
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

dovoľujem sa Vám touto cestou prihovoriť v čase začína- 
júceho sa leta a, ako už bolo niekoľkokrát zverejnené, aj 
dočasného uvoľnenia obmedzení týkajúcich sa spoločen-
ského života.
 
S príchodom leta som si uvedomil, že mnoho ľudí túži 
po živote v spoločnosti, na verejnosti, bez obmedzení  
a s možnosťou prejaviť svoje aktivity navonok, nielen  
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doma či v zamestnaní, ale hlavne tam, kde sa dobre cíti,  
v kruhu svojich známych či priateľov. Nechcem Vás ani 
ja zaťažovať negatívnymi informáciami, ale chcem nás  
všetkých povzbudiť do aktivity a dobrej nálady. Nie na-
darmo sa hovorí, že človek svoj život prežije v prvom rade  
tak, ako sa sám k nemu postaví, či si zvolí cestu pozitívne-
ho, či negatívneho prístupu k životu.

Preto ma nesmierne teší, keď vidím vo svojom okolí ľudí, 
ktorí sú aktívni. Napriek prekážkam sa život nezastavil  
a pokračoval. Už od jarných mesiacov vidieť množstvo 
cyklistov na výletoch, mnoho ľudí v prírode, na prechádz- 
kach, mladých športovcov – či už futbalistov, florbalist-
ky, karatistov alebo nádejných kulturistov či nádejných  
atlétov. No nielen to, mnoho ľudí sa pustilo do brigád  
a odstraňovalo odpadky v prírode alebo sa len jednodu- 
cho rozhodli skrášliť svoje okolie tým, že na verejnom prie-
stranstve  vysadili kvety či okrasné dreviny.  Uvediem tak-
tiež jeden konkrétny prípad: v mestskej časti Trenčianska 
Závada sa podarilo zapojiť do skrášlenia verejných pries-

torov aj občanov,  ktorí dobrovoľne zabezpečujú každý pred 
svojím domom zalievanie muškátov na zábradlí pri ceste, 
a tým dotvárajú krajší vzhľad prostredia, v ktorom bývajú.

Aj naše mesto chce v rámci aktuálnych možností vytvo-
riť podmienky pre možnosť kultúrneho a spoločenského 
prežitia leta v Nemšovej. Preto sme vytvorili podmienky 
pre opätovné sprevádzkovanie tenisových kurtov v areáli 
nášho futbalového stánku, ktorý je v prevádzke od 01. 07. 
2021. Pripravuje sa Memoriál Petra Kenderu, máme naplá-
nované vystúpenie hudobnej skupiny POLEMIC v areáli 
kúpaliska. Zároveň pripravujeme aj tradičný Nemšovský 
jarmok, ktorý tentoraz bude z dôvodu rekonštrukcie ply-
novodov s vysokou pravdepodobnosťou zorganizovaný  
v areáli futbalového štadióna a jeho blízkom okolí. Rov-
nako je na august pripravené kultúrne podujatie, kde jeho 
hlavným aktérom bude známa česká speváčka Helena 
Vondráčková. Samozrejme, že toto nie sú jediné aktivity, 
ktoré sa plánujú na toto leto, pretože sú aj iné podujatia, 
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VÍZIOU DO BUDÚCNA JE 
VYBUDOVANIE VOLEJBALO-
VÉHO A NOHEJBALOVÉHO 
IHRISKA...

Ubehlo 23 rokov a areál bol 2 roky  nezmy-
selne nečinný. Osobne ako bývalému špor-
tovcovi, ale hlavne občanovi nášho krásne-
ho malého mestečka mi je ľúto, keď vidím, 
že majetok nás všetkých chátra. V súčas-
nosti sa najmä z iniciatívy primátora mes-
ta, poslancov, ako aj angažujúcich sa ľudí 
môžeme opäť tešiť zo znovuotvorenia. Areál 
ponúka uplatnenie v oblasti športu, regene-

rácie aj relaxu. K dispozícii sú športoviská, 
dve futbalové trávnaté plochy, jedna ume-
lá futbalová plocha a tri antukové tenisové 
kurty. Čoskoro bude spustený miniwellness 
– fínska sauna pre 6 osôb, infrasauna pre  
4 osoby a nová vírivá vaňa pre 7 osôb. Pre-
vádzka v interiérových priestoroch pod 
názvom Penzión Fanúšik ponúka kaviareň 
s barom a reštauračnú časť s terasou na ve-
rejné  i súkromné akcie. Súčasťou ponuky je 
ubytovanie (dve 2-lôžkové izby, 

sedem 3-lôžkových izieb a tri 4-lôžkové 
izby). Víziou do budúcna je vybudovanie 
volejbalového a nohejbalového ihriska, no-
vého bezpečného detského ihriska, ohniska 
so sedením a napojenie na blízku cyklotra-
su Nemšová – Dubnica nad Váhom.

Je mnoho úspešných športovcov, možno va-
šich susedov, o ktorých ani neviete. Dosiahli 
maximum vo svojich kluboch a veľkému 
množstvu z nich sa podarila dokonca až re-
prezentácia Slovenska, napr. vo futbale, ho-
keji, florbale, stolnom tenise, plávaní, karate 
a v ľahkej atletike. Nie každý musí byť vr-
cholový športovec, ale nie nadarmo sa vraví: 
„V zdravom tele zdravý duch.“ Nemšová a jej 
športovci majú veľa krásnych výsledkov, či 

„Nemšovský telovýchovný spolok“ vyrástol 
v krásnom prostredí pri sútoku riek Váh  
a Vlára. Na danú dobu to bol priam nadča-
sový priestor na športové, ale i kultúrne 
uplatnenie. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na zveľadení, či už jednotlivcom za 
prácu, ale i firmám a ľuďom blízkym nem- 
šovskému športu za finančnú podporu.

17. 5. 1998, KEĎ V NEMŠOVEJ TOKAJSKÉ VÍNO TIEKLO POTOKOM, SA OSLAVOVALO  
POLOŽENIE ZÁKLADOVÉHO KAMEŇA NOVEJ BUDOVY VO FUTBALOVOM AREÁLI.

ŠPORTOVÝ AREÁL NTS 
OPÄŤ OTVORENÝ

Rozkvitnuté mesto
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už v individuálnych, alebo v kolektívnych športoch. Ces-
tou k takýmto triumfom je motivácia už v ranom detstve. 
Dajme teda deťom možnosť športovať a spoločne sa po-
dieľajme na vytváraní lepších podmienok na trávenie voľ-
ného času. Šport je tá najlepšia cesta!
Nešťastná epidemiologická situácia vo svete nás brzdí  
v práci a v možnostiach vyžitia, držme si palce navzájom, 
aby sme mohli čoskoro zaplniť tribúny. Štefan Krovina

ktoré organizujú ďalší nadšenci a aktivisti. Pokiaľ 
nám teda nezhatia naše plány reštriktívne opatrenia 
štátu zamedzujúce či výrazne obmedzujúce možnosť 
spoločenských akcií a vzájomného sa stretávania ľudí  
a samozrejme, počasie, tak dúfam, že aj týmito akciami 
prispeje aj mesto  k aktívnemu a pozitívnemu prežitiu 
letného obdobia u nás. 

 Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakoval všet-
kým učiteľom, ale aj žiakom za zvládnutie náročného 
a komplikovaného školského roka, ale hlavne rodičom 
školopovinných detí, ktorí museli prevziať na seba  
v školskom roku 2020/2021 väčšinu zodpovednosti za 
vzdelávanie svojich detí.

 Verím, že si dokážeme nastaviť naše hodnoty a ži-
votné potreby tak, aby nám priniesli spokojnosť. Prajem 
všetkým Vám príjemné letné a prázdninové obdobie.

Miloš Mojto, primátor mesta

NEMŠOVSKÝ JARMOK

ZBIERAME BRKO
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ 
KUCHYNSKÝ ODPADDEŇ PRE RODINU

AKTUÁLNE OZNAMY

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO V NEMŠOVEJ 
ukončuje svoju prevádzku dňom 30. júna 2021.  
Možnosť testovania bude naďalej v odberovom  
mieste Prejta, Dubnica nad Váhom, za priamu  

platbu cca 10 € za antigénový test na COVID-19.
V prípade veľkého záujmu je možnosť 

opätovného zriadenia MOM v Nemšovej.

Informácie poskytol MUDr. Peter Herman, 
ALFACLINIC, s. r. o.

Kontaktná osoba za Penzión Fanúšik

ŠTEFAN KROVINA
tel. číslo 0910 986 637

krovinastefan@gmail.com

Všetky informácie a novinky budeme aktualizovať 
po zrealizovaní web stránky na webovom sídle 

www.penzionfanusik.sk a na sociálnych sieťach.

„Deň pre rodinu“ s tvorivými, zábavnými a športovými 
aktivitami pre rodiny s deťmi mesto Nemšová plánuje 

zorganizovať vo štvrtok 26. augusta 2021.
Ako všetky mestá a obce na Slovensku, 
aj mesto Nemšová od 1. júla 2021 začne 
plniť zákonom nariadenú povinnosť se-
parovať kuchynský odpad. Plne si uve-
domujeme, že separovanie a jeho miera 
sú dôležitým aspektom pre ochranu 
životného prostredia, ale zároveň je po-
trebné si uvedomiť, že zber BRKO bude 
vzhľadom na legislatívne požiadavky 
časovo aj finančne náročný. 

V meste máme už dlhšie zavedený 
zber biologicky rozložiteľného odpa-
du – BRO, ktorého zber je realizovaný 
1-krát za dva týždne a v rámci ktorého 
bolo možné zbierať aj BRKO. Dá sa po-
vedať, že čiastočne zavádzame niečo, 
čo už tu máme, len to teraz v zmysle 
platnej legislatívy budeme robiť zlo-
žitejšie. Pri kuchynskom odpade je 
lehota vývozu stanovená na 1-krát za 
týždeň. V praxi to bude vyzerať tak, že 
jeden týždeň bude prebiehať zber BRO 
a BRKO súbežne. Občan vyloží pred 
dom nádobu na BRO a druhú nádobu 
(vedierko) na BRKO (resp. len nádobu 
na BRO, do ktorej BRKO vysype). Na 
ďalší týždeň vyloží pred dom len ve-
dierko na BRKO (to platí pre rodinné 
domy). V bytových domoch budú na 
stojiskách osadené ďalšie nádoby na 
BRKO. Znie to trochu komplikovane, 
ale iná možnosť nie je.
Vedierka z rodinných domov vylo-
žia občania pred svoje nehnuteľnosti  

v zmysle harmonogramu. 
Pracovníci Verejno-prospešných slu-
žieb, m. p. o., tieto vedierka vyprázdnia 
a vrátia pred nehnuteľnosť. V prípa-
de zriadenia stojísk so 110 l zbernými 
nádobami osadenými v blízkosti ro-
dinných domov si každá domácnosť 
vyprázdni svoje vedierko do zberných 
nádob. Zber bude realizovaný v zmys-
le schváleného harmonogramu, ktorý 
je zverejnený na webových stránkach 
mesta. 

Vedierka sú umývateľné, každá 
domácnosť zodpovedá za ich čistotu.  
V termíne od 1. 8. do 30. 9. 2020 mes-
to testovalo dva druhy vedierok, a to 
perforované vedierka s rozložiteľnými 
vreckami a plné vedierka. Po zozbie-
raní potrebných údajov sme vyhodno-
tili všetky pozitíva a negatíva. Vzhľa-
dom na zvýšené náklady spojené  
s nákupom rozložiteľných vreciek pre 

všetky domácnosti (tieto náklady by 
viedli k zvýšeniu poplatkov za komu-
nálny odpad) sa mesto rozhodlo pre 
plné vedierka.
Veľkú vďaku vyslovujeme ochotným 
občanom, ktorí sa podieľali na priesku-
me a každý deň zapisovali potrebné 
údaje. Ďakujeme rodine Haliakovej, 
Šupíkovej, Pecháčkovej, Janečkovej, 
Mazánovej, Benkovej a Galkovej.

Beáta Tršková
Rudolf Kúkel, prednosta MsÚ

MESTO ZABEZPEČILO NÁKUP 
10-LITROVÝCH VEDIEROK PRE 
VŠETKY DOMÁCNOSTI  
A 110-LITROVÝCH NÁDOB PRE 
BYTOVÉ DOMY, KTORÉ BUDÚ 
VIDITEĽNE OZNAČENÉ NÁPI-
SOM BIOLOGICKY ROZLOŽI-
TEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD.

JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ  
VKLADAŤ DO VEDIERKA  
PLASTOVÉ VRECKÁ! 

5 miliónov 220 tisíc obyvateľov Slovenska sa sčítalo v po-
vinnom sčítaní obyvateľstva, ktoré sa ukončilo 13. júna 
2021. Aktuálne prebieha celoslovenské spracovanie údajov.
 
Elektronické samosčítanie obyvateľov sa uskutočnilo  
v termíne od 15. februára do 31. marca 2021. Obyvatelia sa 
sčítavali sami v pohodlí domova, prostredníctvom elektro-
nického formulára. Ku dňu 31. marca 2021 bolo v našom mes-
te sčítaných 5 849 obyvateľov, čo tvorí 91,68 %. Od 3. mája 
do 13. júna 2021 prebiehalo asistované sčítanie obyvateľov 
pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných 
miestach alebo pomocou mobilných asistentov sčítania.

S pomocou stacionárneho asistenta pôsobiaceho na mest-
skom úrade a mobilných asistentov sa v našom meste doda-
točne sčítalo spolu 170 obyvateľov. Pre potreby obyvateľov 
Nemšovej zabezpečil mestský úrad službu asistovaného 
sčítania aj počas posledného víkendu, pričom asistenciu 
využilo ešte 8 obyvateľov. 
Celkovo sa sčítalo v meste Nemšová 5 973 obyvateľov z cel-
kového počtu 6 380, čo tvorí 93,62 %. Nesčítaných bolo 407 
obyvateľov, čo predstavuje 6,38 %.

Ďakujeme  všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili sčítania 
obyvateľov a splnili si svoju povinnosť.
Sčítanie obyvateľstva je pre štát i samosprávy dôležitým 
nástrojom pre lepšie rozhodovanie. Získajú ucelený obraz 
o stave spoločnosti a životných podmienkach obyvateľov. 
Údaje slúžia ako podklad pre územné plánovanie, riešenie 
dopravy, kde je potrebné budovanie škôl alebo zabezpečenie 
niektorých sociálnych služieb.

Beáta Belková

V prípade, že vývoj epidemiologickej situácie bude pria- 
znivý a následne Úrad verejného zdravotníctva SR  
v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravot-
níctva v Trenčíne povolí organizovať hromadné poduja-
tia, mesto Nemšová plánuje vrátiť tradičný jarmok Nem- 
šovčanom v dňoch 13. a 14. augusta.

Plánom je usporiadať remeselný jarmok v areáli Nem- 
šovského telovýchovného spolku na Ulici Športovcov.  
V sprievodnom programe v piatok 13. augusta vystúpi 
folklórny súbor Čákovec, žiaci Základnej umeleckej ško-
ly v Nemšovej a dychová hudba Mistříňanka. Tanečná  
zábava vo večerných hodinách bude pod taktovkou dy-
chovej hudby Borovienka. V sobotu 14. augusta vystúpi 
hudobná skupina Mafia Corner, Hrdza a hlavným ťahá-
kom sobotných vystúpení bude skupina Salko. Ukonče- 
nie jarmoku oldies párty s DJ Lacym vo večerných hodinách 
bude bodkou za rokmi osvedčenou tradíciou nášho mesta.

Zmena programu vyhradená!

KALENDÁR ZBERU 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO 
KUCHYNSKÉHO ODPADU

RODINNÉ DOMY
Vedierko s kuchynským odpadom vyložte 
pred svoju nehnuteľnosť. Do vedierka dávaj-
te len kuchynský odpad! Mesto si vyhradzuje 
právo nevyviezť iný ako kuchynský odpad.

BYTOVÉ DOMY
Vedierko s kuchynským odpadom vyprázdnite 
do označených nádob na kuchynský odpad. 
Do vedierka dávajte len kuchynský odpad!

JÚL AUGUST SEPTEMBER

1. 7. 5. 8. 2. 9.

8. 7. 12. 8. 9. 9.

15. 7. 19. 8. 16. 9.

22. 7. 26. 8. 23. 9.

29. 7. 30. 9.

Letné kúpalisko v Nemšovej otvorilo sezónu 18. júna. Prevá-
dzková doba počas letných mesiacov júl, august je v čase od 
10:00 do 19:00 hod., počas víkendov do 19:30 hod. Z dôvodu 
obmedzení je kapacita podľa covid automatu aktuálne zní-
žená na 50%, teda zo 600 na 300 návštevníkov.

Kúpalisko poskytuje možnosť relaxácie v starostlivo upra-
vovanom areáli. Ponúka bazén s vírivkami, detský bazén 
s tobogánmi, umelý tieň, športové vyžitie, ako je volejbal, 
nohejbal, občerstvenie. Možnosťou je využitie bufetu BIKE 
POINT zákazníkmi kúpaliska s ponukou langošov alebo 
francúzskych palaciniek. Návštevníkov letného kúpaliska 
prevádzkovateľ týmto prosí o ohľaduplnosť pri kupovaní 
vstupeniek. Je potrebné zvážiť čas príchodu, nakoľko obme- 
dzenie kapacity spôsobuje nezhody. Cenník nájdete na FB -  
nemsovakupalisko a na webovom sídle mesta Nemšová.
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DRUHÝ ROČNÍK 
PROJEKTU MALÉ VECI 
OKOLO NÁS SA BLÍŽI 
DO FINÁLE!

ROZKVITNUTÉ MESTO

V marci spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o., 
v spolupráci s MAS Vršatec vyhlásila druhý 
ročník úspešného grantového programu, kto-
rého výhercovia majú možnosť získať grant 
vo výške 500 €.

Tento rok sa prihlásilo 11 pestrých projek-
tov, ktoré zaujali nielen vizuálnou ukážkou 
budúceho stavu, ale hlavne svojím prínosom 
pre lokálne komunity. Zamestnanci spo-
ločnosti mali možnosť rozhodnúť o výher-
coch programu svojím hlasom do 15. 6. 2021  
a v tejto chvíli vám už môžeme víťazné 
projekty stručne predstaviť. Materská ško-
la Nemšová, elokovaná prevádzka na Ulici 
Kropáčiho, sa prezentovala projektom vzde- 
lávacieho átria, v ktorom ide o vytvorenie 
tabuľovej steny s náučnými ilustráciami pre 
výučbu detí v exteriéri školy. Potrebujeme 
si pripomínať aj históriu našich obcí, preto 
zamestnancov zaujal projekt osadenia in-
formačnej tabule na mieste bývalej lesnej 
železničky v Ľuborči, ktorý poslalo občian-
ske združenie Hubert. Obyvatelia sídlisk  
a mestských častí v Nemšovej sa zaujímajú  
o obnovu detských ihrísk, kde sa môžu 
stretávať rodiny s malými deťmi. To je dôvod 
veľkého počtu hlasov pre projekt revitalizá-
cie detského ihriska na sídlisku Ul. Janka 
Palu. Výtvarne zdatní občania Nemšovej sa 
budú vďaka grantu podieľať na zhotovení 
turisticko-informačnej maľby na mostnom 
pilieri v Ľuborči. Novinkou v mestskej čas-
ti Kľúčové bude osadená drevená lavička  
s knižnou búdkou pri rybníku Važina. 

Výhercom súťaže srdečne blahoželáme
a očakávame priebežné správy a fotografie 
z priebehu realizácií víťazných projektov.

Vetropack Nemšová, s. r. o.
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Kvetinová výsadba v mestskej časti Trenčianska Závada

Po ťažkom a náročnom covidovom období k nám zavítala 
jar, ktorá so sebou priniesla nové farby a vône. Na Miero-
vom námestí rozkvitla záplava farieb z tulipánov a narcisov. 
Veľa pozitívnych ohlasov od občanov nás uistilo v tom, že 
naša práca a vynaložené finančné prostriedky majú zmysel. 
Z dôvodu prebiehajúcej rozkopávky v meste sa nepodarilo 
realizovať jarnú výsadbu zelene. Ako každý rok, vysádzal sa 
mestský mobiliár na Mierovom námestí, na Ulici SNP, športo-
vá hala a priestory Centra sociálnych služieb. V Trenčianskej 
Závade bolo zakúpených 40 nových závesných kvetináčov  
s muškátmi. 
V jesennom období plánujeme nákup a realizáciu výsadby 
chutného, zdravého, drobného a bobuľového ovocia, kto-
ré budú môcť konzumovať deti vo všetkých prevádzkach 
materskej školy. Tieto zdravé dobroty vysadíme aj v Centre 
sociálnych služieb, kde potešia našich starkých. No a na zá-
ver pripravujeme ešte jedno milé prekvapenie, z ktorého sa 
budete môcť tešiť na jar 2022.    
                              Beata Tršková

POĎAKOVANIE
Dňa 17. 5. 2021 došlo v doobedňajších hodi-
nách na Kukučínovej ulici v Ľuborči k zo- 
suvu pôdy z dôvodu nadmerných daž-
ďov, pri ktorých utrhlo väčšiu časť brehu. 
Chceli by sme poďakovať mestskému úra-
du, p. primátorovi, miestnemu hasičské-
mu zboru a všetkým známym, ktorí nám 
pomáhali v ťažkej situácii. Ďakujeme.

Rodina Patková a Škorčáková

  Dňa 29. marca v čase 19:06 prijal veliteľ 
jednotky správu z Krajského operačného 
strediska v Trenčíne o požiari trávnatého 
porastu a stromov na Závadskej ulici. Po 
vyťažení správy od operačného dôstojníka 
bol v čase 19:07 vyhlásený poplach členom 
zásahových jednotiek. Na miesto vyrazil  
v čase 19:17 jeden kus techniky CAS25 RTHP 
s posádkou 1+5. Následne bol stav doplnený 
členmi DHZO Ľuborča a Kľúčové, ktorí sa na 
miesto dostavili na OA. Po príchode na mies-
to udalosti bolo prieskumom zistené, že ide 
o požiar biologického odpadu s rozlohou cca 
3x3 metre = neohlásené a zakázané spaľova-
nie. Vzhľadom na rýchlu reakciu jednotky sa 
podarilo požiar po krátkom čase lokalizovať 
a zlikvidovať útočným D-prúdom s rozhraba-
ním kopy.

  Dňa 2. apríla bol veliteľovi DHZO prostred-
níctvom občanov nahlásený požiar trávy  
a porastu v delte rieky Vlára na pravom bre-
hu Váhu. Po prijatí správy veliteľ vyhlásil  
v čase 18:06 poplach a o 6 minút na to vyrazila 
k požiaru CAS25 RTHP s posádkou 1+4 a ďalší 
členovia 1+2 na OA. Po príchode na miesto bol 
požiar lokalizovaný okoloidúcim občanmi, za 
čo im veľmi pekne ďakujeme a chválime ich 
duchaprítomnosť, nakoľko požiar sa mohol 
nebezpečne rozšíriť do okolia. Jednotka za 
pomoci genfo vakov dohasila skryté ohniská 
hrabanky s trávou a priestor zabezpečila pro-
ti opätovnému vznieteniu.

  Dňa 10. 4. 2021 vo večerných hodinách 
(19:54) prijal veliteľ zásahovej jednotky správu 
o  silnom zadymení lokality "Pod hradiskom". 
V rovnakom čase vyhlásil poplach zásahovej 
jednotke a tá o 7 minút vyrazila v počte 1+5 
s jedným kusom techniky CAS25 RTHP. Po 
príchode na miesto boli prieskumom ziste-
né 2 otvorené ohniská bioodpadu bez dozo-
ru, ktoré boli v rozvinutom štádiu horenia. 
Nasadením útočného D-prúdu, rozhrabaním  
a zaistením okolitého prostredia oboch 
ohnísk bolo miesto udalosti zlikvidované.

  Dňa 18. 4. 2021 prijal veliteľ DHZO správu 
od občanov o vznikajúcom požiari – samo-
vznietenie nadrveného materiálu na kom-
postárni v Ľuborči. Po vyhlásení poplachu 
(18:27) na miesto vyrazil jeden kus techniky 
CAS25 RTHP s posádkou 1+4 (18:32). Po prí-
chode na miesto udalosti bolo prieskumom 
zistené, že ide o štandardný proces fermen-
tácie samotného materiálu, pri ktorom sa 
uvoľňuje teplo, čo ohlasovateľ vyhodnotil ako 
vznikajúci požiar. O vstupe jednotky do areá-
lu bol informovaný správca, objekt bol zaiste-
ný a v čase 18:58 technika zaradená späť do 
výjazdovej pohotovosti.

  Dňa 29. 4. 2021 sa na území Nemšovej 
uskutočnilo prvýkrát v histórii dobrovoľ-
ného hasičského zboru cvičenie protiply-
novej služby. Išlo o súčasť zdokonaľovacej 
prípravy, kedy členovia DHZO po ohlásení 

mimoriadnej udalosti o výbuchu plynu a ne-
zvestnej osobe vykonali prieskum silne za-
dymeného objektu s veľmi nízkou viditeľ-
nosťou (do 50 cm), vyhľadali zranenú osobu  
a následným transportom na voľné prie-
stranstvo tematickú časť zásahu ukončili.  
Z dôvodu preverenia fyzickej kondície absol-
vovali  ešte dodatočnú fyzickú záťaž na work-
-out ihrisku a osvojili si prácu s autonómnym 
dýchacím prístrojom.

  Výdatne zrážky a výstrahy 2. stupňa sa 
stali pre DHZO realitou dňa 17. 5. 2021 v čase 
9:37, kedy veliteľ jednotky prijal správu z KOS 
TN o mimoriadnej situácii – zosuv svahu  
a následnom zalievaní súkromného pozem-
ku na Kukučínovej ulici. Na miesto vyrazi-
la v čase 9:47 RTHP + PPV s posádkou 1+4.  
Prieskumom bolo zistené, že došlo k zosuvu 
väčšieho množstva zeminy do záhrady RD,  
povrchová voda zaplavovala dvor a pivničné 
priestory. Nasadením síl a prostriedkov bola 
vytvorená nová riadená trasa pre zrážkovú 
vodu a následne voda prečerpávaná do poto-
ka. Likvidácia udalosti 11:36, technika očiste-
ná a zaradená v pohotovosti v čase 11:59.

  Veliteľ DHZO bol v ten istý deň (17. 5. 2021) 
občanmi požiadaný o pomoc pri mimoriad- 
nej situácii – zatopenie pivničných pries-
torov hrubej stavby RD v katastri Ľuborče.  
Po vyťažení správy vyhlásil v čase 16:24 po-
plach a presne o 10 minút na miesto vyrazi-
la RTHP+PPV s posádkou 1+6. Po príchode 
na miesto udalosti bol prieskumom zistený 
prítok do stavebnej jamy, ktorý spôsoboval  
vytopenie spodnej stavby. Nasadením pláva-
cieho a kalového čerpadla sa dvoma B-prúd-
mi voda zo zatopeného miesta odčerpávala  
a súčasne prebiehalo vytvorenie nového tra-
sovania nátoku z hornej lúky. Likvidácia uda-
losti 17:45, očistenie techniky a zaradenie do 
pohotovosti 18:10. Tomáš Prno

Z DENNÍKA
NEMŠOVSKEHO HASIČSKÉHO ZBORU

ŽIVOT V MESTE OVPLYVŇUJE MNOHO UDALOSTÍ. NEPRIAZNIVÉ POČASIE, NO I NEADEKVÁT-
NE SPRÁVANIE ĽUDÍ SI VYŽADUJE ZÁSAH BEZPEČNOSTNÝCH ZLOŽIEK, Z KTORÝCH PRÁVE 
HASIČSKÝ ZBOR JE TOU EFEKTÍVNOU A EXPRESNOU FORMÁCIOU VŽDY PRIPRAVENOU NA 
INTERVENCIU.

JARNÉ UPRATOVANIE  
V NEMŠOVEJ
Ako každý rok, aj tento rok sme privítali jar 
upratovaním. Verejno-prospešné služby 
čistili cesty, chodníky, verejné priestran-
stvá a naši milí dobrovoľníci sa „vrhli“ na 
okolie cyklotrasy, koryta Vláry a vyčistila 
sa zeleň od odpadkov pri vstupe do Tren-
čianskej Závady. Veľmi nás teší, že pribú- 
dajú dobrovoľníci, ktorí v rámci svojho voľ-
ného času urobili veľký kus dobrej práce 
pri zveľaďovaní mesta a jeho okolia. Veľká 
vďaka patrí tým rodičom, ktorí príkladne 
vedú svoje malé ratolesti k všímavosti, em-
patii a láske k životnému prostrediu. 

Veľké ďakujeme patrí: Jakubkom, Timkovi, 
Ondrejkovi, Hanke, Gabike, Sárke, sestrám  
Mirke a Majke Patkovým a Adriánke Melo, 
ktorí čistili Trenčiansku Závadu. Skauti 
z Nemšovej, Horného Srnia, Dolnej Súče 
a Skalky nad Váhom. Jakub Krcheň, Mar-
tin Galko, Ondrej Hagara, Sarah a David 
Kvačkajoví, Filip a Tobias Červení, Jessica 
Korienková, Samuel Benko, Žofia Šumi-
chrastová, Sára Štefánková, Oliver Kaeis, 
Pavol Mrázik, Alica a Ivan Štefánkovci, Ján 
Sedláček, Filip Štefánek a Lukáš Ďurech, 
rodine Cverenkárovej za vyčistenie zelene 
na Ľuborčianskej ulici a všetkým ostatným, 
ktorých mená nepoznáme, ale dobrovoľne  
z vlastnej iniciatívy prispeli k zveľaďova-
niu mesta a jeho okolia. 

OBROVSKÁ VĎAKA VÁM VŠETKÝM.
                                                  Beata Tršková
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Lydka Čapková na pretekoch reining v Taliansku

Pripomenuli sme si Deň Zeme

MDD v škole

Rozlúčka predškolákov - trieda na Ulici Kropáčiho

Ľuborčianski piráti

Ešte len v máji sa nám vrátili do tried všetci žiaci druhého stupňa a už tu máme koniec školského roka. Posledné mesiace sa  
v našej škole niesli v znamení rôznych  aktivít, no najkrajšie bolo pre nás to, že sme mohli byť opäť spolu pod jednou strechou. 
Toto všetko sme za uplynulé obdobie stihli...

MÁME ZLATO!!!

Naše florbalistky z NTS FK-ZŠ Nemšo-
vá sa zúčastnili v dňoch 19. – 20. 6. 
2021 školských Majstrovstiev SR vo 
florbale žiačok ZŠ. O vytúžený titul 
bojovali A. Artmannová, V. Kresánko-
vá, E. Mutňanová, B. Mutňanová a K. 
Húdeková. Dievčatá bez straty jedi-
ného bodu suverénne vyhrali domáci 
turnaj a športová hala v Nemšovej sa 
otriasala v základoch. K zisku zlatého 
titulu gratulujeme a dievčatám praje-
me veľa úspechov aj v ďalšej repre-
zentácii!

AKTIVITY NA VYUČOVANÍ I MIMO NEHO

 

V apríli sme si pripomenuli Deň Zeme. 
Druháci vytvorili plagát s odkazmi pre 
našu Zem, žiaci tretích ročníkov vyčis-
tili okolie školy, jedálne a hrádze rieky 
Váh a nazbierali dve vrecia odpadu 
rôzneho zloženia. V ŠKD popoludní 
sadili rôzne semiačka a vytvárali z od-
padového materiálu zaujímavé dekorá-
cie, čím prispeli k väčšej čistote našej 
modrej planéty. 
Naši starší žiaci sa zapojili sa do rea-
lizácie VIII. cyklu Európskeho dialógu 
s mládežou. Počas vyučovania formou 
online dotazníka vyjadrovali svoje ná-
zory k témam, ktoré sa týkajú postave-
nia mladých ľudí, ich vzdelania a príle-
žitostí v celej Európskej únii.
Druhostupniari sa v priebehu mája 
a júna zúčastnili online prednášky  
o práci Internetovej poradne pre mla-
dých. V spolupráci s OZ IPčko sme 
si požičali na jeden mesiac putovné 
leporelo, ktoré bolo umiestnené na 
chodbe školy. Žiaci na ňom našli všet-
ky potrebné informácie o aktuálnej 
téme kybergroomingu a návody na 
bezpečnosť a väčšiu opatrnosť v ko-
munikácii v online priestore. 
Prvý jún aj tento rok tradične patril 
všetkým našim deťom. Tie dostali  
k MDD od Mestského úradu v Nemšo-
vej sladké prekvapenie a nezabudli na 
ne ani ich pani učiteľky. Vyučovanie 
prebiehalo vo veselej nálade, niekde si 
dokonca mohli vyskúšať učiť samotní 
žiaci. Aj pani vychovávateľky v ŠKD 

pripravili pre deti k ich sviatku rôzne 
športovo-zábavné súťaže, pri ktorých 
bolo počuť veľa smiechu.
V dňoch 24. – 25. 6. sme realizovali 
OZO formou didaktických hier a úče-
lových cvičení. Najskôr sme sa veno-
vali teoretickej príprave, počas ktorej 
sme si zopakovali, čo treba robiť v prí-
pade mimoriadnych situácií.  Šiestaci 
sa vzdelávali aj pomocou zábavno-
-poučného projektu Baštrng – SEPRP, 
čiže Sedlácka prvá pomoc, v ktorej vy-
stupuje známy komediálny herec Mi-
chal Kubovčík. Naučili sa tak základy 
prvej pomoci. Praktickú časť OZO sme 
začali evakuáciou tried po vyhlásení 
požiarneho poplachu. Hasiči nám po 
príchode predviedli aj jednotlivé čas-
ti hasiacej techniky.  Na ďalší deň sa 
triedy všetkých ročníkov vybrali do 
terénu, kde si vyskúšali orientáciu  
v prírode, zašportovali si, zatancovali, 
navštívili stajne s koňmi na Ranch 13 
a prežili krásny slnečný deň na čer- 
stvom vzduchu.

ZAHVIEZDILA V TALIANSKU

Mimoriadny úspech sa podaril na-
šej žiačke Lydke Čapkovej z 8. A, 
ktorá sa zúčastnila pretekov reining 
(westernová drezúra) v talianskom 
meste Cremona. V jej kategórii štar-
tovalo dokopy cca 60 pretekárov zo 
všetkých európskych krajín. Lydka 
skončila na vynikajúcom 17. mieste. 
Keďže v tomto type súťaže nie je tzv. 
kategória mládež, súťažila s dospelý-
mi jazdcami, čo je naozaj obdivuhod-
né. Gratulujeme!

STRETNUTIE SO ZNÁMOU OSOBNOSŤOU

Tretiaci sa v júni stretli s úspešným 
reprezentantom v autocrosse Marce-
lom Dleskom. Žiaci sa dozvedeli veľa 
zaujímavostí o pravidlách pretekov, 
samotnej stavbe auta, o rozdieloch 
pretekárskeho auta oproti sériovo vy-
rábaným autám a tiež videli množstvo 
víťazných pohárov, ktoré získal. Po 
krátkom občerstvení, ktoré pre žiakov 
pripravili jeho priatelia, mali možnosť 
vidieť a počuť predvádzaciu jazdu na 

pretekárskom aute, ktoré zrýchli z 0 na 
100 km/h za 4,5 sekundy. Žiaci preži-
li nezabudnuteľný zážitok, na ktorý 
budú ešte dlho spomínať. 

KULTÚRNE PODUJATIA OBNOVENÉ

Po uvoľnení opatrení sme si pred úpl-
ným záverom školského roka odbehli 
za kultúrou do KC Nemšovanka, kde 
bol pre žiakov pripravený hudobno-
-výchovný koncert, ktorý pre nás zor-
ganizovalo o. z.  Phantasia. Z pódia sa 
nám prihováral moderátor a spevák 
Mgr. Marcel Dragúň, známy z druhej 
série súťaže Česko-Slovenská Super-
Star. Na klavíri ho sprevádzal Juraj 
Janík. Okrem hudobnej časti si žiaci 
vypočuli prednášku o zmysluplnom 
trávení voľného času a bezpečnosti na 
sociálnych sieťach. Naši žiaci sa ak-
tívne zapájali do rozhovorov s mode-
rátorom a s chuťou sa pridali k spevu 
obľúbených populárnych piesní. 

NAŠE ÚSPECHY

Po úspechoch vo výtvarnej súťaži, 
technickej olympiáde a olympiáde  
v nemeckom jazyku pokračujeme.  
V apríli sa štrnásť žiakov našej ZŠ zú-
častnilo okresného kola pytagoriády. 
Súťaž prebehla online a z výsledkov 
sa tešili títo ôsmi úspešní riešitelia: 
Adam Mutňanský (4. A), Samuel Be-
gáň (4. B), Oliver Vlna (4. C), Martin 
Hudec (5. B), Richard Šebík (5. B), Pa-
vol Mikušinec (5. B), Tomáš Zuzík (6. 
B) a Timea Macharová (8. A).                                                                                                                        
Ďalšou súťažou, v ktorej sa darilo 
nášmu Tomášovi Zuzíkovi z 6. B bola 
matematická olympiáda. V okresnom 
kole sa stal úspešným riešiteľom 
a umiestnil sa na výbornom  1. – 2. 
mieste spolu s ďalším súťažiacim. 
Všetkým zúčastneným blahoželáme  
k dosiahnutým výsledkom.

Tento rok sa žiaci deviateho roční-
ka zúčastnili prípravného testovania 
KOMPARO 9. Aj napriek dištančnému 
vzdelávaniu a nie celkom vhodnému 
termínu testov, t. j. druhý týždeň po 
návrate na prezenčné vzdelávanie,  do-
siahli pekné výsledky. Zo slovenské-
ho jazyka a literatúry dosiahli o 13,1 %  
a v matematike o 6,9 % lepšie výsled-
ky ako bol celoslovenský priemer. Od-
zrkadlil sa v nich zodpovedný prístup 
väčšiny žiakov k príprave na plánova-
né Testovanie 9 (bolo nakoniec zruše-
né) i na prijímacie pohovory. Nesmie-
me zabudnúť ani na poctivú prácu pani 
učiteliek, ktoré sa im intenzívne veno-
vali počas celého roka.

Našim milovaným deviatakom, kto-
rým sa po náročnom školskom roku 
podarilo uspieť na prijímacích skúš-
kach, želáme veľa úspechov a veríme, 
že rovnako sa im bude dariť od sep-
tembra aj na stredných školách. Drží-
me vám palce!  

Všetkým našim žiakom, pani učiteľ-
kám, rodičom i občanom Nemšovej 
želáme krásne letné prázdniny plné 
slnečných dní, oddychu, skvelých 
zážitkov a radosti z príjemných chvíľ 
strávených so svojimi najbližšími.

Za kolektív ZŠ pripravila Mária Lašová

V materskej škole sme sa snažili u detí pootvárať okienka poznania 
dokorán, zasvätiť ich do tajomstiev života vo všetkých oblastiach. 
Deti zaujíma všetko! Či už je to malý chrobáčik alebo nekonečný 
vesmír! To je výzva pre učiteľky, ktoré hľadajú možnosti, ako čo naj-
vernejšie a veku primerane zoznámiť deti prostredníctvom hier so 
svetom okolo nich.

Deň detí ale bol dňom plným zábavy. Vo všetkých prevádzkach školy 
to žilo radosťou a smiechom. Deti tried na Ulici Odbojárov sa vybrali 
na cestu okolo sveta. Prešli všetky svetadiely s plnením rozmanitých 
úloh. Záverečné stretnutie sa konalo v Severnej Amerike. V indián-
skom típí, ktoré bolo veľkým prekvapením skautov, boli za svoje úsi-
lie malí cestovatelia odmenení pestrofarebným atlasom sveta.
Deti z tried na Ulici Kropáčiho zdolávali na školskom dvore rozpráv-
kovú prekážkovú dráhu, zábavné súťaže, kreslenie na chodník so 
záverečnou diskotékou. Deti boli odmenené diplomami a medailami.
V triedach na Ľuborčianskej ulici sa skupina detí vybrala na cestu 
okolo sveta s geometrickými tvarmi. Putovaním a plnením úloh sa 
zoznámili s obyvateľmi sveta a s ich spôsobom života. Po zdolaní 
prekážkovej dráhy boli odmenené medailami a hry ukončili disko-
tékou. Druhá skupina sa 1. júna zahrala na pirátov. Ako riadni pi-
ráti zvládli všetky pripravené nástrahy, za čo boli rovnako odmení 
medailami a darčekmi. Na Trenčianskej ulici sa malí pátrači vydali 
hľadať poklad, pričom ich čakalo niekoľko zábavných súťaží. Ra- 
dosť a smiech nechýbal ani na tomto školskom dvore.

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV
Záver školského roka 2020/2021 bol pre nás netradičný. Vzhľadom 
na pandemické opatrenia a meniace sa farby okresov sme zvoli-
li možnosť rozlúčky v exteriéroch prevádzok. V dňoch 24.– 28. 6. 
2021 sa konali rozlúčky predškolákov so zložením sľubu predško-
láka na školských dvoroch za prítomnosti rodičov detí. 53 detí sa 
svojím kultúrnym programom poďakovalo rodičom aj učiteľkám  
za krásne detstvo a s pocitom „školáka“ , spomienkou na rolu „škôl-
kara“ a šerpou cez rameno sa oficiálne rozlúčili s materskou školou. 
Našim deťom prajeme veľa úspechov v živote a veľkú podporu zo 
strany rodičov.

ÚSPECH NAJMENŠIEHO
Pravidelne sa materská škola zapája do výtvarných súťaží. No ten-
tokrát posielam do éteru, že jedno z najmladších detí bolo ocenené 
za kresbu „kravičky“ v súťaži „Dúhový kolotoč“, ktorú organizuje 
MPC Banská Bystrica. Milanko Janík, gratulujeme ti!
Škôlkarská galéria výtvarných prác je dostupná na prezentačnom 
paneli v centre mesta.

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola dňom 1. jún 2021 rozšírila svoju kapacitu. Otvorili 
sme deviatu triedu materskej školy, a tak ponúkame možnosť kaž- 
doročne zabezpečiť výchovu a vzdelanie deťom s maximálnym 
počtom 212. Je potešiteľný záujem verejnosti o našu školu, a preto 
si touto cestou dovolím poďakovať všetkým zamestnancom školy, 
ktorí svojou prácou prispievajú k spokojnému detstvu našich detí. 
Súčasne ďakujem zriaďovateľovi školy mestu Nemšová a všetkým 
partnerom, ktorí sú materskej škole nápomocní.

Miroslava Dubovská

JAR 
V MATERSKEJ ŠKOLE

Keďže nám nebol dopriaty už druhý školský rok prežiť takpovediac 
plnohodnotne, tohtoročná jar bola v plnom nasadení. Intenzívne sme 
sa venovali výchovno-vzdelávaciemu procesu bez doplnkových akti-
vít, ktoré aj tak bolo možné realizovať iba v obmedzenom režime.
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ZÁKLADNÁ 
UMELECKÁ 
ŠKOLA

Aktivity na Deň Zeme

Tanečná skupina ELIS

Tak ako všetky školy v Trenčianskom okrese, aj naša prežíva novú jar v podobe ná-
vratu všetkých žiakov našej školy na prezenčné vyučovanie. Tešíme sa, zžívame sa 
so školským režimom a nabehli sme na bežný vyučovací systém.  Prežívame obdobie 
plné náročných výziev pre našich žiakov i učiteľov. 

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ 
SPOJENEJ ŠKOLY

NAŠE VÝZVY
Jednou z najväčších výziev boli prijí-
macie konania na stredné školy, kto-
rých sa zúčastnili všetci naši deviataci 
a niektorí piataci. Napriek všetkým 
prekážkam ich zvládli naši žiaci veľmi 
úspešne a sú prijatí na stredné školy, 
ktoré si vybrali, nech sa im darí.
Škola sa zapája priebežne do projekto-
vých výziev a priebežne pripravujeme 
pilotné overovanie  upravených Rám-
cových učebných plánov a vzdeláva-
cích štandardov v spolupráci so ŠPÚ.
Ďakujeme za dôveru všetkým rodičom 
detí, ktoré sú zapísané do prvých a prí-
pravných ročníkov našej školy. Milí 
naši budúci žiaci, tešíme sa na Vás a 
sľubujeme, že Vás budeme sprevádzať 
školským životom s radosťou, láskou a 
budeme sa snažiť odpovedať na vaše 
aktuálne potreby pri príprave na život.

Lubomír Král

DUCHOVNÉ POUČENIA NA PRÁZDNINY

Po roku, ktorý bol nezvyčajný a plný ob-
medzení, prichádza leto a s ním čas prázd-
nin. Čas, ktorý nám dobrý Pán dáva, aby 
sme zregenerovali svoje sily, oddýchli si od 
každodenného kolobehu povinností. Ten-
to čas dokážme venovať svojim blízkym, 
predovšetkým svojej rodine. Nezabudnime 
na to predovšetkým v lete, ktoré je v Cirkvi 
venované dvom rokom, ktoré sa navzájom 
v tomto čase prekrývajú a ktoré vyhlásil 
pápež František. Je to Rok rodiny a Rok 
sv. Jozefa. A práve zo života tohto svät-
ca, ochrancu svätej rodiny, by sme si mali  
vziať niekoľko poučení pre náš prázdnino-
vý rodinný život. 
MODLITBA. Aj sv. Jozef mal za úlohu viesť 
svoje dieťa, Ježiša, k modlitbe. Nezabudni-
me cez dovolenku na spoločnú modlitbu vo 
svojich rodinách. 
ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH. Vezmime si 
aj v tejto oblasti z jeho života príklad a ne-

zabudnime v lete na pravidelnú účasť celej 
rodiny na svätej omši. 
PÚŤ DO CHRÁMU. Prejdime pešo, ako rodina 
zopár kilometrov, napríklad na blízku Skal-
ku nad Váhom alebo na iné pútnické miesto 
v našom okolí. Požehnané prázdniny.

Monika Tatranská

SME AKTÍVNI A TVORIVÍ

► Deň učiteľov 
Ďakujeme Mestskému úradu, že milým 
darom bola ocenená práca učiteľov.
Učiteľské povolanie si vyskúšali dva-
ja šikovní deviataci – Simona Nemcová  
a Adam Krajči. Téma hodiny bola aktuálna, 
pracovať s umeleckým textom, ktorý vy-
chádzal zo žiackeho a učiteľského prostre-
dia. Mladí kolegovia sa na online hodinu  
o Romanovi Bratovi a jeho diele Mordovis-
ko pripravili. Pani učiteľka zo slovenského 
jazyka to pozitívne zhodnotila. Žiaci aj tvo-
rivo pracovali s obrázkami, no niektorí sa 
s odpoveďami aj mordovali... Naši nádejní 
vyučujúci boli sprostredkovateľmi medzi 
žiakmi a vtipným textom o deviatakoch. 
Zistili, že práca učiteľa nie je až taká ľahká 
a dôležitú úlohu zohráva spätná väzba od 
svojich žiakov. 
► Deň Zeme 
patrí medzi najuznávanejšie a najpopu-
lárnejšie podujatia na záchranu Zeme. 22. 
apríl je už tradične dňom, keď má naša pla-
néta sviatok.  Pri tejto príležitosti si žiaci 
1. a 2. stupňa pripravili pre nás zaujímavé 
a tvorivé aktivity. A čo je najdôležitejšie?  
Že z  každého dňa si môžeme urobiť Deň 
Zeme a aspoň malou aktivitou pomôcť sve-
tu „prežiť“.
► Svetový deň zdravia a vody
Naši druháci si pripomenuli Svetový deň 
zdravia. Milými aktivitami nám pripomenu-
li zdravé potraviny. Na príjemnej online ho-
dine si osviežili dušu, telo a milým gestom 
spoločnej koláže oslávili Svetový deň vody.
► Recitujeme...
7. júna sa žiaci 2. stupňa zúčastnili Okres-

ného kola recitačnej súťaže Hviezdoslav 
Kubín, ktoré sa uskutočnilo v Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne. Naši šikovní reci-
tátori Natália Miškechová/9. A/, Vladislav 
Galko /7.A/, Natália Ďurechová a Petra Ko-
níčková /6.A/ boli výborne pripravení a vo 
veľkej konkurencii sa nestratili. 
► Počítame...
V dňoch 13. a 14. apríla prebehlo online 
okresné kolo Pytagoriády. Naši piataci  
a šiestaci dosiahli výborný úspech a stali 
sa úspešnými riešiteľmi. A kto to bol? Ta-
mara Prnová, Peter Sedláček, Filip Krcheň, 
Marína Śumajová /5.A/ , Natália Mellenová, 
Matúš Navrátil /6.A/. Gratulujeme. 
► Vieme po anglicky
Na hodinách angličtiny piataci spoznávali 
mesto a vytvárali mesto snov po anglicky, 
šiestaci varili po anglicky. Mňam.
► Kreslíme a maľujeme...
Žiaci šiesteho ročníka maľovali krásne 
grécke vázy, ktoré nám približujú dávne le-
gendy Grécka, piataci si vytvárali kreslené 
a maľované iniciály svojho mena a dozve-
deli sa, že keď sa knihy písali ručne, kaž-
dá strana sa začínala maľovanými písme-
nom... Siedmaci sa preniesli do renesancie 
a tvorili známu Monu Lisu od L. da Vinci.  
► Športujeme...
1. júna sa naši žiaci vybrali do prírody, kde 
strávili  MDD a OZO – Športovo-branný 
deň. Športovali, súťažili, hrali sa, opekali, 
bicyklovali sa...  Tento deň bol zaujímavý 
aj  pre ôsmakov, ktorí dokázali, že im záleží 
na životnom prostredí a vyzberaním od-
padkov počas túry prispeli ku skrášleniu 
svojho okolia.
► Vytvárame projekty
Ani žiaci zo špeciálnych tried počas diš-
tančnej  a ani prezenčnej výučby neza-

háľajú, sú tvoriví a vytvárajú  projekty na 
rôzne témy.
► Módna prehliadka
Dievčatá a chlapci zo 6.A spojili spoločné 
sily v celotriednom a zároveň ročníkovom 
projekte, ktorý sa týkal zorganizovania 
módnej prehliadky. Šiestaci si vyskúšali 
povolanie moderátora, dídžeja, modeliek  
a modelov, fotografov, návrhárov... atď. Vý-
stupom bol plagát o módnej prehliadke, vý-
klad o móde, módna prehliadka, rozhovor 
s návrhárom a módnou políciou. Treba vy-
zdvihnúť spoločnú spoluprácu celej triedy.   
► Sme technicky zruční
Deviataci dostali v rámci predmetu techni-
ka náročnú úlohu: skombinovať vedomosti 
z matematiky s trpezlivosťou a zručnosťou. 
Ich úlohou bolo vyrobiť 3D výrobok zo zá-
paliek podľa vlastného výberu. A veľmi sa 
im to podarilo.
► Zo starého nové
...to bolo zadanie pre našich šiestakov na 
techniku. A čo mali robiť? Recyklovať plas-
ty: fľaše, tégliky, štuple... Z toho plastového 
odpadu mali vyrobiť ozdobný alebo úžitko-
vý predmet. Sú naozaj skvelí dizajnéri, bu-
deme ešte o nich určite počuť. 
► Ponuka denných táborov
Aj tento rok Vám ponúkame pestrú paletu 
denných letných táborov, môžete sa tešiť 
na zaujímavé aktivity vo Výtvarnom tábo-
re, Letnom tábore Sovička a Letnom prí-
mestskom tábore.

Učiteľský kolektív Katolíckej spojenej ško-
ly praje všetkým krásne strávené letné 
prázdniny, plné pohody, zdravia, oddychu a 
nezabudnuteľných zážitkov.
                                                                                                        

Pripravila Mária Urbánková

Obnova prezenčného vyučovania
24. mája sme opäť po polroku dištančného vzdelávania 
mohli zahájiť prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch. 
Všetci sme sa už tešili vystriedať obrazovky počítačov, ta-
bletov a mobilov za  vyučovanie v priestoroch našich tried, 
ateliérov a telocviční, a tak priestory našej školy opäť zača-
li dýchať umením a z učební sa ozývali znovu ladné tóny 
hudby či rytmické počítanie do tempa našich tanečníkov. 

Úspechy našich žiakov
Ešte počas dištančného vzdelávania prebiehali interné sú-
ťaže v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. V hudob-
nom odbore to bola súťaž Nemšovský slávik, v tanečnom 
odbore súťaž Tancuj ako hviezda a vo výtvarnom odbore 
naši výtvarníci súťažili  v súťaži Vítanie jari, kde znázorňo-
vali tradície a jarné symboly.
Okrem interných súťaží zožali naši žiaci úspechy i mimo 
brány našej školy. Výtvarný odbor sa  zapojil do regionálnej 
súťaže Vesmír očami detí. V regionálnom kole boli ocene-
ní štyria žiaci: Jakub Kučera, Timea Ondrušíková, Terézia 
Husárová a Leo Isteník. Práca Timei Ondrušíkovej bola za-
radená i do druhej etapy s celoslovenskou účasťou a spolu 

s ostatnými víťaznými prácami z rôznych kategórií sa zú-
častní putovnej výstavy, ktorá začala v Hurbanove, pokra-
čuje v Dolnom Kubíne, Kysuckom Novom Meste, Banskej 
Bystrici a nakoniec v Piešťanoch, kde bude súčasťou Art-
filmu. Výtvarný odbor sa teší i ďalšiemu úspechu, prijatiu 
žiačok Olívie Malíkovej a Alexadry Removej na Školu ume-
leckého priemyslu v Trenčíne. Žiačky pripravovali pani 
učiteľky Mgr.Anna Haliaková PhD. a Bc. Ivana Žalúdeková.
Ešte počas dištančného vyučovania sa žiaci literárno-dra-
matického odboru zapojili do viacerých súťaží a TV projek-
tov. Do projektu Čítame pre radosť, čítame Feldeka, s cieľom 
podporiť a motivovať žiakov nielen k čítaniu a k umelec-
kému prednesu, ale tiež naučiť ich čítať s porozumením, 
sa zapojili Sára Bahnová a Barbora Kučeráková, žiačky  
1. a 2. ročníka, 1. časti. Trojdňové nakrúcanie epizódnej časti 
TV seriálu Sestričky si na „pľaci“ vychutnala žiačka 2. roč-
níka, 1. časti, Barborka Kučeráková. V obľúbenom seriáli 

TV Markíza ju v úlohe pacientky budú diváci môcť vidieť 
v najnovších častiach, odvysielaných na jeseň. Obrovskú 
radosť máme aj z talentovanej Natálie Miškechovej, žiačky 
literárno-dramatického a hudobného odboru, ktorú prijali 
na hudobno-dramatické oddelenia až dvoch konzervatórií - 
na štátne Konzervatórium v Bratislave i na Súkromné kon-
zervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, kde sa žiač-
ka pani učiteľky PaedDr. Kristíny Bartošovej umiestnila na  
1. mieste zo všetkých uchádzačov. Natálku pripravovali na 
konzervatótium i pani učiteľky  Mgr. Zuzana Púčková (hra 
na klavíri) a Lucia Pavlíková DiS.art.(tanec).

V literárno-dramatickom odbore sa tešíme aj z nedávneho 
úspechu našich scenáristov, žiakov 1. a 2. ročníka, 1. čas-
ti - Filipa Červeného - súťažil s textom Hon na Slizmana 
a Barbory Kučerákovej - súťažila s textom Skúška pria-
teľstva, ktorí si odnášajú milé spomienky z „čítačky“ ich 
autorských diel profesionálnymi hercami, no odniesli si aj 
výherné ceny za najlepšie, pôvodné dramatické texty pre 
deti a mládež v súťaži Dramaticky mladí 2021, organizo-
vanej Divadelným ústavom v Bratislave a realizovanej na 
doskách divadla J. Palárika v Trnave.
Po celý rok nám epidemiologická situácia nedovoľovala 
realizovať koncerty, preto sme veľmi radi, že sme mohli 
aspoň v závere roka zorganizovať záverečné skúšky a ab-
solventský koncert v malej komornej atmosfére. Dúfame, 
že ďalší polrok nového školského roka bude priaznivejší 
na prezentáciu našich žiakov nielen iba na sociálnych sie-
ťach, ale už i na reálnych koncertoch.

Želáme všetkým krásne leto plné oddychu, slniečka  
a krásnych zážitkov.

Viera Muntágová
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29. júna, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, uply-
nie 232 rokov od konsekrácie, teda posviacky nášho farské-
ho Kostola svätého Michala Archanjela. Pri tejto slávnostnej 
príležitosti vám chceme predstaviť zvony, ktoré nás denno-
denne zvolávajú do nášho farského kostola na sväté omše 
a bohoslužby a odprevádzajú našich zosnulých na večnosť. 

ZVON SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA
Najväčší zvon kostolnej veže je zasvätený sv. Michalovi Ar-
chanjelovi. Váži 460 kg, jeho priemer meria 916 mm, je ladený  
v tónine as1 a bol odliaty zvonolejárom Alojsom Kurbelom  
v Trnave v roku 1924. Na zvone je umiestnený reliéf, zobra-
zujúci postavu sv. Michala Archanjela s rytierskou prilbou 
na hlave, odetého v rytierskom zbroji, držiaceho vo svojej 
pravej ruke meč a v ľavej ruke obranný štít. Náprotivná stra-
na drieku je dekorovaná trojriadkovým latinským nápisom 
s datujúcim zakončením: IN. HON. S./MICHAELIS ARCHAN-
GELI/1924. (v preklade: Na počesť sv. Michala Archanjela.) 
Na východnej strane úderového venca sa nachádza signujú-
ci nápis, opäť v latinskom jazyku: FUDIT ALOISIUS KURBEL 
TYRNAVIAE (v preklade: Odlial Alojs Kurbel v Trnave.) 

ZVON SVÄTÉHO ANTONA PADUÁNSKEHO
Prostredný zvon je zasvätený sv. Antonovi Paduánske-
mu. Váži 260 kg, jeho priemer meria 757 mm, je ladený 
v tónine c2 a bol odliaty synmi zvonolejára Seltenhofera  
v Šoporni v roku 1915. Na zvone je situovaný reliéf, zob-
razujúci sv. Antona Paduánskeho, odetého v mníšskom 
habite, držiaceho vo svojej pravej ruke malého Ježiška  
a v ľavej ruke kyticu ľalií. Pod reliéfom nájdeme sprievodný 
jednoriadkový maďarský nápis s datujúcim zakončením: PA-
DUAI SZ. ANTAL KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK 1915. (v preklade: 
Sv. Anton Paduánsky, modli sa za nás.) Úderový veniec zvona 
disponuje signujúcim maďarským nápisom: SELTENHOFER 
FRIGYES FIAI CS. [császári] ÉS M. [magyar] K. [királyi] UD-
VARI HARANGÖNTŐK SOPRONBAN. Tento maďarský nápis 
nám v preklade hovorí, že zvon odliali synovia Friedricha 
Seltenhofera, cisárskomaďarskí, kráľovsko-dvorní zvonole-
jári v Šoproni. Na náprotivnej strane nápisovej pásky údero-
vého venca je uvedené aj výrobné číslo zvona: 3285. SZ. 

ZVON SVÄTÉHO JÁNA NEPOMUCKÉHO
Malý zvon je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Váži 126 
kg, jeho priemer meria 596 mm, je ladený v tónine f2 a bol 
odliaty zvonolejárom Alojsom Kurbelom v Trnave v roku 
1924. Na západnej strane drieku zvona je umiestnený re-
liéf, zobrazujúci postavu sv. Jána Nepomuckého, odetého  
v kňazskom rúchu, držiaceho vo svojej ľavej ruke kríž  
s ukrižovaným Ježišom Kristom. Svoju pravú ruku má pri-
loženú na hrudi. Opačná strana drieku je dekorovaná dvoj-
riadkovým latinským nápisom s datujúcim zakončením: 
IN. HON. S. JOANNIS NEP. / 1924. (v preklade: Na počesť sv. 
Jána Nepomuckého.) Na východnej strane úderového venca 
sa nachádza signujúci nápis, opäť v latinskom jazyku: FUD-
IT ALOJSIUS KURBEL TYRNAVIAE (v preklade: Odlial Alojs 
Kurbel v Trnave.) 

ZVON „UMIERAČIK“
Najmenším zvonom kostolnej veže je „Umieračik“. Váži 
25 kg, jeho priemer meria 348 mm, je ladený v tónine cis3  
a bol odliaty synmi zvonolejára Seltenhofera v Šoporni  
v roku 1915. Na južnej strane drieku zvona nájdeme reliéf, 
zobrazujúci ukrižovaného Ježiša Krista na kríži. Na nápro-
tivnej strane drieku je v obdĺžnikovom olemovaní, s ozdob-
ným florálnym orámovaním umiestnený lejársky erb, obsa-
hujúci dvojriadkový signujúci nápis v maďarskom jazyku: 
SELTENHOFER F. [Frigyes] FIAI / SOPRON (v preklade: Syno-
via Friedricha Seltenhofera, Šopron.) Na zvone nájdeme ešte 
dva nápisy: datujúci nápis, situovaný z južnej strany údero-
vého venca: 1915 a nápis, tvorený výrobným číslom, nachád-
zajúci sa zo severnej strany úderového venca: 3287. SZ. 

Viac sa dočítate na našej farskej webovej stránke, v sekcii: 
História, kde nájdete foto i videomateriál dokumentácie.

                              Dominik Ondriáš, kaplán
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ZVONYPODMÍNOVANIE MOSTOV 
A OSLOBODENIE OBCE

Štvoroblúkový železničný most cez rieku Váh Odstrelený železničný most v roku 1945

Most T. G. Masaryka cez rieku Vlára, s bronzovým portrétom

Vojaci rumunskej armády

Hlavný zvon svätého Michala archanjela

5. časť (čítanie na pokračovanie)

Mostu Tomáša Garrigue Masaryka bola veľká škoda. Pekný 
bol ten most, zhodujú sa pamätníci. Boli na ňom osadené 
dva bronzové reliéfy s podobou prezidenta, ktoré boli dove-
zené až z Prahy. Pamätník spomína, ako  z neho  chlapci z 
dediny skákali do vody, pretože pri jednom z pilierov bolo 
viac vymleté koryto, tak  tam bola hlboká voda. Vyhodením  
železničného  mosta sa skomplikovalo  po vojne dochádza-
nie žiakov do meštianky, ktorá sa nachádzala v Tr. Teplej. 
Museli tam chodiť pešo cez Váh, spomínajú  dvaja pamätní-
ci, ktorí do nej v tom čase chodili.

RUMUNSKÁ ARMÁDA

„Najskôr len pár hliadok. Nikto ich nepristavil, nik sa ich nič 
nepýtal, nechali ich len tak ísť... Pamätám si, ako išli Rumu-
ni po horách a lúkach, nie po ceste, ale krížom. Ako zvedavé 
decká sme to pozorovali. Stáli sme obďaleč a hľadeli na prí-
chod rumunskej armády. Rumuni boli chudobnejší, ale boli 
slušní, nerobili zle. Boli radi, keď im niekto niečo ponúkol.“

Nemci odišli a rumunská armáda prišla do prázdneho mes-
ta. Nepriateľa tu už nenašla. Stalo sa tak skoro ráno 30. aprí-
la, keď sa podarilo vojsku spojencov (Rumunom) preplaviť 
rieku. Najskôr len kde-tu jeden vojak. Išlo asi o pozorova-
teľov. Boli prví, ktorí prekročili Váh pri Kľúčovom a z rolí 
nad dedinou pozorovali, či sú v dedine nepriatelia. Vtedy 
ale už radostne viala na pozorovacej veži hasičského domu 
biela zástava a zástava ČSR. Tisíce rumunských vojakov 
prechádzalo ulicou. Išli jeden za druhým po ceste i lúkach 
z Kľúčového. Nemci sa stratili ako dym a zanechali  po sebe 
spustošené  okolie Váhu, celé  granátové mínové pole, ktoré 
ešte dlhý čas bolo postrachom idúcich peších od Trenčian-
skej Teplej a zapríčinilo nie jedno poranenie či stratu života. 
Nemci z dediny vzali 5 párov koní, 4 vozy, 5 kráv, 4 ošípané, 
veľa sliepok a husí. Z lesnej správy zobrali 2 traktory, 2 vleč-
né vozy, 28 sudov nafty, 6 kubíkov obilia a rôzny iný mate-
riál. Samozrejme, toho bolo určite viac, toto je  len materiál, 
ktorý bol uvedený v miestnej  kronike. V ten istý deň prišli 
predsunuté oddiely osloboditeľov i do Závady. Stalo sa tak  
bez strát na ľudských  životoch. „Aj po Závade si obyvatelia 
rozprávali, že sú to asi Rumuni.“

Zároveň by som chcela vyzvať pamätníkov či občanov, ktorí 
by poznali pamätníkov z 2. sv. vojny, a tí pamätníci by boli 
ochotní sa podeliť o svoje spomienky pre hlbší  historický 
výskum regionálnej histórie našej obce, prosím, kontaktujte 
kronikárku mesta Nemšová. Ďakujem. 
miroslava.bachratá14@gmail.com alebo na t. č. 0907 680 186. 

Miroslava Bachratá

Zdroj: Vojenské dejiny, in. Dejiny Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového a Tr. 
Závady: Vojtech Korvas, obecné a školské kroniky a spomienky pamät-
níkov, foto. Archív Vojtech Korvas. Spracovala Mgr. Miroslava Bachratá.

ŠTVOROBLÚKOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST

Mosty boli strážené vojakmi. Vždy tam boli zo dvaja vojaci 
na stráži i pri moste v Ľuborči,  i v Nemšovej. Pravidelne sa 
striedali na stráži. Koniec sa blížil. Dňa 27. apríla  prinútili 
nemeckí vojaci 12 mužov z Nemšovej  k práci na zosilňovaní 
obranných postavení. Naťahovali ostnatý drôt a spevňovali 
prekážky na železničnom moste. Vtedy ale už boli nemecké 
postavenia pod paľbou rumunských vojakov, ktorí stáli na 
ľavej strane Váhu a deň nato zasiahli delostreleckým graná-
tom nálož na podmínovanom štvoroblúkovom železničnom 
moste cez  Váh a ten vyletel do vzduchu.

MOST T. G. MASARYKA V ĽUBORČI  
A MOST PRI ŠKOLE V ĽUBORČI 

Do vzduchu vyhodili i krásny betónový most cez Vláru.
„...Veľký most cez Vláru ležal vo vode a slzy vykročili nám 
do očí nad týmto „šľachetným“ činom. Výbuch mostov bol 
taký silný, že v Závade sa všetci zo spánku strhli na rovné 
nohy a až tam všetkým zatriaslo,“ spomína kronikár. 
Dňa 29. apríla 1945 (v školskej kronike 30. apríla o pol druhej 
ráno) pri ústupe predviedli nemeckí vojaci posledný čin, vy-
hodili ďalšie mosty. Bezvýznamný most pri škole v Ľuborči, 
ktorý bolo podľa kronikára skutočne zbytočné vyhadzovať. 
„..Celé jeho okolie bolo výbuchom spustošené. Škola mala 
zničenú strechu, všetky okná vybité a z juhozápadnej stra-
ny povytŕhané a dolámané dvere. Stromy zachránili veľa, 
no jednako boli kvádre z mostu ďaleko až v záhradách. Hrn- 
čiarikovcom stavanie vpredu úplne strhlo. Štefánkovcom sa 
dom celkom zrútil. Okolo bola samá spúšť.“ 

Pamätník bývajúci v tom čase neďaleko mosta spomína, 
ako ich Nemci prišli varovať pred výbuchom. „Nemci prišli 
k nám domov a povedali, aby sme odišli, že vraj nám môže 
zvaliť chalupu. Naši odišli. Počas výbuchu mosta nám vý-
buch a tlaková vlna strhla celú strechu. Bol som práve  
v dome, tak som  bol medzi prvými, kto dobehol k ruinám 
mosta v Ľuborči. Keďže tu nebolo ľudí, tak sa tam nemal kto 
dívať. Železničný most vyhodili o pol jedenástej a jeden za 
druhým vyhodili mosty v Ľuborči,“ spomína na chvíle pred 
výbuchom vtedy len 13-ročný chlapec bývajúci neďaleko 
mosta a ďalej uvádza aj spomienku na dom vedľa starej ško-
ly v Ľuborči.
„..Nemci prišli aj do domu, ktorý stojí vpravo od školy v Ľu-
borči. Žil tam taký starší  pár, tiež im povedali, aby sa vysťa-
hovali, že im môže zobrať chalupu, ale oni povedali, že ak ich 
má zabiť, tak nech umrú doma. Zobrali duchny a schovali sa 
do šopy vzadu za domom. Stodola tam na tom istom mies-
te stojí aj dnes, ale druhá. Schovali sa za jeden zo štyroch 
murovaných stĺpov, ktoré stáli na rohoch stodoly, a keď to 
buchlo, boli práve tam. Výbuch im zobral  chalupu. Stodolu 
tlaková vlna zobrala od výšky cca  1,5 metra, ale  oni vyšli 
spod trosiek stodoly živí a zdraví.“
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Dňa 2. 5. 2021 uplynulo  
5 rokov, čo nás opustila naša 
mama, babka a prababka 
AGÁTA BUDJAČOVÁ.  
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.  
S úctou a láskou  
spomína celá rodina.

Dňa 25. 6. 2021 uplynuli 
3 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko 
AUGUSTÍN PAVLAČKA  
z Trenčianskej. Závady.  
S láskou a úctou si naňho 
spomínajú manželka  
a dcéry s rodinami.

Dňa 9. 6. 2021 si 
pripomenieme 25. výročie 
úmrtia manžela, otca, 
starého otca, brata a švagra 
RUDOLFA BEGÁŇA  
z Ľuborče. S láskou a úctou 
si spomína manželka, dcéry, 
synovia s rodinami  
a ostatná rodina.

Dňa 7. 5. 2021 sme si 
pripomenuli 12 rokov,  
čo nás navždy opustila  
ANNA ŠTEFÁNKOVÁ  
z Ľuborče. S veľkou láskou 
a úctou spomínajú dcéry 
s rodinami, syn a ostatná 
rodina. Navždy ostaneš  
v našich srdciach.

Tento rok si pripomíname 
20. výročie úmrtia našej 
milovanej mamy, babky 
MARTY HABEKOVEJ  
a mesiac, čo nás navždy 
opustil náš otec a dedko 
TIBOR HABEK. S láskou 
spomínajú dcéry, syn  
a vnúčatá.

Dňa 22. 6. 2021 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, 
babka a prababka MÁRIA 
MATEJIČKOVÁ a zároveň 
si pripomíname 3 roky 
od smrti nášho otca, 
dedka a pradedka PAVLA 
MATEJIČKU. S úctou a 
láskou spomínajú dcéry  
a synovia s rodinami.

Dňa 22.6.2021 si 
pripomenieme 40. výročie,  
čo nás náhle opustil manžel 
a otec pán JOZEF DAŇO.
S láskou a úctou spomínajú 
manželka Oľga, syn Marián  
a dcéra Marienka s rodinou.

Z úprimného srdca 
ďakujeme všetkým  
z rodiny, susedom, 
priateľom, známym, ktorí 
prišli na poslednú cestu 
odprevadiť a naposledy sa 
rozlúčiť s našim drahým 
manželom, otcom, starým 
otcom MARIANOM 
PATKOM, ktorý nás opustil 
24. 3. 2021 vo veku 61 
rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové 
dary. Naše poďakovanie 
patrí aj pánovi kaplánovi 
Dominikovi Ondriašovi. 
S úctou, láskou a vďakou 
spomína smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ  
SPOMIENKYÚSPECHY NEMŠOVSKÝCH KARATISTIEK

Š P O R T

 Karate patrí medzi nemšovské 
športy s viacročnou tradíciou.  
V meste pôsobí Karate klub 
(KK) Mugen, ktorý sa zameria-
va na športový zápas „kumite“.  
V súčasnosti v ňom pravidelne 
trénuje čisto dievčenská desiat-
ka vo veku 8 až 13 rokov, a naj- 
novšie i niekoľko malých nová-
čikov. Klub vedie skúsený tréner  
a súčasne rozhodca Slovenského 
zväzu karate Pavol Prna, s tréno-
vaním mu vypomáhajú dlhoroční 
karatisti a nadšenci tohto športu 
Pavol Charvát a Ladislav Bagín. 
 Súčasné členky klubu sa ve-
nujú karate už nejeden rok. Tré-
ningy sú náročné nielen na kon-
díciu, ale i čas (trénuje sa 5x do 
týždňa po 2 hodiny). Avšak pri-
nášajú popredné umiestnenia 
na turnajoch Slovenského po-
hára, Majstrovstvách SR, a iných 
národných, resp. zahraničných 
súťažiach. Pandémia COVID-19 
ochromila taktiež športové ak-
tivity členiek KK MUGEN. Pri-
jaté protipandemické opatrenia 
neumožnili pravidelne trénovať 
a zúčastňovať sa súťaží. Všet-
ky aktivity sa preto preniesli 
do on-line priestoru. Pre naše 
dievčatá bola video súťaž novou 
skúsenosťou a výzvou. Nebolo 
to jednoduché. Ich súperkami 
na tatami boli dve malé loptičky 
umiestnené na visiacom lane, 
jedna vo výške pásu a druhá vo 
výške hlavy.  Cieľom kumite zá-
pasu bolo počas tridsiatich se- 
kúnd preukázať správnu formu 
techník rúk a nôh, ich variabilitu 
a rôznu obtiažnosť. Pri hodno-

tení natočených videí rozhod-
covia hodnotili aj silu, rýchlosť, 
výbušnosť, či kondíciu konkrét-
nych športovcov. Dievčatá sa 
zúčastnili niekoľkých video sú-
ťaží organizovaných pod zášti-
tou Slovenského zväzu karate 
a vybojovali si v silnej národnej 
konkurencii pekné umiestnenia 
(Superfinále Slovenského pohá-
ra 2020: 1. miesto - Petra Chras-
tinová, Natália Valigurčinová; 
2. miesto - Jessica Gašparová, 
Klára Chrastinová, Victoria No-
votná; 3. miesto – Vanesa Ond-
rkálová; Grand Prix Žilina 2021: 
1. miesto - Jessica Gašparová; 
2. miesto - Jessica Šupíková; 3. 
miesto - Natália Valigurčinová; 
Karate Zvolen Cup 2021: 1. mies-
to - Klára Chrastinová, 3. miesto 
- Victoria Novotná).
Tak ako sa tréning doma ne-
vyrovná spoločnému tréningu  
s „parťáčkami“ a trénerom, tak 
sa ani fiktívny zápas proti malej 
loptičke nevyrovná postaveniu 
sa „kumiťáka“ v boji proti reálne-
mu súperovi. Po viac ako jednom 
roku prišla príležitosť, nielen pre 
dievčatá, ale i trénera, zistiť, či 
sú konkurencieschopné medzi 
svojimi rovesníkmi. V dňoch 22 
– 23. mája 2021 sa v športovom 
stredisku Moštenica pri Banskej 
Bystrici konal tzv. sparing kemp 
(kemp voľných kumite zápasov), 
ktorého sa zúčastnili všetky 
členky Mugenu, mladšie v jeden 
deň a „kumiťáčky“ od 12 rokov 
v oba dni.  Dievčatá najskôr ab-
solvovali spoločné tréningové 
zápasy a popoludní sa už roz-

hodovalo na zápasisku, červe-
no-modrom tatami. Medaily sa 
tentokrát neudeľovali, ale všetky 
dievčatá odchádzali zdravo vy-
čerpané a s pocitom spokojnosti, 
že „majú na to!“. 
Tréner Pavol Prna verí, že súťa-
že, i keď s nejakými obmedze-
niami, sa postupne rozbehnú. So 
svojimi zverenkyňami si trúfa 
(ako vždy...) poraziť aj súperky 
zo zahraničia na medzinárod-
ných turnajoch. Na novú sezó-
nu chce dievčatá čo najlepšie 
pripraviť. A preto plánuje pre ne  
v letných mesiacoch každoroč-
nú kondičnú prípravu na týžd-
ňovom letnom sústredení, ktoré 
sa tento rok uskutoční v auguste  
v rekreačnom stredisku Remata 
pri Handlovej.

Za KK Mugen Andrea Chrastinová

FLORBAL 

NEMŠOVÁ 3-KRÁT ZLATÁ, 
1-KRÁT STRIEBORNÁ

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
MLADŠÍCH ŽIAČOK 
Nemšová 12. 6. 2021
Na celoslovenskom turnaji, po-
riadanom SZFB pre kategóriu 
mladších žiačok, dosiahli mla-
dé dievčatá z Nemšovej ďalší 
úspech, keď celým podujatím 
bez straty bodu suverénne zví-
ťazili nad svojimi rovesníčkami.
1. NEMŠOVÁ | 2. Kys. N. Mesto | 
3. Fiľakovo | 4. Partizánske | 5. 
Galanta
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
STARŠÍCH ŽIAČOK
Nemšová 19.-20. 6. 2021
Na celoslovenskom turnaji pori-
adanom SZFB staršie žiačky su-
verénne zvíťazili bez straty bodu. 
1. NEMŠOVÁ | 2. Kys. N. Mesto | 
3. Fiľakovo | 4. Partizánske | 5. 
Galanta
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
DORASTENIEK
Slovenská Ľupča 26.-27. 6. 2021
Na celoslovenskom turnaji, pre 
kategóriu dorasteniek, dievčatá  
z Nemšovej bez straty bodu su-
verénne zvíťazili.
1. NEMŠOVÁ | 2. Slovenska Ľup-
ča | 3. Kys. N. Mesto | 4. Partizán-
ske | 5. Spiš. N. Ves | 6. Modra | 
7. Pruské | 8. Brezno. Najlepšou 

hráčkou turnaja v kanadskom 
bodovaní sa stala Nemšovčan-
ka Patrícia Štefánková.
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
JUNIORIEK
Kysucké Nové Mesto 3.7. 2021
Na celoslovenskom turnaji 
poriadanom SZFB pre kategó-
riu junioriek dosiahli dievčatá  
z Nemšovej ďalší úspech, keď 
obsadili krásne druhé miesto.
1. Kys. N. Mesto | 2. NEMŠOVÁ |  
3. Partizánske | 4. Spiš. N. Ves. 
Najlepšou hráčkou turnaja v ka-
nadskom bodovaní sa stala Nem- 
šovčanka Patrícia Štefánková,  
2. bola Kristína Vyletelková.

ŤAŽKÉ ČINKY

Na Majstrovstvách Slovenska  
v klasickom silovom trojboji 
12. 6. 2021 vo Zvolene  úspešne 
reprezentoval fitness club v ŠH 
Nemová dorastenec ADRIÁN 
TURIAK z Lednického Rovného, 
keď v kategórii dorastencov do 
83 kg výkonom 472,5 kg v troj-
boji obsadil 1. miesto.

NIVA CUP

V sobotu 3. júla na futbalovom 
štadióne TJ Ľuborča opäť partia 
nadšencov pripravila za účasti 
20 družstiev ďalší ročník mini-
futbalového turnaja.
1. TFK | 2. Baník | 3. BETA 
Macharovci, Jagermajstri, Niva, 
Čacíci,  NEFE, NAJUS, FC Party-
boy, Qwerty, FC Party Jun, PFC, 
Niva Hope, Sporting FC, Pruhy, 
Dream team, Torpedo Zlepenka... 
Generálny sponzor firma BSC 
LINE p. Bernard Bagín, spon-
zori: Vrty DP., Sportika, Reštau-
rácia Kingo, Machara Peter, FK 
Ľuborča.

PRIPRAVUJEME:
FLORBAL
Prague Games 7.-10.VII. 2021

Vladimír Gajdoš

MUGEN 1

MESTO NEMŠOVÁ  A  OZ PEREGRÍN   
Vás pozýva na výstavu historických hračiek

„ČAROVNÝ SVET DETSTVA“
v Králikovom mlyne

9. 7. – 31. 8. 2021

prvý týždeň OTVORENÉ denne od 14:00-17:00 
www.kralikovmlyn.sk

POĎAKOVANIE
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KALENDÁR ZBERU 
TRIEDENÉHO ODPADU

SE
PT

EM
BE

R

Viac informácií o triedenom zbere nájdete na www.nemsova.sk.

MINIMALIZUJME TVORBU ODPADU!

DRUHY ODPADOV

ZBERNÝ DVOR ODPADOV 
NA ULICI BOROVSKÉHO 30, NEMŠOVÁ

OTVÁRACIE DNI A HODINY 
Pondelok ZATVORENÉ | Utorok až Piatok 11:30 - 17:00 | Sobota 09:00 - 15:30

REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV 

NA ULICI GORKÉHO 2097, NEMŠOVÁ
OTVÁRACIE DNI A HODINY 

Streda 15:00 - 17:00 | Sobota 10:00 - 14:00

PET FĽAŠE

OPOTREBOVANÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

BIO ODPAD

FÓLIE

OPOTREBOVANÝ
KUCHNSKÝ OLEJ

VEĽKOOBJEMOVÝ
ODPAD A ELEKTRO

OSTATNÉ PLASTY

ZBER KONÁROV

INDIVIDUÁLNY DOVOZ
BIOODPADU

TETRAPAKY
KOVOVÉ OBALY

PAPIER

BIO ODPAD

BIO ODPAD

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

BIO ODPAD

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TR. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TR. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

BYTOVÉ DOMY

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

BYTOVÉ DOMY

PAPIER

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

6. 7.

7. 7.

8.-9. 7.

13. 7.

14. 7.

21. 7.

22.-23. 7.

3. 8.

3. 8.

4. 8.

5.-6. 8.

10. 8.

11. 8.

18. 8.

19.-20. 8.

3. 9.

7. 9.

7. 9.

8. 9.

9.-10. 9.

22. 9.

23.-24. 9.

23. 9.

24. 9.

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

PAPIER

PAPIER

BIO ODPAD
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V domácnostiach a na záhradách vzniká veľké množstvo biologických odpadov. Tie zo 
záhrady už úspešne zbierame a kompostujeme na našej mestskej kompostárni alebo si ich 
doma kompostujete sami. Od 1. júla 2021 mestu pribudne nová povinnosť v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. odpadoch – zabezpečiť zber a zhodnotenie i kuchynských biologicky roz-
ložiteľných komunálnych odpadov. Ako správne zbierať tento odpad, čo do neho patrí a čo 
nie, sa dozviete v našom letáku.

PREČO?
Kuchynské biologicky rozložiteľné odpady (BRO) tvoria hmotnostne najvýznamnejšiu 
zložku (až 50 %) v zmesovom odpade obyvateľov, hlavne v bytových domoch. Doteraz kon-
čili zmiešané s ostatnými odpadmi bez ďalšieho využitia na skládke odpadov. Na skládke 
vplyvom anaeróbneho rozkladu z nich vzniká metán, ktorý výrazným spôsobom prispieva 
ku klimatickým zmenám na Zemi. Skládkovaním kuchynských BRO strácame hodnot-
nú surovinu, z ktorej sa jednoduchým spôsobom dá vytvoriť kvalitné organické hnojivo  
a energia. Triedením kuchynských BRO zvýšime úroveň vytriedenia komunálnych odpa-
dov a pomôžeme tým i ekonomike odpadového hospodárstva v meste. 

AKO ZBIERAŤ?
Každá domácnosť žijúca v rodinnom a bytovom dome dostane na zber kuchynských BRO 
bezplatne od mesta 10 l plastové vedierko hnedej farby. Ten si umiestnite najlepšie v ku-
chyni, kde pripravujete jedlo. Pravidelne si čistite vedierko, predídete tak vzniku plesní  
a zápachu. Po naplnení vedierka je potrebné ho vyprázdniť do špeciálnych hnedých zber-
ných nádob označených nápisom BIOODPAD. Zberné nádoby na stojiskách budú pravidel-
ne vyprázdňované a umývané. Vyzbierané kuchynské BRO budú skompostované v našej 
kompostárni.

ČO PATRÍ DO KUCHYNSKÝCH BRO
• zvyšky z ovocia a zeleniny
• znehodnotené potraviny rastlinného pôvodu bez obalu, napr. po dátume spotreby
• nespotrebovaný chlieb a pečivo
• kávové a čajové zvyšky (aj papierové vrecúško bez šnúrky)
• zvyšky varenej stravy rastlinného pôvodu bez tekutých zvyškov
• vaječné škrupiny
• mliečne výrobky
• odrezky izbových rastlín
• použité papierové kuchynské utierky

ČO NEPATRÍ DO KUCHYNSKÝCH BRO
• akékoľvek tekuté zvyšky (polievky a omáčky)
• nerozložiteľné odpady a obaly - plasty, sklo, kovy, kombinované obaly (VKM)…
• použité jedlé oleje a tuky
• hygienické potreby (plienky a hygienické vložky)
• kozmetické potreby (odličovacie tampóny, vata, vlhčené a parfumované utierky, vreckovky)
• kávové kapsuly
• veľké a malé kosti, mäso 
• uhynuté zvieratá
• zvieracie exkrementy
• ohorky z cigariet

10 TIPOV NA OBMEDZENIE PLYTVANIA POTRAVINAMI 
ALEBO NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE:
1. Neplytvajme potravinami a nebudeme zbytočne vyhadzovať peniaze.
2. Plánujme si svoje nákupy. Kupujme len to, čo potrebujeme. Najlepšie je vybrať sa na nákup  
s nákupným zoznamom, a samozrejme, s vlastnými taškami a vreckami. Neoplatí sa nakupovať, 
keď sme hladní, lebo vtedy vždy viac nakúpime.
3. Všímajme si dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti. Dátum spotreby označuje, dokedy je 
potraviny bezpečná na konzumáciu a dátum minimálnej trvanlivosti je informácia, dokedy si potravina 
uchováva niektoré špecifické vlastnosti, pričom je bezpečné ju konzumovať aj po tomto dátume. 
4. Skladujme potraviny správne. Dlhšie nám vydržia. Na balených potravinách výrobcovia odpo- 
rúčajú správny spôsob skladovania. Riaďme sa ním.
5. Uložme potraviny v chladničke podľa zón teploty. Uchovávajme ich pri teplote od 1 do 5°C. 
Vo vrchných poličkách skladujeme syry, maslo, vajcia, v stredných poličkách ostatné mliečne vý-
robky, údeniny a polotovary a na spodných poličkách varené jedlo, mäso a ryby. Celkom dolu 
skladujeme v chladničke zeleninu a ovocie. Do dvierok chladničky patria zaváraniny, horčica, ke-
čup, nápoje. Potraviny z otvorených balení preložme do najlepšie sklených, dobre uzatvárateľných 
nádob, tak dlhšie vydržia.      
6. Naučme sa variť správne veľké porcie jedla. 
7. Spotrebujme všetky potraviny. Z viacerých načatých kúskov potravín, zeleniny alebo ovocia je 
výborný guláš, rizoto, ražniči či ovocný koláč, dezert... 
8. Konzervujme, sušme a mrazme potraviny.
9. Buďme solidárni. Ak zistíme, že máme doma prebytok potravín a nevieme ich sami zjesť, či 
spracovať, darujme ich.
10. Šupy z čistenia zeleniny a ovocia, odpad z potravín a z jedla trieďme! Buď ho sami skompos-
tujme alebo ho vytrieďme! Bude z neho kvalitné hnojivo – kompost.  

ĎAKUJEME VÁM, ŽE TRIEDITE ODPADY A CHRÁNITE TÝM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!
     Žvotné prostredie v spolupráci s OZ Priatelia Zeme

AKO ZBIERAŤ KUCHYNSKÉ  
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY  
Z DOMÁCNOSTÍ V NEMŠOVEJ

PAPIER

OSTATNÉ PLASTYFÓLIE

KALENDÁR ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU 
nájdete na strane 2, pod článkom ZBIERAME BRKO.


