. V kategórii E – geológia sa na 1. mieste umiestnil Igor
Bartoš z 9. A a v kategórii E – botanika získala 3. miesto
Lýdia Čapková z 9. A.
V okresnom kole Matematickej olympiády v kategórii
Z7 opäť hviezdil Tomáš Zuzík. Nielenže sa stal úspešným
riešiteľom, ale dokonca získal spomedzi 21 súťažiacich
najviac bodov a umiestnil sa na úžasnom 1. mieste.
Do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR sa prvýkrát zapojila aj ZŠ, J. Palu s 58 žiakmi
3. – 8. ročníka, ktorí si chceli porovnať svoje vedomosti
s rovesníkmi z iných škôl. Až 50 zúčastnených žiakov
školy získalo diplom s vyobrazenou zlatou medailou, ktorá symbolizuje úspešných riešiteľov. Najlepšie výsledky
v jednotlivých kategóriách podľa ročníkov získali: v kat.
STAR 3 Petra Kňažková z 3. C (99 %), v kat. STAR 4 David
Ďuriš z 4. C (99 %), v kat. STAR 5 Nataša Dorúšková z 5. B
(94 %), v kat. STAR 6 – Mina Rosi Iliev a Martin Hudec zo 6.
B - obaja získali 100 %, v kat. STAR 7 Michaela Kocianová
zo 7. B (92 %), v kat. STAR 8 Krištof Koníček z 8. A (89 %)
a v kat. STAR 9 Lýdia Čapková z 9. A (97 %).

NA NETRADIČNÉ VZDELÁVANIE
SA TEŠÍ KAŽDÝ
ŠKOLA V PRÍRODE I PLAVECKÉ VÝCVIKY
Žiaci KSŠ sa netradične vzdelávali. V dňoch 25. - 29.
apríla strávili tretiaci a štvrtáci v krásnej prírode na rozhraní Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Nocľah aj stravovanie im poskytla horská chata Bartoška. Animátori
pre deti pripravili rôzne zaujímavé aktivity. Deti zvládli
viac ako 8-kilometrovú turistiku. V rámci výletného dňa
v Banskej Štiavnici navštívili štôlňu Bartolomej, námestie
s perfektnou zmrzlinou, Kalváriu.
Počas piatich aprílových dní tretiaci a štvrtáci KSŠ
úspešne absolvovali základný plavecký výcvik v plavárni v Novej Dubnici. Cieľom bolo zdokonaliť už čiastočné
plavecké schopnosti žiakov a dať im základy plaveckého štýlu kraul. Toto zvládali s nadšením a bez náznakov
strachu z vody. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci
preukázať svoje získané schopnosti v plaveckých pretekoch. Na prvom mieste sa umiestnila Dorotka Merková
zo 4. A, 2. miesto patrilo Alexejovi Gášpárovi zo 4. A. Celú
dĺžku bazéna (25 m) preplávali: Natália Hrehušová – 3. A,
Romana Sabadková – 4. A, Kristián Králik – 4. A, Filip Haliak – 4. A, Timotej Haliak – 4. A, Marek Mahrík – 4. A. Je
dôležité podporovať aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich
obľúbeným športom.

ŠKOLA V PRÍRODE A PLAVECKÝ VÝCVIK
ZÁKLADNEJ ŠKOLY, JANKA PALU 2

KRÁSNE RECITAČNÉ
A SPEVÁCKE ÚSPECHY POKRAČUJÚ...
A SLOVO BOLO U BOHA je názov recitačnej súťaže,
ktorá sa každoročne organizuje v Trenčíne v Základnej
škole sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Súťažiaci v 5 vekových kategóriách svojimi kvalitnými ukážkami predstavili krásu duchovnej literatúry s morálnym posolstvom
v krajskom kole. Katolícku spojenú školu reprezentoval
Vladislav Galko z 8. A v 4. kategórii – poézia Petra Koníčková zo 7. A, ktorá v mimoriadne silnej konkurencii vybojovala pre KSŠ v 4. kategórii – próza krásne 3. miesto.
Peťke srdečne blahoželáme k úspechu.
ZLATÝ NEMŠOVSKÝ SLÁVIK. 17. mája 2022 sa piati žiaci
Katolíckej spojenej školy zúčastnili speváckej súťaže NEMŠOVSKÝ SLÁVIK. Poháňala ich túžba zažiť si ten pocit
stáť na javisku a bojovať so strachom, pritom dobre rytmizovať, intonovať a rozprávať príbeh v dvoch kontrastných
piesňach. A aký bol výsledok? Všetci reprezentanti školy
získali krásne umiestnenia! V druhej kategórii 1. miesto s

Štvrtáci v škole v prírode na Čertove

Od 15. 5. do 20. 5. 2022 absolvovalo päťdesiatdva žiakov štvrtého ročníka školu v prírode v Lazoch pod Makytou, konkrétne v horskej rekreačnej oblasti Čertov. Ubytovaní boli v hoteli František, ktorý im okrem výhodnej
polohy v srdci Javorníkov poskytoval aj krytý bazén, ktorý žiaci využili naplno, nakoľko absolvovali denne dvojfázový plavecký výcvik pod vedením skúsenej plaveckej
inštruktorky. Žiakom sa neustále venovali animátorky
s pani učiteľkami a vychovávateľkami, pripravovali pre
nich rôzne zábavné a netradičné tematické hry, pohybové
i tímové športové súťaže, pri ktorých nadobúdali zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, čítania s porozumením
či zdokonaľovaním sa v oblastiach spoločenskovednej,
prírodovednej a regionálnej kultúry.
Anton Jozef Krajči - Zlatý slávik
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ŠNÚRA KONCERTOV
A AKCIÍ ZUŠ NEMŠOVÁ
Ako to už býva zvykom, aprílom sme začali „šnúru“
koncertov a akcií. Mestské múzeum sa zaplnilo krásnymi hrejivými tónmi počas jarných koncertov. Mesiac máj sme odštartovali súťažami takmer vo všetkých hudobných odboroch a externých tanečných
a výtvarných súťažiach.
Ako prvá overila vedomosti žiakov hudobno-teoretická súťaž „Nemšovský kľúčik“, po nej nám svoje výkony predviedli žiaci v klavírnej súťaži „Tanec detských
rúk“. V tomto roku nechýbal ani „Nemšovský slávik“,
kde krásny detský spev prišiel podporiť aj pán primátor, ktorý osobne odovzdal výhercom ceny. Sériu súťaží
v hudobnom odbore sme zakončili „Dvoreckým dychfestom“ a gitarovým koncertom. Na všetky súťaže dohliadala odborná porota.
Žiaci 3. – 4. ročník KSŠ v škole prírode

Dňa 26. 5. 2022 bol pre žiakov ZŠ na J. Palu 2 pripravený výchovný koncert v Kultúrnom centre v Nemšovej. Žiakom od prvého až po piaty ročník sa predstavila
gajdošská muzika Bosoráci, ktorá oživuje staré zabudnuté piesne z Považia. Deti si mohli dokonca zaspievať či
zahrať na hudobných nástrojoch, ktoré im ukázali Matej
Beňo a Dominika Poláková z Bolešova.

JAR V MATERSKEJ ŠKOLE
V Materskej škole na Ulici Odbojárov a jej elokovaných prevádzkach na uliciach Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej pani učiteľky pre deti pripravili obdobie plné zábavy.

VYNÁŠANIE MORENY

Deti z Ulice Odbojárov radi privítali jar, a preto sa 12. apríla
vybrali k rieke Váh s Morenou – symbolom zimy, aby tradičným obradom zime zamávali na rozlúčku.

DEŇ ZEME

V Materskej škole v triedach na uliciach Odbojárov a Ľuborčianskej pri príležitosti Dňa Zeme prebehol zber papiera. Deti spolu odovzdali 2000 kg a „zachránili“ cca
34 stromov. Aj týmto spôsobom vedieme deti k ochrane našej Zeme spolu s množstvom edukačných aktivít
v priebehu celého školského roka.

STAVANIE MÁJA

Dňa 2. mája v priebehu Dňa otvorených dverí materskej
školy, ktorý sa konal v každej prevádzke, na školskom
dvore na Ul. Odbojárov deti s pani učiteľkami a so spevom ľudových piesní žiačok ZUŠ postavili máj, ktorý so
slovenskou zástavou zdobil areál celý mesiac.

DEŇ MATIEK

Po dlhodobom výpadku kultúrnych aktivít s radosťou
privítali členov rodín detí v priestoroch vyzdobených
tried a potešili predovšetkým mamičky a babičky pásmami básní, piesní a tančekov pri príležitosti ich sviatku. „Naša mama je fakt dobrá, my škôlkari toto vieme...“.
Deti sa zúčastnili aj mestských osláv Dňa matiek v Kultúrnom centre Nemšová.

V pracovných dňoch od 6. mája do 27. mája 2022 materská škola vyhlásila súťaž Do škôlky na bicykli“ Cieľom
súťaže je viesť deti k zdravému životnému štýlu a využívanie zdravej alternatívy dochádzky detí do materskej
školy bez štyroch kolies. Do súťaže je zapojených všetkých 9 tried školy. S najčastejšou dochádzkou do škôlky
zvíťazili deti z 3. triedy na Ľuborčianskej ulici s počtom
148 bicyklových dní, na druhom mieste deti z triedy na
Trenčianskej ulici a na treťom mieste deti z 2. triedy na
ulici Odbojárov. Srdečná gratulácia s kolobežkami dorazila k ľuborčianskym predškolákom.
Sviatok všetkých detí sa niesol v znamení dobrej zábavy
i v Materskej škole Odbojárov. Dňa 31. mája a 1. júna deti
privítali klauna Toma, ktorý vyčaroval úsmev na tváričkách cirkusovým predstavením, balónikovými zvieratkami a na koniec „bublinovou rybačkou“ s malými, no aj
obrovskými bublinami. 2. júna sa deti zoznámili s Polepetkom, ktorý v divadelnom predstavení potreboval pomoc
detí, aby sa dozvedel veľa múdrych vecí o našom meste.

SKRÁŠĽUJEME ŠKOLSKÉ DVORY

Letné počasie, ktoré sa prihlásilo skôr, ako sme čakali, budeme tráviť na školských dvoroch, ktoré si na jednotlivých
prevádzkach postupne zveľaďujme. Na Ul. Odbojárov pribudli váhadlové hojdačky, preliezková zostava, výsadba
kvetov, zeleninová záhradka, obnovený náter preliezok,
na Ul. Kropáčiho váhadlové hojdačky, kolotoč a výsadba
kvetov, osadenie garáže, na Ul. Ľuborčianska váhadlové
hojdačky a vybudovanie pieskoviska a na Ul. Trenčianska
pribudli váhadlové hojdačky a strunové hojdačky. Týmto
prosíme verejnosť nášho mesta, aby upozorňovala svoje
deti, že v areáli materskej školy slúžia deťom - škôlkarom
k zmysluplnému tráveniu pobytu vonku na bezpečnom
náradí v bezpečnom prostredí. Prosíme, aby nepoškodzovali majetok školy! V každej z rodín sa nájde škôlkar,
ktorý má radosť z hier na zábavnom školskom dvore!

VÝZNAMNÉ TANEČNÉ ÚSPECHY ZUŠ NEMŠOVÁ
Dievčatá z tanečnej skupiny ELIS a ARABESS sa svedomito pripravovali na tanečné vystúpenia a hlavne tanečné súťaže, ktorých sa úspešne zúčastňovali. ELISky
súťažnú sezónu odštartovali 9. apríla v Starej Turej, odkiaľ sa prebojovali do medzinárodného finále v Prahe,
z ktorej si odniesli nielen krásne zážitky, ale aj druhé
miesto. Nasledoval tanečný maratón na DNI TANCA
v Dubnici nad Váhom, kde sa naša najmenšia sólistka Grétka pretancovala až do celoslovenského finále
v Žiari nad Hronom. Ohúrila nielen publikum, ale aj porotu a získala zlato. Ďalej sa konali súťaže v Gbeloch,
Nemšovej a Leviciach. Z Levíc sa dievčatá nesmierne
tešili, pretože vyhrali a idú na finále do Maďarska na
Balaton, držme im palce. Okrem súťaží ste naše dievčatá mohli vidieť aj na koncerte ku Dňu matiek alebo výchovnom koncerte pre materské školy.
VÝTVARNÁ PREZENTÁCIA
Do súťaže „Od zrnka ku chlebu“ sa zapojili žiaci výtvarného odboru, ktorý vyhlásil Králikov mlyn Nemšová
v spolupráci s Mestom Nemšová a súčasne tvorili
práce do detskej výtvarnej súťaže „Lacove chrobáky“,
ktorú organizuje OZ Hravé hlavy. Široké škály našich
techník boli odprezentované na vernisáži ZUŠ Nemšová v Mestskom múzeu Nemšová.
ÚSPECHY LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU
Casting do TV seriálu Druhá šanca, nahrávanie detskej
piesne Hríbiky v Štúdiu Kulich v Hornom Srní, účasť
na súťaži Dramaticky mladí 2022 či medailové priečky
v obvodnom kole 68. ročníka Hviezdoslavov Kubín - aj
to sú úspechy žiakov literárno-dramatického odboru.

Autor: Mária Urbánková, Mária Lašová a Miroslava Dubovská

Mia Dance, Praha

Deti materskej školy na Deň detí s klaunom Tomom

ŽIACI PRE ŽIAKOV- DIVADELNÉ PREDSTAVANIE
PRE TÝCH NAJMENŠÍCH Z NEMŠOVEJ
Mimo týchto súťaží sme nezabudli ani na našich
najmenších, pre ktorých sme pripravili v Kultúrnom
centre výchovný koncert, kde očarili maňuškami aj
najmenších adaptáciami známych ľudových rozprávok
– O kozliatkach a zlom vlkovi a Troch prasiatkach. Spolu s hudobným a tanečným odborom naši herci zachraňovali kráľovstvo Notičkovo, v ktorom sa stratila hudba. Predstavenie adresovali najmenším škôlkarom, ale
i žiakom 1. stupňa základných škôl v Nemšovej.
Sme šťastní, že šikovnosť a cieľavedomosť žiakov
úspešne reprezentuje ZUŠ Nemšová. Tešíme sa, že
nám od septembra pribudnú ďalší žiaci, ktorí úspešne
absolvovali prijímacie skúšky a my im budeme môcť
pomáhať rozvíjať ich talent.
Autor: ZUŠ Nemšová
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OSLAVY 65. VÝROČIA
OTVORENIA ŠKOLY
S ročným odkladom, ale zato veľkolepo oslávila ZŠ
na Ulici Janka Palu 65. výročie otvorenia školy.
Dňa 14. júna 2022 boli hostia a všetci priaznivci
miestnej školy pozvaní do KC v Nemšovej, kde si
pre nich žiaci základnej školy pod vedením pani
učiteliek pripravili veľkolepé oslavy. Prítomných
v úvode privítala pani riaditeľka Mgr. Emília Mazanovská, po nej sa prihovoril aj primátor mesta
Nemšová JUDr. Miloš Mojto a potom patrilo pódium žiakom školy, ktorí pre divákov nachystali
naozaj pestrý program a ukázali v ňom svoje tanečné, spevácke, hudobné, recitačné i herecké
schopnosti. Počas slávnostného popoludnia za-

KK MUGEN MÁ DVE STRIEBRA
Z MAJSTROVSTIEV EURÓPY

Foto: TASR
Miroslava Kopúňová, vicemajsterka Európy

Karate Klub MUGEN rozbehol
jarnú súťažnú sezónu v plnom
prúde, a to s poriadnou medailovou nádielkou.

MIRKA KOPÚŇOVA
ZÍSKALA DVOJNÁSOBNÝ
TITUL VICEMAJSTERKY
EURÓPY
O veľký rozruch v „karate kruhoch“ sa postarala naša najstaršia (teda najskúsenejšia) členka
– MIRKA KOPÚŇOVÁ. S napätím
sme sledovali jej skvelé zápasy
na domácom, no predovšetkým
na medzinárodnom tatami, ktoré
zavŕšila získaním dvojnásobného titulu Vicemajsterky Európy
na 57. Majstrovstvách seniorov
v tureckom Gaziantepe (28. 5.
2022). Individuálnej kategórie
senioriek do 68 kg sa zúčastnilo
27 reprezentantiek z 27 krajín.
Mirka po prvom voľnom kole
a ďalších troch jednoznačne

vyhratých zápasoch postúpila
do finále s domácou reprezentantkou. I napriek prehre predviedla fantastický výkon, ktorý
zopakovala o niekoľko hodín
neskôr taktiež v boji o zlato, ale
tentokrát v súťaži družstiev proti chorvátskemu ženskému seniorskému tímu (štvorčlenný
slovenský tím sa prebojoval do
finále po štyroch vyhratých kolách). Nomináciu na tohtoročné Majstrovstvá Európy zaistili
Mirke jej umiestnenia a výsledky
z predchádzajúcich bodovaných
súťaží, medzi ktorými rezonujú
predovšetkým Karate1 Premier
League 2022 v portugalskom
MATOSINHOS („karate svetový
pohár“), kde Mirke ušlo bronzové
3. miesto naozaj o vlások a Majstrovstvá Slovenskej republiky
seniorov 2022, na ktorých Mirka jednoznačne obhájila vo svojej kategórii titul Majsterky SR
z predchádzajúcich rokov.

ZLATO, STRIEBRO
AJ BRONZ NIELEN
NA MAJSTROVSTVÁCH SR
Úspechy (hoci nie na európskej
úrovni, ale určite cenné a stojace za zmienku) zaznamenali
i mladší členovia nášho karate
klubu. Príležitostí bolo dostatok.
O medailové zisky sa postarali
už aj tí najmenší, ktorí trénujú
v klube ešte len od septembra
minulého roka.
K prvým jarným súťažiam patril: 32. ročník Karate Zvolen Cup
2022, kde KK Mugen zaznamenal
stopercentnú medailovú úspešnosť: 1. miesto: Ema Michalíková (6 -7 r.), Patrik Pápy (6 -7 r.),
Jessica Gašparová (12 - 13 r.); 2.
miesto: Klára Chrastinová (10 11 r.); 3. miesto: Ema Caletková
(10 - 11 r.), Natália Valigurčinová
(8 - 9 r.), Adriana Mierna (12 - 13
r.), Petra Chrastinová (14 - 15 r.).
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zneli piesne „Keby som bola princezná Arabela“ či
„Pátá“, sprevádzané tanečnými pohybmi baletiek
a ďalších tanečníkov. Divákov pobavili postavy
Maťka a Kubka i scénky z rozprávok O perníkovej chalúpke a Červenej Čiapočke. Najmladší
žiaci predviedli svoje znalosti v angličtine spevom
s ukazovaním.
Ako rastú chlapci všetkým vysvetlili štvrtáci
s básňou Pubertína pehatá od Valentína Šefčíka.
Prítomní mohli vidieť aj viacero tanečných čísel,
ktoré rozhýbali aj samotných divákov. Okrem toho
bola súčasťou programu aj prezentácia školy, jej
histórie, súčasnosti aj vízie do budúcnosti. Bohatý
program urobil krásnu bodku za blížiacim sa koncom školského roka 2021/2022.

Cenné kovy priniesli „Mugeňáci“ i zo 16. ročníka Otvorených
Majstrovstiev Slovenskej Shito
Ryu karate asociácie: 1. miesto:
Natália Valigurčinová (8 - 9 r.),
Victória Novotná (10 - 11 r.) a Petra
Chrastinová (kadetka); 2. miesto:
Klára Chrastinová a Jessica Gašparová, obe v 10 - 11 ročných,
avšak vo svojej príslušnej váhovej kategórii.
Vzhľadom na to, že v jesennom
období bola kvôli pandémii Covid-19 prerušená súťažná sezóna
pre mladších a starších dorastencov, tak im určené Majstrovstvá SR za r. 2021 sa uskutočnili
dodatočne v máji tohto roku.
Štartovali na nich: Jessica Gašparová (12 - 13 r.), ktorá získala
zlatú medailu; Petra Chrastinová (kadetka) vybojovala striebro
a Adriana Mierna (12 - 13 r.) si
odniesla bronz. Jarné obdobie je
v slovenskom karate určené predovšetkým kategórii mladších
a starších žiakov (do 12 rokov),
pre ktorých boli určené tento rok
dve kolá Slovenského pohára,
ktoré sú súčasne nominačnými
súťažami pre postup na Majstrovstvá Slovenskej republiky
(11.5.2022). V 1. kole Slovenského
pohára žiakov v Trenčíne sa KK
Mugen v medailovej štatistike
kumite umiestnil na 5. mieste
zo 40 klubov (sedem štartov: šesť
medailí a jedno štvrté miesto): 1.
miesto: Ema Caletková (10 - 11 r.);
Ema Micháliková (6 - 7 r.); Victória Novotná (10 - 11 r.); 2. miesto: Klára Chrastinová (10 - 11 r.)
a Jessica Gašparová (10 - 11 r.); 3.
miesto: Natália Valigurčinová (8

Tréner Pavol Prna na súťaži so svojím tímom

Autor: Mária Lašová
Foto: Andrej Luprich

- 9 r.); 4. miesto: Patrik Pápy (6 7 r.). 2. kolo Slovenského pohára
žiakov, Bratislava: 1. miesto: Ema
Micháliková (6 - 7 r.) a Natália
Valigurčinová (8 - 9 r.); 2. miesto:
Klára Chrastinová (10 - 11 r.).
V sobotu 14. 5. 2022 Petra Chrastinová reprezentovala náš klub
na 14. Memoriáli Michala Bozogáňa v Košiciach a okrem nových skúseností priniesla pohár
a diplom za 2. miesto. V ten istý
deň získali Paťo Pápy – 1. miesto a Eliáš Púček – 3. miesto v 2.
kole Otvorených majstrovstiev
Západoslovenského zväzu karate v Šuranoch.
Naposledy (21. 5. 2022) sa kumiťáci a kumiťáčky zúčastnili
Trstenského pohára karate 2022,
kde obsadili: 1. miesto: Ema Michalíková (Ema debutovala v kategórii 8 - 9 r.), Paťo Pápy (6 - 7 r.)
a Klára Chrastinová (10 - 11 r.); 2.
miesto: Adriana Mierna (12 - 13 r.)
a 3. miesto: Eliáš Púček (8 - 9 r.)
a Petra Chrastinová (kadetka).
Členom klubu, ako aj trénerovi Mgr. Pavlovi Prnovi, za ich
výsledky srdečne blahoželáme
a želáme veľa síl v ďalších bojoch o umiestnenia na stupienkoch víťazov. Chceme vyjadriť
i poďakovanie JUDr. Milošovi
Mojtovi, primátorovi Mesta Nemšová, Mgr. Emílii Mazanovskej riaditeľke ZŠ Nemšová a PaedDr.
Lubomírovi Královi, PhD., riaditeľovi Katolíckej spojenej školy,
za podporu a vytváranie podmienok pre každodenné trénovanie.
Autor: Andrea Chrastinová
Foto: TASR
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ŠPORTOVÁ HALA PREŠLA
NOVOU REKONŠTRUKCIOU

Zrekonštruované sociálne zariadenia v športovej hale

Športová hala v meste Nemšová funguje
nepretržite už 43. sezónu. Od svojho otvorenia – 30. marca 1979, zažila mnohé –
menšie či väčšie zápasy a výkony, pravé
športové emócie či tiež početné (a potrebné) rekonštrukcie. Tá posledná sa (z)realizovala počas tohtoročnej jari.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v mestskej športovej hale sa pôvodne mala
realizovať už pred tromi rokmi, teda v roku
2019. Z dôvodu neočakávaných udalostí
v Poľnohospodárskej platobnej agentúre
však neboli mestu poskytnuté plánované

verejné zdroje. Dnes už našťastie môžeme
rekonštrukciu označiť za zrealizovanú.
Práce od apríla do júna 2022 realizovala
spoločnosť BTI, s.r.o, so sídlom v Žiline.
Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo
výške 36 417, 40 €. Časť z nich znáša mesto, časť pokrýva príspevok Európskej únie
a štátny príspevok, ktorý zabezpečila MAS
Vršatec. Nenávratný finančný príspevok
predstavoval 18 799 €. Kompletne prerobené boli sprchy a obe WC (vrátane všetkých
obkladov či príslušenstva). Vďaka novému kotlu a rozvodom vody je zabezpečená teplá voda do priestorov WC a zázemia

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
ALOJZA PREKOPA

Pán Prekop sa zaslúžil o znovuobnovenie činnosti
telovýchovnej jednoty Ľuborča a výraznou mierou
sa zaslúžil aj o vybudovanie športového areálu
v rokoch 1972 až 1974. Prispieval tiež k organizácii
Behu okolo Ľuborče a pôsobil tiež na poli funkcionárskom. Nielen ako dlhoročný tajomník milovanej TJ Ľuborča (bol de facto vedúcou osobnosťou
v TJ od jej založenia v roku 1959 až rok 1981), ale
tiež ako člen predsedníctva OV ČSTV či na krátky
čas aj ako predseda Okresného futbalového zväzu
Trenčín. Pán Prekop bol obľúbenou a rešpektovanou osobnosťou. Svojimi radami a skúsenosťami
pomáhal svojim nasledovníkom až do konca života. Na jeho pamiatku odohrali muži TJ Ľuborča už
nejeden majstrovský futbalový zápas v čiernych
dresoch odkazujúcich na jeho pamiatku. Na pamiatku skutočného „otca futbalu v Ľuborči“.
Autor: Bernard Brisuda
Marek Koníček

V dresoch s motívom na pamiatku pána Alojza Prekopa

fitness centra. Keďže rekonštrukcia nezahŕňala niektoré potrebné prerábky, ako
výmenu svietidiel, po dohode so správcom
haly a vedením mesta boli následne zrealizované ďalšie práce. Bola zrealizovaná
výmena stropného pohľadu vrátane svietidiel a bol zrealizovaný aj vnútorný obklad obvodných stien. Oprava stropu sa
realizovala prostredníctvom zhotovenia
sadrokartónového obkladu. Cena samostatnej dodávky obkladov stien a stropu
bola 11 598, 09 €. Hoci sa teda rekonštrukcia dotkla aj šatní, ich pôvodný vzhľad
zostáva zachovaný.
Rekonštrukcie v mestskej hale sú jej
súčasťou dlhodobo, najviditeľnejšie sa
udiali v posledných dvoch dekádach. Za
všetky spomeňme štyri či päť. Najskôr
rok 2003 a výmenu strechy či sfunkčnenie kotla na samostatný ohrev teplej vody.
V roku 2007 bol upravený povrch haly,
keď staré parkety nahradil moderný taraflex. Zároveň boli vnútorné steny športoviska obložené dreveným obkladom
a vyznačené boli čiary na viacero športov. V roku 2009 bola do haly umiestnená
tribúna s kapacitou približne sto divákov.
V roku 2014 sa udiala pomerne rozsiahla
rekonštrukcia, v rámci ktorej boli vymenené staré drevené okná za nové plastové.
Vymenený bol tiež obvodový plášť haly,
pričom sa zmenila aj farba fasády. Z pôvodnej bielej sa stala hala naraz žlto-modrou. V roku 2017 bolo výmenou kotlov opäť
upravované kúrenie.

PRETEKY
MLADÝCH RYBÁROV

Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí
schválilo úpravu názvu futbalového areálu v m.č.
Ľuborča. Ihrisko po novom ponesie meno bývalého významného funkcionára klubu Alojza Prekopa, ktorý nás navždy opustil koncom minulého
roka vo veku 84 rokov.

nú organizáciu č. 4, zvyšných
44 za obvodné organizácie
z Trenčína, Dubnice nad Váhom a Nového Mesta nad
Váhom. Počas súťaže mali súťažiaci a ich doprovod zabezpečené bezplatné občerstvenie a pitný režim.

Pretekárka, získala 1. miesto

Počas príjemnej jarnej soboty
sa stretli mladí rybári a spoločne ulovili 305 rýb, z toho
31 kusov kapra obyčajného,
1 kus karasa, 136 pstruhov
dúhových, 14 kusov ostrieža,
98 kusov belice európskej,
7 kusov pleskáča a 18 kusov
červenice.
Na štrkovisku Nemšová štartovalo v pretekoch dňa 28.
mája 72 rybárov do 14 rokov.
Bojovali o titul najlepšieho
mladého rybára. To, že nejde
iba čisto o chlapčenský šport,
svedčí i pravidelná prítomnosť dievčat. Do pretekov sa
zapojilo 16 dievčat a 56 chlapcov, z toho 28 súťažiacich
štartovalo za miestnu obvod-
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Organizátori pripravili pre
pretekárov 100 vecných cien,
z toho odovzdaných bolo 72
v hodnote 1 600 eur. Za ceny,
ktoré každého potešili, patrí
poďakovanie mnohým sponzorom, ktorí toto podujatie
podporili. Spolu ich bolo 60.
Najväčšími sponzormi boli
mesto Nemšová, MsO SRZ
Trenčín a UP-steel Dubnica
nad Váhom.

Športová hala je k dispozícii najmä športovým klubom fungujúcim v našom meste.
Okrem futsalu, florbalu či stolného tenisu
sa tu hrá tiež volejbal, hokejbal a v zime
aj tenis. Uvažuje sa tiež o vytvorení podmienok a vyčlenení hodín pre hru bedmintonu. Ženský extraligový florbal v hale
brzdí nedostatočné internetové pripojenie
či nevyhovujúce svetelné inštalácie, resp.
umiestnenie kamier. Aj z tohto dôvodu sa
naše mesto uchádza o prostriedky z Fondu
na podporu športu v snahe o vybudovanie
novej športovej haly, prioritne zameranej
na florbal. Posudzovanie žiadostí prebehne na jeseň a pevne veríme, že náš projekt
bude posúdený ako úspešný. Výstavba
druhej haly (ktorá by mala stáť v priestore
za základnými školami) poskytne priestor
pre väčšie komerčné využitie fungujúcej
štyridsaťtriročnej, ale za to veľmi vitálnej
športovej haly.
Autor: Bernard Brisuda

JAKUB MURKO,
HRÁČ AS TRENČÍN
Cesta k úspechu nikdy nie je ľahká. Svoje vie o tom aj
úspešný futbalový hráč z Nemšovej, ktorý má vo veku
17 rokov už mnohé úspechy za sebou a pevne veríme,
že mnohé pred sebou.
Futbal mu imponoval už od malička a od malička
sa mu i profesionálne venuje. Už ako malý chlapec
prestúpil na Základnú školu Novomestského v Trenčíne. Na jeho úspechy sme sa pozreli bližšie a mladý
talentovaný hráč redakcii prezradil.
„S futbalom v Nemšovej som začínal, keď som mal štyri roky. Naviedol ma k nemu môj nevlastný otec. Absolvoval som prestup z Nemšovej do Trenčína. V Klube
AS Trenčín som od svojich ôsmich rokov. V budúcnosti
sa plánujem presadiť v A mužstve AS Trenčín. Mojím
snom je presadiť sa aj v zahraničí.
Súčasťou akých reprezentácií si bol v tomto roku?
„V tejto sezóne som reprezentoval klub v 1. LMD,
kde sme získali majstrovský titul a stal som sa
najlepším strelcom s 29
gólmi. Slovensko som reprezentoval v kategórií U 15
v prípravných zápasoch
a U 17 som reprezentoval
v 1. a 2. kole kvalifikácie
na Majstrovstvách Európy. Tiež som reprezentoval Slovensko a získal
titul v kategórii U 17. Stal
som sa najlepším hráčom
AS Trenčín v kategórii
U 15, U 17 a najlepším
strelcom kategórie U 17.

Na prvých priečkach sa
umiestnili: V chlapčenskej kategórií obsadil 1. miesto DEAN
KARAUS (4 275 bodov), 2.
miesto Matej Fabuš (3 361 bodov), 3. miesto Jakub Mosný
(3 340 bodov). V dievčenskej
kategórií obsadila 1. miesto
RADKA MACHÁLKOVÁ (4 185
bodov), 2. miesto Lea Chovancová (2 805 bodov), 3. miesto
Nikol Paláková (725 bodov).
Špeciálnu cenu za najväčšiu
rybu získala Magdaléna Žejdlíková.
Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

Počas fungovania haly sa mnohé akcie
pravidelne opakujú. Zimná halová miniliga vo futsale má za sebou 26 úspešných
ročníkov, žiacky turnaj O primátorskú vázu
dokonca o dve viac. Hoci obe podujatia sa
posledné dve zimy z dôvodu pandemickej
situácie neuskutočnili, ich znovunaštartovanie je jasnou víziou. Fitness centrum
je v prevádzke od 31. marca 1993. No a
mimochodom, koho zaujíma, ako dlho sa
o halu stará správca Vladko Gajdoš, dočká
sa odpovede. Od 1. apríla 1989. Nie, zaiste
to nie je vtip.

Jakub Murko

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív AS Trenčín
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ŠTYRI ZLATÉ
A JEDNA STRIEBORNÁ
EXTRALIGA ŽENY

V Nemšovej sa v piatok 9. mája pokračovalo v majstrovských oslavách. V dopoludňajších hodinách sa predstavil
majstrovský tím žien v Mestskom úrade
v Nemšovej, kde primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto v príhovore vrúcne
poďakoval hráčkam a funkcionárom klubu za vynikajúcu reprezentáciu mesta
Nemšová a vysoko ocenil dosiahnuté výsledky. Úspešné hráčky sa zapísali do pamätnej knihy mesta a prevzali si ocenenie
udelené mestským zastupiteľstvom.
V popoludňajších a večerných hodinách
si hráčky klubu prichystali pre svojich
rodičov, súrodencov, známych, kamarátov
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a fanúšikov fantastickú akciu. Spievalo sa,
tancovalo, pilo, jedlo a oslavovalo. Uvarili
vynikajúci guláš, hráčky pripravili krásnu
tortu aj s ohňostrojom, napiekli zákusky, koláčiky a ďalšie veľké dobroty. Bola
to pekná florbalová nemšovská svadba.
K tomu vynikajúci program a veľká tombola.
„Tak toto sa vám, babeny, podarilo a skladám klobúk! Podali ste perfektný výkon na
palubovke, získali ste titul a k tomu takáto
čerešnička na torte. Vynikajúca výzdoba,
perfektní muzikanti a moderátori. V mene
rodičov, funkcionárov, vedenia klubu vám
patrí veľké ďakujem, nielen za túto vydarenú akciu, ktorá trvala až do rána bieleho.
Pripravili ste krásnu udalosť, na ktorú budeme všetci veľmi dlho spomínať a ostane
nám všetkým v srdiečkach,“ povedal svoje
úprimné vyznanie prezident klubu NTS
FK – ZŠ Nemšová Peter Tydlačka.
Autor: Vladimír Gajdoš

MS 2022 - mladšie žiačky

LIGA DIEVČAT U-16

→ PORADIE: 1. Nemšová | 2. Kysucké Nové
Mesto | 3. Modra | 4. Partizánske | 5. Pruské
| 6. Galanta | 7. Spišská Nová Ves | 8. Fiľakovo. Dievčatá vyhrali ligu bez straty bodu
a so skóre 159 : 34.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
DORASTENIEK

13. - 15. máj 2022, Nemšová
→ PORADIE: 1. Nemšová | 2. Modra | 3. Kysucké Nové Mesto | 4. Spišská Nová Ves | 5.
Galanta | Fiľakovo

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
MLADŠÍCH ŽIAČOK

20. - 22. máj 2022, Nemšová
→ PORADIE: 1. Nemšová | 2. Pruské | 3. Ky-

sucké Nové Mesto | 4. Tvrdošín | 5. Partizánske | 6. Michalovce | 7. Fiľakovo.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
JUNIORIEK

27. - 29. máj, Kysucké Nové Mesto
→ PORADIE: 1. Kysucké Nové Mesto | 2. Nemšová | 3. Slovenská Ľupča | 4. Partizánske |
5. Pruské | 6. Spišská Nová Ves

REPREZENTÁCIA

Na spoločnom sústredení žien a junioriek
v Galante 3. - 5. júna sa za klub NTS – ZŠ
Nemšová momentálne nachádzajú: ŽENY
Adriana Bahnová, Katarína Daňová, Lenka Dobrodejová, Veronika Dobrodejová,
Kristína Vyletelková | JUNIORKY Eliška
Hoštáková, Timea Kulová, Kristína Ondreíčková a Denisa Papierniková.

Primátor mesta a flobalistky na oslavách víťazstva

ŤAŽKÉ ČINKY
▶ ŽENY DO 76 KG – 3. miesto BAHNOVÁ,
Lenka - 305 kg | MUŽI DO 93 KG – 3. miesto MIKEL, Adrián - 697,5 kg

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA V KLASICKOM
TLAKU NA LAVIČKE

Bánovce nad Bebravou 23. apríl 2022
▶ ŽENY DO 75 KG – 3. miesto BAHNOVÁ,
Lenka - 57,5 kg | MUŽI DO 83 KG – 8. miesto ČERVENEC, Matej - 132,5 kg (2. miesto
junior) | MUŽI DO 93 KG – 5. miesto MIKEL, Adrián - 160 kg | MUŽI DO 93 KG –
12. miesto TORIAK, Adrián - 142,5 kg ( 2.
miesto dorastenec) | MUŽI DO 105 KG – 3.
miesto MARČEK, Martin - 180 kg

Adrián Turiak

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V KLASICKOM SILOVOM TROJBOJI
DORASTENCOV A JUNIOROV
Bardejov / 14. máj 2022

▶ DORASTENCI DO 93 KG – 1. miesto TURIAK, Adrián - 633,5 kg + Národný rekord
v mŕtvom ťahu 261 kg | JUNIORI DO 120
KG – 3. miesto – PANÁČEK, Andrej.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V KLASICKOM SILOVOM
TROJBOJI MUŽOV, ŽIEN A MASTERS
Zvolen / 7. máj 2022

PRIPRAVUJEME:

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA V TLAKU NA LAVIČKE
Partizánske 16. 4.

▶ MUŽI DO 83 KG – 5. miesto VANEK, Igor
- 182,5 kg – 2. miesto masters)
Na Majstrovstvách Európy v silovom trojboji v Plzni 3. mája medzinárodný rozhodca silového trojboja Vladimír Gajdoš
úspešným absolvovaním skúšok získal
ocenenie Rozhodca kategórie 1.
Autor: Vladimír Gajdoš

FUTBAL ▶ NIVA CUP 11. ROČNÍK (2. JÚL 2022 IHRISKO TJ ĽUBORČA)
FUTBAL ▶ JUNIOR CIGÁŇ CUP LETNÁ MLÁDEŽNÍCKA LIGA V MALOM FUTBALE
FLORBAL ▶ MLÁDEŽNÍCKE DRUŽSTVÁ PRAGUE GAMES (13. - 16. 7. 2022)
FLORBAL ▶ ŽENY - CZECH OPEN (11. - 14. 8. 2022)
CHAMPIONS RACE 2022

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY ŠKÔL

súbojov stali 6. najlepším florbalovým
tímom Slovenska v rámci tejto súťaže.

Žiačky Katolíckej spojenej školy po
postupe zo základnej skupiny vybíjanej žiačok reprezentovali školu
v okresnom kole, kde sa umiestnili na
3. mieste. Chlapci v základnej skupine
vo florbale vybojovali 2. miesto.

Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu
školy i mesta a všetkým fanúšikom,
ktorí prišli 6. a 7. júna povzbudzovať do
Športového centra M-Šport v Trenčíne
ďakujeme za vytvorenie skvelej atmosféry.

Dňa 28. apríla sa ZŠ J. Palu zúčastnila stolnotenisového turnaja O pohár
primátorky mesta Trenčianske Teplice. Zúčastnilo sa 13 žiakov, 9 chlapcov
a 4 dievčatá. Na 3. mieste sa v dvojhre
mladších žiakov umiestnil Tomáš Zuzík zo 7. B. Po víťazstve okresného kola
vo florbale starších žiačok ZŠ v Soblahove florbalistky zo ZŠ, J. Palu postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo
dňa 17. 5. 2022 v Omšení. Dievčatá opäť
suverénne vyhrali a postúpili do krajského kola, v ktorom 31. 5. 2022 opäť
obsadili 1. miesto.

Autor: Mária Urbánková, Mária Lašová

V celonárodnom kole, ktoré dostalo názov SUPER FLORBAL POHÁR 2022, sa
dievčatá po dvoch dňoch náročných
Žiačky KSŠ vo vybíjanej dievčat

ŠACH
3. LIGA B2
7. kolo CCVČ Beluša B – KNŠ Nemšová/H. Srnie 3,5 : 4,5 | 8. kolo KNŠ Nemšová/H. Srnie –
SKŠ Dubnica n/V 3 : 5 | 9. kolo ŠK Chynorany – KNŠ Nemšová/H. Srnie 3 : 5 | 11. kolo KNŠ
Nemšová/H. Srnie – ŠK Pov. Podhradie B 3 : 5. Celkové poradie: KNŠ Nemšová/H. Srnie
obsadil 3. miesto (11 družstiev).
4. LIGA B21
KNŠ Nemšová/H. Srnie B obsadil 6. miesto (7 družstiev)
Autor: Vladimír Gajdoš
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JARNÉ PODUJATIA
OZ PEREGRÍN
Po chladnej a pochmúrnej zime, poznamenanej doznievajúcou pandémiou, prišla jar,
ktorá svojou sviežou silou a prýštiacou energiou vdýchla život asi každému z nás.
Vďaka uvoľneným opatreniam mohlo i OZ Peregrín rozbehnúť opäť svoju činnosť. Na
výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 17. marca 2022, sme sa dohodli na programe
podujatí pre nasledujúci rok a hneď prvou aktivitou, o pár dní neskôr, bola pomoc Mestu Nemšová pri jarnom upratovaní.
V období pred Veľkou nocou sa OZ Peregrín v spolupráci s Mestom Nemšová
podieľalo na organizácii tvorivých dielní
v Králikovom mlyne. Pre veľkonočné obdobie sú typické viaceré zvyky a tradície
našich predkov, ktoré sa cez tvorivé stretnutia snažíme udržiavať a rozvíjať.
Výroba kraslíc maľovaním a zdobením
netradičnými technikami sa uskutočnila 24. a 25. marca pod vedením lektoriek
pani Márie Jurenkovej a Kataríny Kebískovej z Horného Srnia. Prítomní sa učili
zdobiť kraslice servítkovou technikou,
maľovaním, použitím pierok a mali mož-

Korbáče

nosť sledovať spôsob, ako sa robia „madeirové“ kraslice.
Súčasťou veľkonočných tradícií je šibačka, ku ktorej je nevyhnutné mať poriadny
korbáč z vŕbového prútia – „nástroj privolania pevného zdravia“. Majstrom pletenia výrobkov z vŕby je náš rodák pán
Pavel Králik, ktorý bol 31. marca naším
lektorom. Predviedol nám na počkanie
pletenie krásneho veľkonočného korbáča
so spevnenou rúčkou. Poučil nás o výbere
vhodných prútikov, miestach, kde v našom okolí rastú, naučil techniku pletenia
a prezradil i svoje „grífy“ (napríklad, ako
si pomôcť, keď potrebujeme pri pletení
pomocníka a nemáme ho).
Posledné z jarných kreatívnych stretnutí
bolo venované veľkonočnému aranžovaniu. Členovia OZ Peregrín pod vedením
Marcely Prekopovej, vytvárali nápadité,
výnimočné, trendy-dekorácie, najmä z prírodných materiálov, ktoré zdobili viaceré
naše domácnosti v období sviatkov a pripomínali vzájomné obohacujúce stretnutie.
Po dvojročnej odmlke sa podarilo obnoviť
putovanie členov OZ Peregrín do Krem-

ZO ŽIVOTA
FARNOSTI

PO TROCH ROKOCH SME OPÄŤ OSLÁVILI VEĽKÚ NOC I PROCESIU KU KAPLNKE
PANNY MÁRIE FATIMSKEJ
V dňoch 14. až 17. apríla sme po troch rokoch slávili Veľkonočné trojdnie aj za účasti veriacich, ktorí
prichádzali na sväté omše, obrady a pobožnosti
v hojnom počte.
Začiatok mája je na mnohých miestach spätý
s oslavami, ktoré sa konajú ku cti svätého mučeníka Floriána. Výnimkou nebola ani naša farnosť.
V sobotu 7. mája sa v Kľúčovom konal Deň svätého Floriána, počas ktorého si dobrovoľní hasiči
z našej farnosti i z farnosti Horné Srnie uctili
svojho patróna a ochrancu. Svätú omšu v Kaplnke svätej Anny celebroval pán dekan Ján Smolka. Naposledy sa slávnosť konala v Hornom Srní

Deň sv. Floriána v Kľúčovom

Veľkonočné aranžovanie – kópia

nických baní, kde sa nachádza geografický stred Európy, na púť organizovanú
tamojšími bratmi kapucínmi k úcte Sv.
Jozefa. Slávnostnú liturgiu v kostole
Jána Krstiteľa sprevádzal spevácky zbor
ADOREMUS z Vrábiel, interpretujúci 30
rokov sakrálnu hudbu. Baníci v slávnostných uniformách, pohostenie pod holým
nebom a dobrá nálada boli neoddeliteľnou súčasťou tohto ducha povznášajúceho podujatia.
Nezabudnuteľným zážitkom príjemného májového dňa bola i návšteva Čerína. Pred pár rokmi sprevádzal tamojší
kňaz vdp. Mgr. Dušan Mesík našu púť
do Medžugoria. Vtedy sme sa dozvedeli

v roku 2019. Hodovú slávnosť ku cti Fatimskej
Panny Márie sme v Trenčianskej Závade slávili
15. mája. Program začal už v sobotu večer svätou
omšou, ktorú tradične celebroval správca farnosti
Dolná Súča, toho roku vdp. Karol Dobiáš. V nedeľu
sa po troch rokoch uskutočnila aj procesia so sochou Panny Márie od farského kostola ku kaplnke
v Trenčianskej Závade. Slávnostným celebrantom
a kazateľom na hodovej svätej omši bol Doc. ThDr.
Ľubomír Hlad, PhD., rektor Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa v Nitre, ktorý sa vo
svojej docentskej práci venoval tajomstvu zjavenia
Panny Márie vo Fatime.
V poslednú májovú nedeľu 29. mája sa v našej
farnosti konala slávnosť Prvého svätého prijímania. 77 detí z oboch miestnych škôl prijalo počas
slávnostnej svätej omše prvýkrát do svojich sŕdc
Telo Pána Ježiša. Prvoprijímajúce deti v peknom
počte prichádzali na sväté omše aj počas nasledujúceho týždňa.
Autor: kaplán Dominik Ondriaš
Foto: Andrej Moravčík

viac o Čeríne i o vzácnych freskách zo 14.
storočia, o obnove ktorých sa cez súťaž
nadácie VÚB „Zachráňte fresky - Poklady môjho srdca“, práve vtedy hlasovalo.
Vďaka hlasom mnohých, i nás, sú vzácne
diela na stenách kostola v Čeríne zachránené. Mohli sme ich obdivovať v plnej
kráse a zároveň pridať modlitbu vďaky
priamo tam, na mieste. Ďakujeme za to,
že sa dielo podarilo, ale najmä vďaka za
obetavých kňazov, ktorí v nás prebúdzajú
vôľu pomôcť dobrej veci, priložiť ruku
k dielu a tým nás učia stávať sa obetavejšími, empatickejšími, ľudskejšími. Autobusový zájazd sa uskutočnil 1. 5. 2022.
Autor: Jana Králiková
Foto: OZ Peregrín
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OZNAM O ZMENE MAILOVEJ ADRESY
Záujemcovia o uverejnenie vlastných príspevkov, resp. o vytvorenie
článku ku konkrétnej problematike môžu posielať členom redakčnej
rady Nemšovského spravodaja texty, odkazy či návrhy na novú mailovú adresu nemsovsky.spravodajca@gmail.com, prípadne kontaktovať na
č. t. 0907 680 186 zodpovednú redaktorku Miroslavu Bachratú.
Zároveň prosíme obyvateľov mesta, ktorí si chcú zmienkou v Spravodaji
uctiť pamiatku na svojich drahých zosnulých, aby požadovali uverejnenie spomienky na zosnulých výlučne pri prvom či okrúhlom výročí (5.,
10., 20., 30. výročie). Zároveň pripomíname, že podľa zákona o ochrane
osobných údajov nesmú noviny uverejňovať okrúhle výročia narodenia
žijúcich osôb bez ich súhlasu. V prípade zverejnenia je teda nutný súhlas
dotknutej osoby a takýto oznam bez neho nebude uverejnený. Za pochopenie ďakujeme.

NARODENÍ, ZOSOBÁŠENÍ, ZOMRELÍ
Od 1. 1. do 1. 6. 2022 sa v meste Nemšová narodilo 21 detí (z toho 5
chlapcov a 16 dievčat), o dve menej ako v minulom roku v rovnakom
období. (Noví občiankovia sú: Emil, Júlia, Oliver, Barbora, Amélia, Ivana,
Auróra, Viola, Nina, Matúš, Jakub, Stella, Agáta, Táňa, Nina, Tereza, Samuel, Izabela, Nela, Alica a Bianka.) Vitajte medzi nami.
Od 1. 1. do 1. 6. 2022 sa uskutočnilo 8 sobášov, pričom v minulom roku
ich za rovnaké obdobie bolo 14. Pravdepodobne nižší počet sobášov je
spôsobený pandemickou situáciou.
Od 1. 1. do 1. 6. 2022 zomrelo v našom meste spolu 34 občanov (22 za to
isté obdobie v roku 2021). Česť ich pamiatke.

S ÚCTOU
SPOMÍNAME
Dňa 7. 7. 2022 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy
opustila naša mama,
babka a prababka JULIANA MIČKOVÁ.
S láskou a úctou si na
ňu spomínajú dcéra
Marta, zať Marián a
vnučky Mirka a Andrejka s rodinami.
Dňa 25. 4. 2022 uplynulo 22 rokov, čo nás
navždy opustil náš
otec, dedko a pradedko
FRANTIŠEK MIČKO.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Marta,
zať Marián a vnučky
s rodinami.
Dňa 15. 3. 2022
uplynulo 13 rokov, čo
nás navždy opustil
MARIÁN MIČKO. S
láskou spomína sestra
Mara s rodinou a netere
s rodinami.
Dňa 27. 6. 2022 sme
si pripomenuli 25.
výročie, čo nás navždy
opustil milovaný
manžel, otec a dedko
STANISLAV DOMIN.
S láskou spomíname.

NEMŠOVSKÝ SPRAVODAJCA

Odišiel z nášho spoločného života, no zostáva
v našich srdciach.
Uplynulo 43 rokov od
úmrtia IVANKA KRÁČALA, ktorý zomrel
vo veku 7 rokov.
Dňa 4. 7. 2022 si pripomíname 15. výročie,
čo odišiel na večnosť
drahý manžel, otec,
dedko PAVEL MUTŇANSKÝ z Ľuborče.
Spomína manželka,
deti, vnúčatá.
Dňa 26. 5. 2022 uplynulo 20 rokov, čo nás
opustil náš otec, dedko
a pradedko IGOR KOVÁČIK. S láskou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 2. 6. 2022 sme si
pripomenuli 5. výročie
smrti našej milovanej
manželky, mamy a
babičky ANNY KONÍČKOVEJ, r. Bračíkovej.
Spomína manžel, dcéra
a syn s rodinami.
Dňa 27. 7. 2022 si pripomenieme 15. výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec a dedko JÁN
JURIK. Spomína manželka, deti, vnúčatá
a celá rodina.

SPRAVODAJCA
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DOHLASOVANÉ,
POZNÁME VÍŤAZOV
MALÉ VECI OKOLO NÁS 3
To, že niekedy stačí málo a dobrá vec je na svete si utvrdzujeme už po tretí rok. Nadšenie pre vec, chuť občanov pomôcť, trocha dobrovoľnosti a k tomu malá finančná podpora
a opäť sa pomôže deťom, prírode či kultúre v meste. Spoločnosť VETROPACK NEMŠOVÁ,
s. r. o., vyhlásila v poradí už tretí ročník grantového programu na zlepšenie súčasného
stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných „Malých vecí“ alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácií a jednotlivcov v regióne. Päť víťazných projektov získalo grant vo výške 500 €. Prihlasovať sa mohli od 15. 3. do 30. 4. 2022.
V aktuálnom ročníku sa hlasovalo medzi 8 projektmi. Hlasy jednotlivým projektom prideľovali zamestnanci spoločnosti. Najviac hlasov získal projekt Skrášlenie a skultúrnenie okolia železničnému mostu v Nemšovej. Víťazom gratulujeme a už teraz sa tešíme na
realizáciu.
► SKRÁŠLENIE A SKULTÚRNENIE OKOLIA ŽELEZNIČNÉHO MOSTU V NEMŠOVEJ
Navrhovateľ: Marián Kubaščík, N. O. S. - Nemšovský otužovací spolok
Vizualizácia Mosta T. G. Masaryka
► VIZUALIZÁCIA MOSTA T. G. MASARYKA
Navrhovateľ: Katarína Holíčková
► NOVÉ PIESKOVISKO V AREÁLI MATERSKEJ ŠKOLY V ĽUBORČI
Navrhovateľ: Stanislav Ďuriš
► REKONŠTRUKCIA ALTÁNKU PRE ŽIAKOV MATERSKEJ ŠKOLY
Navrhovateľ: Jana Chlebanová
► INTERAKTÍVNA VEDOMOSTNÁ HRA: ČO SA STALO V ROKU...
(HISTORICKÉ OKIENKO O NEMŠOVEJ)
Navrhovateľ: Miroslava Bachratá

SČÍTANIE
OBYVATEĽSTVA
V MESTE

ÚDAJE O OBYVATEĽSTVE
Za 120 rokov sa počet obyvateľov v Nemšovej
a jej mestských častiach viac ako strojnásobil. Kým v roku 1900 mali obce spolu 2 045
obyvateľov, dnes je ich počet 6 335. Nezmenil
sa iba ich počet, ale aj národnostná, náboženská či vzdelanostná štruktúra. V porovnaní
s minulosťou dnes žijeme v multikultúrnom
svete širokých možností.
ŠTÁTNA A NÁRODNOSTNÁ PRÍSLUŠNOSŤ
Zaujímavosťou je, že v minulosti bolo na
území dnešného mesta na počet obyvateľov
viac občanov s inou národnosťou, ako je
tomu dnes. Oproti minulosti máme viac rôznych národností v menšom počte. Napríklad
v roku 1900 sa k inej než slovenskej národnosti hlásilo 8,5 % (175 občanov) a v roku
1910 dokonca 12 % (346 občanov). Išlo predovšetkým o maďarskú a nemeckú národnosť.
Dnes inú než slovenskú národnosť tvorí 5,52
% (72 občanov) a druhú národnosť uviedlo
1,3 % občanov mesta. Občania sa hlásili najviac k národnosti českej (40), maďarskej (8),
bulharskej (4), ukrajinskej (4), vietnamskej
(3), poľskej a rusínskej (2), ruskej, talianskej
a rómskej po jednom občanovi. Druhú národnosť uviedlo z celkového počtu občanov
83 ľudí, z toho najviac 18 občanov (21,69 %)
uviedlo českú, 12 (14,46 %) slovenskú, 6 (7,23
%) ruskú, inú ako bola uvedená 5 (6,02 %), 4
občania nemeckú (4,82 %), rómsku, poľskú,
rusínsku a anglickú uviedli zhodne 3 občania (3,61 %), írsku a maďarskú uviedli zhodne
dvaja občania.
K materinskému jazyku slovenskému sa hlásilo 5 984 občanov (94,45 %), k českému 43
(0,68 %), maďarskému 9 (0,14 %), ukrajinské-

mu, vietnamskému, anglickému a bulharskému jazyku sa hlásili vždy 4 občania, čo predstavovalo 0,06 %, k nemeckému, poľskému
a španielskemu po troch občanoch (0,05 %)
a po jednom občanovi sa hlásili k srbskému,
rumunskému a inému jazyku. Spolu v 271 prípadoch nebol materinský jazyk zistený.
Podľa štátnej príslušnosti sa na území mesta
nachádzalo 6 303 (99,49 %) občanov slovenskej štátnej príslušnosti, 30 cudzincov (0,47
%) a v dvoch prípadoch (0,03 %) nebola štátna
príslušnosť zistená.
VIEROVYZNANIE
Rôznorodosť prevláda aj v náboženskej
príslušnosti. Na území mesta sa nachádza
viac ako 15 rôznych vierovyznaní. Zaujímavosťou je, že na druhom mieste hneď po
rímskokatolíckej viere sú občania bez vierovyznania.
Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1900 tu prevládali tri náboženstvá. Rímskokatolícka cirkev
(1 900 veriacich), evanjelická (15) a židovská
cirkev (132). Podľa výsledku z roku 2021 medzi obyvateľstvom prevláda rímskokatolícka
cirkev – 4 953 veriacich, na druhom mieste
boli občania bez náboženstva – počet 901,
u 312 občanov sčítanie konkrétne náboženstvo nezistilo a iné náboženstvo uviedlo 144
občanov. Evanjelická cirkev – 50 občanov
(0,79 %), gréckokatolícka – 23 (0,36 %), kresťanské zbory – 21 (0,33 %), ad hoc hnutia – 19
(0,3 %), budhizmus – 6 (0,09 %), pravoslávna
cirkev a apoštolská cirkev zhodne po 5 (0,08
%), reformovaná kresťanská cirkev (kalvínska) – 4 (0,06 %), náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia – 4 (0,06 %), islam – 3 (0,05
%), a po jednom občanovi sa hlásili k evanjelickej cirkvi metodistickej, bratskej jednote
baptistov, cirkvi československej husitskej
a starokatolíckej cirkvi. K iným cirkvám než
boli uvedené sa hlásilo 25 občanov (0,40 %).
Autor: Miroslava Bachratá
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