
ktoré sú možno nie až tak známe, pretože 
dodnes neboli dôkladne spracované. Do-
zviete sa, aký bol u nás rok 1968, čo sa bu-
dovalo pred 100 rokmi i kto bol pred 780 
rokmi majiteľom obce Ľuborča. Môžete si 
zahrať o pekné ceny a tiež vás pozveme 
na niekoľko zaujímavých podujatí. Viac 
na strane 14.

POZADIE ROKU 1242 
V UHORSKÝCH DEJINÁCH

Z pohľadu všeobecných dejín išlo 
o obdobie, keď v Uhorsku vládol 
Belo IV., ktorý sa snažil oslabiť 

moc veľmožov a podporiť kráľovských 
servientov a hradných jobagionov, 
medzi ktorých patril podľa najstaršej 
dochovanej zmienky aj majiteľ obce 

Ľuborča. Išlo o obdobie, keď mongol-
ské vpády plienili celú Európu, vypálili 
množstvo dedín, úrodu zničili a obyva-
teľstvo pobili. Jediné, čo sa Mongolom 
nepodarilo dobyť, boli opevnené hrady. 
Uhorsko plienili až do polovice roku 
1242. Následkom ich vpádov zostali 
niektoré oblasti úplne vyľudnené, úro-
du nemal kto zasiať, nastal hladomor. 
Obnova krajiny trvala niekoľko rokov  
a poháňal ju strach z kolujúcich chýrov, 
ktoré hovorili, že Mongoli sa sem vrátia. 
Takto vyzerala situácia v Uhorsku v čase 
našej najstaršej zachovanej písomnej 
zmienky a približuje dianie a dôsledky 
doby na lokálnej úrovni. 

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ
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Hudobné vystúpenie skupiny Vidiek

Výzdoba na moste cez rieku Vlára pri príležitosti 
780. výročia prvej písomnej zmienky

Investičné akcie mesta

Z histórie mesta

Jarmok

NIVA CUP 2022

OSLAVUJEME! 780. VÝROČIE 
PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY MESTA
Po celom meste a mestských častiach nachádzame symboly a informácie o tom, že tento rok je pre nás trochu iný ako tie ostat-
né. Áno! Celý rok sa v meste nesie v duchu osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky.

780. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY1242 2022

V duchu výročia boli pripravova-
né mnohé verejné akcie, výstavy  
i tradičný nemšovský jarmok. 

Podujatiam však nie je koniec a pripra-
vujú sa ďalšie. Oslavy k 780. výročiu pr-
vej písomnej zmienky budú pokračovať 
slávnostným oceňovaním občanov ako 
vďaka za ich prínos a zásluhy v rôznych 
oblastiach života, ktoré pre svoje mesto 
vykonali. Podujatie sa uskutoční dňa 2. 
októbra v Kultúrnom centre Nemšová 
a 6. októbra sa môžete prísť pozrieť do 
mestského múzea na otvorenie výstavy 
o listine našej prvej písomnej zmienky.

Výročie si pripomíname i my v re-
dakčnej rade, a preto sme si pre 
vás pripravili špeciálnu prílohu, 

kde sa môžete dozvedieť veľa zaujíma-
vých informácií z histórie nášho mesta, 
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OČAMI
PRIMÁTORA

V súvislosti s blížiacim sa koncom volebného obdobia 2018 až 2022 
mi dovoľte, vážení spoluobčania, aby som sa poďakoval všetkým za-
mestnancom MsÚ, poslancom, členom komisií, ako aj členom jed-
notlivých výborov mestských častí za spoluprácu, ktorou sa aktívne 
podieľali na riadení samosprávy v našom meste.

Skrátené, len trojročné volebné obdobie primátora bolo poznamena-
né vážnymi obmedzeniami zapríčinenými pandémiou, ktoré bránili 
v rozvoji mesta a nedali sa ovplyvniť. Investičné akcie, do ktorých sa 
mesto pustilo, si vyžadovali veľké množstvo administratívnych po-
voľovacích procesov a konaní, ktoré boli, samozrejme, časovo veľmi 
náročné, pretože všetky štátne úrady a inštitúcie pracovali v obme- 
dzenom režime. 

Práve prebieha proces prípravy rekonštrukcie Ulice Janka Palu, roku-
jeme o odkúpení budovy pošty, na mieste ktorej by vznikol supermar-
ket, je pripravený projekt rekonštrukcie Kultúrneho domu v Ľuborči 
a štvrtá, posledná vec, ktorá sa musí bytostne riešiť, je rekonštrukcia 
hlavných tepien verejného vodovodu v meste. Realizácia menova-
ných projektov je podmienená získaním finančných prostriedkov  
z dotačných zdrojov EÚ alebo štátu. Ak dotačné prostriedky nezíska-
me, samotní občania budú musieť rozhodnúť o tom, ktorý z daných 
projektov mesto podporí najskôr, pretože v rozpočtových možnos-
tiach mesta bude možné zafinancovať len jeden či maximálne dva 
projekty. Bez finančnej pomoci štátu bude samospráva  nútená pou-
žiť svoje financie určené na budovanie a rozvoj len na úhradu plynu, 
elektriny a pohonných hmôt, ktoré sú nutné na zabezpečenie chodu 
škôl, škôlok, centra sociálnych  služieb, športovej haly, iných verej-
ných budov, vývozu odpadu, zimnú údržbu miestnych komunikácií 
či starostlivosť o trávnaté verejné plochy.

Nezanedbateľnou skutočnosťou bolo aj to, že sa zvýšili počty preve-
rovaní rôznymi kontrolnými a dozornými orgánmi, ako aj orgánmi 
činnými v trestnom konaní, ktoré museli riešiť podnety zo strany 
niektorých našich občanov, čo opäť spomalilo realizačné procesy 
projektov. Osobne ma mrzí, že ide o opakujúce sa podania v podsta-
te tých istých osôb z radov zamestnancov a dokonca aj poslancov 
nášho zastupiteľstva, poukazujúcich na nedostatky, ktorých sa ale 
sami v minulosti dopúšťali. Napriek tomu sa, našťastie, nepodari-
lo týmto osobám zastaviť ani jeden z plánovaných projektov, ktoré 
zlepšia prvky občianskej vybavenosti v našom meste. Rád by som 
ešte uviedol, že i napriek uvedeným skutočnostiam sa mnohé veci 
podarilo zrealizovať. 

V závere vyzývam všetkých obyvateľov Nemšovej, aby sa v rámci 
svojich možností dobre pripravili na nadchádzajúce obdobie, pretože 
ako sami môžete počuť a vidieť, čaká nás obdobie enormného zvýše-
nia cien elektriny, plynu, pohonných hmôt  a možno aj ich  výpadok 
či nedostatok. Za mesto Nemšová môžem povedať, že robíme všetko 
pre to, aby sme tento negatívny dosah na Nemšovú minimalizovali, 
ako sa len dá, a v individuálnych prípadoch núdze v rámci možností 
mesta aj pomohli.

primátor mesta Miloš  Mojto  

Dňa 23. 6. 2022 sa uskutočnilo MsZ, 
ktoré prijalo uznesenia č. 437 – 459. 
Okrem kontroly plnení uznesení, plánu 
kontrolnej činnosti na 2. polrok, prijatia 
záverečných účtov mesta a VPS za rok 
2021 či uzneseniach týkajúcich sa ma-
jetkovo-právnych záležitostí boli prija-
té i nasledujúce uznesenia:

ZMENA ROZPOČTU 

Uznesenie č. 441 schválilo zmenu roz-
počtu mesta Nemšová na rok 2022 spo-
čívajúcu v rozpočtovom opatrení číslo 
5/2022 v zmysle predloženého mate- 
riálu: bankový úver do výšky 400 000 € 
so splatnosťou do 6 rokov na obnovu 
verejného osvetlenia mesta Nemšová 
a prevod z rezervného fondu vo výške 
100 000 € na rekonštrukciu Centra so-
ciálnych služieb mesta Nemšová. 

Zmeny a doplnky ÚPN-M Nemšová č. 2 
Uznesenie 446 schválilo zmeny a do-
plnky ÚPN-M Nemšová č. 2 so stano-
venou záväznou časťou. Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Nemšová  
č. 9/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Zmien a doplnkov Územného plá-
nu mesta (ÚPN) Nemšová č. 2 a ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová 
č. 1/2018 zo dňa 28. 02. 2018, ktorým sa 
vyhlasuje Záväzná časť Územného plá-
nu mesta Nemšová č. 5. Záväzná texto-
vá časť sa mení v zmysle prílohy č. 1, 
ktorá je súčasťou všeobecne záväzného 
nariadenia. Záväzná grafická časť sa 
mení a dopĺňa v zmysle náložky výkre-
su č. 08 Výkres záväzných častí návrhu 
územného plánu a schéma verejnopro-
spešných stavieb M 1 : 10 000 a v zmys- 
le náložky výkresu č. 09 Výkres záväz-
ných častí návrhu územného plánu  
a schéma verejnoprospešných stavieb 
M 1 : 5 000. Poveruje primátora mesta:  

a) Zabezpečiť u spracovateľa doku-
mentácie Zmeny a doplnky ÚPN-M 
Nemšová č. 2, vypracovanie čistopisu 
dokumentácie v troch originálnych 
vyhotoveniach v termíne do dvoch 
mesiacov od nadobudnutia platnos-
ti VZN č. 9/2022, ktorým sa vyhlasujú 
záväzné časti dokumentácie Zmeny  
a doplnky ÚPN-M Nemšová č. 2. b) Za-
bezpečiť uloženie dokumentácie Zme-
ny a doplnky ÚPN-M Nemšová č. 2 na 
Okresnom úrade v Trenčíne, Odbor vý-
stavby a bytovej politiky, na Mestskom 
úrade v Nemšovej a na príslušnom sta-
vebnom úrade a zaslať registračný list  
o obsahu dokumentácie spolu s kópiou 
uznesenia o jej schválení na MDaV SR. 
c) Vyhlásiť záväzné časti dokumentá-
cie Zmeny a doplnky ÚPN-M Nemšová 
č. 2 všeobecne záväzným nariadením  
a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 4 písm. 
a) a b) stavebného zákona. 

VZN Č. 6/2012 

Uznesenie č. 447 schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Nemšová  
č. 10/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 6/2012 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na tr-
hových miestach na území mesta Nem- 
šová v znení VZN č. 7/2012 a VZN č. 
2/2019 so zapracovaním zmeny v prí-
lohe č. 2, článok 5, písmeno b) autíčka, 
nafukovacie šmykľavky a hrady, tram-
polína a pod. 10 €/m.

Znenie všetkých  uznesení prijatých na 
poslednom zastupiteľstve zo dňa 23. 
júna 2022 si môžete prečítať na strán-
ke mesta www.nemsova.sk, v sekcii 
Občan — samospráva — mestské zastu-
piteľstvo, prípadne aj zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva.

Autor: Miroslava Bachratá 

ROKOVANIE
MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

QR KÓD NA APLIKÁCIU 
NEMŠOVÁ STIAHNITE SI 
APLIKÁCIU NEMŠOVÁ  
A BUĎTE BLIŽŠIE  
K INFORMÁCIÁM  
O VAŠOM MESTE.

CENNÍK ZA PRENÁJOM PLOCHY 
V MESTSKOM ČASOPISE

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú záujem o pre-
nájom plochy v mestskom časopise, môžu posielať svoje podklady na 
nemsovsky.spravodajca@gmail.com. Cena za prenájom je nasledovná: 

● ▶ 300,00 €  — prenájom 1 strany
● ▶ 200,00 €  — prenájom 1/2 strany
● ▶ 250,00 €  — prenájom 2/3 strany
● ▶ 120,00 €  — prenájom 1/3 strany
● ▶ 100,00 € — prenájom 1/4 strany
● ▶   70,00 € — prenájom 1/6 strany
● ▶   30,00 € — prenájom 1/12 strany
● ▶   20,00 € — menej ako 1/12 strany

INZERCIA
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naši predkovia hovorili: „Čo ťa nezabi-
je, to ťa posilní,“ a tak veríme, že mnohé 
projekty, aj keď postup ich realizácie  
a aj prípravy sú neustále napádané  
a zbytočne spomaľované, stihneme ešte 
do zimy zrealizovať. V tomto optimizme 
nás utvrdzuje najmä množstvo už zrea-
lizovaných projektov. A teraz už radšej 
k veci. Za tak krátke obdobie a z obme- 
dzených zdrojov je ich celkom dosť 
a pre nedostatok miesta ich nebudeme 
ani len všetky menovať. Spomenieme 
iba tie posledné realizované.

Bohužiaľ, je ovplyvňovaná jednotlivca-
mi, ktorí svoje osobné antipatie alebo 
možno prehnané sympatie voči jednot-
livým predstaviteľom mesta či jeho za-
mestnancom riešia tak, že berú takpo-
vediac za rukojemníkov občanov mesta 
a hľadajú v každom kroku a za každú 
cenu chyby a snažia sa keď nie zasta-
viť, tak aspoň spomaliť proces realizá-
cie. Horšie je, že častokrát anonymne 
fabulujú a zbytočne neprávom urážajú 
a znevažujú prácu iných. A občania za-
tiaľ čakajú na realizáciu konkrétneho 
projektu v meste. Na druhej strane už 
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INVESTIČNÉ AKCIE
Musíme si hneď na začiatku povedať, že realizácia viacerých projektov je pomalšia, 
než sme si predstavovali, alebo dokonca úplne zamrzla. 

Skauti natierajúci zábradlie v mestskej časti Ľuborča

Nová spevnená plocha v mestskej časti Kľúčové Cyklotrasa na Vlárskej ulici

Rekonštrukcia urnového hája

Nový hlavný chodník na cintoríne Nemšová

Obnovený náter kríža
V tomto roku sa nám podarilo dokončiť 
„Obnovu športového areálu pri základ-
nej škole“, a to už aj vrátane záhrad-
níckych úprav. Areál už plne využívajú 
školáci, ktorí nastúpili do nového škol-
ského roka. Bola dokončená dlhodobo 
očakávaná realizácia „Cyklochodníka  
Kľúčové – Ľuborča“. Rovnako tak aj 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení  
v Mestskej športovej hale“. Dobrým 
príkladom spolupráce mesta, štátnych 
orgánov a zhotoviteľa diela bola rých- 
losť, akou sa podarilo zrealizovať „Opra-
vu asfaltového krytu MK Kukučínova“. 
Taktiež boli realizované aj práce, kto-
ré boli vyžiadané kultúrnym dianím,  
a to „Oprava spevnených plôch NTS“ 

pre jarmok a v Kľúčovom pre tradičné 
hody. Väčšia pozornosť bola venovaná 
aj ústrednému cintorínu, kde bola zrea-
lizovaná rekonštrukcia hlavného chod-
níka, urnového hája a oplotenia. Vyčis-
tená bola dlažba a nový náter dostal aj 
kríž. Nezabudlo sa ani na zvyšovanie 
bezpečnosti cyklistov a chodcov  na cy-
klotrase Vlárska ulica, kde bol v celom 
úseku vyhotovený povrch z plastového 
náteru štruktúrovaného charakteru, 
ktorý skracuje brzdnú dráhu a opticky 
upozorňuje na nebezpečný úsek. Ostat-
né realizované a  pripravované projekty 
nájdete v aplikácii SOM Nemšová v čas-
ti Realizované projekty.

Autor: prednosta mesta Rudolf Kúkel
Foto: Archív MsÚ

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Áno, aj tak sa to dá povedať. Vlastne sme sa 
zapojili do príprav na oslavy 780. výročia  
a prispeli tak k jeho krajšiemu zovňajšku. 

Spolu sme ponatierali viac ako kilome-
ter zábradlia, ktoré sa vinie popri Ľubor-
čianskom potoku. Najväčším prekva-
pením bolo, koľko ochotných skautov  
a skautiek zo 117. zboru sa stretlo v jedno 
poobedie po škole, aj keď o tejto dobrovoľ-
níckej akcii sa dozvedeli len deň vopred. 
Ako každá poctivá robota, ani táto sa ne-
obišla bez zranenia. Hneď na začiatku si 
brat Dzudzech zarezal brúskou do prs-

ta. To ste mali vidieť, krvi ako z prasaťa. 
Dzudzech mávol druhou zdravou rukou  
a pokračoval v brúsení ďalej. 
Skauting je služba. Služba Bohu, blížnym  
a aj vlasti. Najmä posledný bod bol splne-
ný do bodky. Sme pripravení slúžiť ďalej. 
Ak sa aj vy túžite zapojiť do skautskej služ-
by na celoslovenskej úrovni a začleniť sa 
tak do rôznych dobrovoľníckych aktivít na 
pomoc núdznym v súvislosti s mimoriad-
nymi udalosťami, môžete vyplniť formulár 
na stránke www.sluzba.skauting.sk. Kaž-
dá zdravá ruka sa počíta. 

Veľké poďakovanie patrí aj pánovi Milano-
vi Vavrušovi, ktorý to "natrel" v Kľúčovom 
a zamestnancom zberného dvora, ktorí po-
kračovali v začatej práci. Dokončili Závad-
skú a Ľuborčiansku ulicu.

Autor: Petra Pavlačková
Foto:  Ivan Štefánek

SKAUTI TO 
NATRELI MESTU
A NIELEN ONI
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Prebiehajúca rekonštrukcia chodníkov

Vizualizácia KC Ľuborča po rekonštrukcii (zdroj MsÚ)

Aktuálny stav – omietka a podlahy sa rozpadávajú

REKONŠTRUKCIA
Dôvodom plánovanej rekonštrukcie je nevyhovujúci 
stav najmä sociálneho zariadenia, elektrickej inštalá-
cie a rozvodov vody. Návrh vznikol z iniciatívy poslan-
cov za mestskú časť Ľuborča. Tento návrh bol odsúhla-
sený, následne vznikla projektová dokumentácia, ktorá 
však pozostávala iba z čiastkových opráv. Opravy mali 
zahŕňať napríklad výmenu okien či zateplenie fasády, 
avšak to by nevyhovovalo súčasným požiadavkám na 
získanie finančnej podpory ani aktuálnemu stavu, keď-
že základy budovy nie sú odizolované a steny dlhodobo 
vzlínajú. V dnešnej dobe nie je možné realizovať opra-
vu či výstavbu kultúrneho domu z mestských zdrojov 
bez získania nenávratných finančných príspevkov zo 
štátu alebo EÚ, preto je nevyhnutné projekt prispôso-
biť tak, aby sa o takéto zdroje mohlo mesto v zmysle 
pripravovaných výziev uchádzať. Na získanie týchto 
zdrojov je potrebné mať vypracovaný projekt tak, aby 
spĺňal moderné požiadavky a ponúkal široké využitie. 
Veríme, že skĺbenie priestoru na kultúru a výučbu nám 
otvorí možnosť uchádzať sa o zdroje NFP. 

V súčasnosti je známy zhotoviteľ projektovej doku-
mentácie – ArchArt, s. r. o. Aktuálny projekt počíta so 

zachovaním len časti konštrukcie a pôdorysu. Funkcia 
spodnej časti ostane nezmenená, zmení sa len dispo-
zícia. Vznikne rovnako veľká sála s pódiom, kuchyn-
ské zázemie, nová šatňa, WC a letná terasa. Vo vrchnej 
časti sa vybudujú tri miestnosti, ktoré by mali fungovať 
ako učebne pre potreby ZUŠ Nemšová. Plocha od cesty 
bude otvorená, pričom vzniknú štyri nové parkovacie 
miesta a terasa. Treba povedať, že zatiaľ je projekt vo 
fáze návrhu a bola spracovaná vizualizácia – štúdia, na 
základe ktorej bude vypracovaná konečná verzia pro-
jektovej dokumentácie a navrhnuté technické riešenie 
stavby. Architekt sa usiluje vytvoriť moderný priestor, 
spĺňajúci dnešné potreby tak pre rodinné oslavy, ako aj 
kultúrne a spoločenské podujatia, a zároveň sa snaží 
vytvoriť priestor pre potreby ZUŠ. Budova by mala do-
stať nový svieži vzhľad, ktorý bude tvarovo príbuzný  
s vedľajšou budovou potravín. Projekt môžete vidieť na 
vizualizácii.

Autor a foto: Petra Pavlačková 

DOČKÁ SA ĽUBORČA 
KONEČNE NOVÉHO 
KULTÚRNEHO 
CENTRA?
Objekt Kultúrneho centra Ľuborča je jedným z najvyu-
žívanejších priestorov v meste, vzhľadom na to, že sa 
jeho spodná časť využíva na rôzne aktivity, ako oslavy, 
kary, predajné akcie a i. Vrchná časť slúži ako skaut-
ská klubovňa a sklad materiálu pre potreby skautov. 
V minulosti tu fungoval hostinec, konali sa rôzne zá-
bavy, hrávali divadlá či premietali filmy. Nedávno nad 
kultúrnym centrom visela otázka: Zbúrať a či rekon-
štruovať? 

Spoločnosť Slovak Telekom na 
predmetnom chodníku nedávno 
realizovala modernizáciu rozvo-
dov optickej siete. Keďže išlo 
o stavbu vo verejnom záujme, 
mesto Nemšová muselo strpieť 
jej výkon. Snahou mesta bolo, 
aby realizátor uviedol chodníky 
a mestskú zeleň do pôvodného 
stavu. V prípade chodníka v úse-
ku od kúpaliska po Rozmatech 
sme uznali, že oprava formou 
lokálnej opravy by na danom 
mieste nebola esteticky vhodná, 
a tak sme pristúpili k dohode, že 
opravu po výkope vykoná mes-
to, a to komplexne v plnej šírke 
a v maximálnej kvalite. Tento 
proces si však vyžadoval geode-
tické zameranie, vypracovanie 
projektovej dokumentácie a jej 
schválenie. 

V súčasnosti bolo realizované 
verejné obstarávanie na zhoto-
viteľa. Víťazom súťaže sa stala 
firma PEMAL, s. r. o., a cena diela 
bola stanovená na 105 138,46 €. 

Firma s prácami skončí koncom 
mesiaca október. Takéto rieše-
nie považujeme za komplexné, 
aj keď jeho realizácia je zdĺha-
vejšia.

Autor a foto: prednosta mesta, 
Rudolf Kúkel

Ako sa prepravím k priateľom, 
k lekárovi alebo na športové či 
kultúrne podujatie v meste? Kto 
sa o mňa postará? Ako doká-
žem byť samostatný? Ako nebyť 
izolovaný? Neviem sa pohnúť? 
Som na príťaž... Toto sú otáz-
ky každého človeka, ktorý má 
podlomené zdravie, v dôsledku 
sťaženej zdravotnej a sociálnej 
situácie je odkázaný na pomoc 
svojho okolia, komunity, rodiny 
a nakoniec mesta. Stretnúť sa  
s priateľmi v obchode, na pošte, 
ísť navštíviť svojho známeho, 
priateľa... to sú veci, ktoré sú 
nám „zdravým“ samozrejmé. 

V dnešnej dobe by mali byť sa-
mozrejmé aj pre ľudí s obme- 
dzeným pohybom. Ako naplniť 
potreby sebarealizácie človeka, 
ktorý má sťaženú schopnosť 
pohybu alebo orientácie? To 
boli otázky nás, ktorí vidíme 
problémy obyvateľov mesta 
a všetkých jeho častí. Hľadali 
sme odpoveď a minulý rok sme 
vypracovali projekt na kúpu 
špeciálneho vozidla s hydrau-
lickou plošinou, ktorým je mož-

né komfortne prevážať človeka, 
ktorý je na invalidnom vozíku, 
ktorého nastupovanie do bež-
ného auta je skoro nemožné  
a ktorý tiež potrebuje byť socia-
lizovaný... 

Tak ako je mesto Nemšová 
členité a skladá sa zo štyroch 
mestských častí, ktoré sú od 
seba aj niekoľko kilometrov 
vzdialené, tak je aj doprava pre 
ľudí s obmedzením ťažšia. Mys- 
líme na všetkých obyvateľov 
týchto častí a týmto spôsobom 
sa snažíme búrať bariéry vzdia-
lenosti a chceme, aby všetci 
obyvatelia mali dostupné služ-
by v rámci celého mesta. Naša 
myšlienka integrácie mesta pre 
zdravotne ťažko postihnutých 
obyvateľov alebo len ľudí, ktorí 
majú dočasne sťažený pohyb 
(pooperačné stavy, úrazy...) sa 
tak stáva skutočnosťou, nakoľ-
ko sme v tomto roku dostali 
dotáciu na kúpu špeciálneho 
vozidla v sume 25 000 €, ktorú 
dofinancuje mesto Nemšová. 
Sociálny taxík alebo Preprav-
ná služba je ďalšou sociálnou 

službou mesta Nemšová, ktorú 
budú môcť využívať obyvatelia 
s trvalým alebo prechodným 
pobytom na území mesta, ktorí 
majú preukaz ZŤP alebo odpo-
ručenie od svojho ošetrujúceho 
lekára na prevoz Prepravnou 
službou. Občania môžu využí-
vať túto službu v pracovných 
dňoch v čase od 8:00 do 16:00 
hod. Občan so ZŤP preukazom, 
ktorý má schválený sprievod, 
platí prepravu len za seba, 
jeho sprievod za službu nepla-
tí. Službu je možné využívať 
nielen v rámci mesta, ale tiež 
na cestu do okolitých miest  
a obcí. Vodič prepravnej služby 
občanom vždy pomôže pri ma-
nipulácii z vozidla a do vozidla 
a bude nápomocný aj  pri ďal-
ších potrebách klienta. Dôležité 
je, aby aj ľudia so zdravotným 
znevýhodnením žili čo najviac 
plnohodnotne a mali uplatne-
né to, čo od života potrebujú. 
Sú to naši blízki, priatelia, zná-
mi. Snažme sa všetci byť tým-
to ľuďom nápomocní a pomá-
hajme, ako vieme.

Autor: Erik Trenčan

PREBIEHAJÚCE A PRIPRAVOVANÉ 
INVESTIČNÉ AKCIE 
V súčasnosti prebieha realizácia s názvom „Rekonštrukcia chod-
níka – Mierové námestie“ a dlhodobo sľubovaná „Rekonštrukcia  
Sládkovičovej ulice“.

MESTO NEMŠOVÁ ZRIAĎUJE NOVÚ 
SOCIÁLNU SLUŽBU – SOCIÁLNY TAXÍK
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nom a zlom technickom stave, 
asfaltová vrstva je popraskaná 
s lokálnymi poruchami a vý-
tlkmi, mesto sa rozhodlo dať 
chodníkom nový šat a vytvo-
riť dôstojnú, estetickú a najmä 
bezpečnú funkciu, ktorú majú 
plniť. V súčasnosti sú chodní-
ky pre občanov nielen skúškou 
nervov, ale aj prekážkovou drá-
hou zároveň, a preto je ich ob-
nova bezodkladná. Chodníkom 
na ich životnosti a funkčnosti 
neprispeli ani nedávne zemné 
práce na opravách plynárenskej 
siete a rozšírenia optickej siete, 
ktoré boli nevyhnutné. Nakoľko 
sa jedná o frekventovanú časť  
v meste Nemšová, čo sa auto-
mobilovej, cyklistickej či pešej 
dopravy týka, mesto sa rozhod-
lo obnoviť predmetné chodníky  
v čo  najkratšom časovom ho-
rizonte. Mesto dalo vypracovať 
a zároveň dostalo projektovú 
dokumentáciu, ktorá je nevy-
hnutnou súčasťou k tomu, aby 
sa zrealizoval výber zhotoviteľa 
stavebných prác. K projekto-
vej dokumentácii sa vyjadrujú 
dotknuté orgány a organizácie, 
nakoľko tento postup je legisla-
tívnym postupom pri každej 
stavebnej akcii, ktorú mesto vy-
konáva, aby ju následne mohlo 
aj zrealizovať. Rekonštrukciou 
chodníkov dôjde k  zlepšeniu 
životného prostredia a k zvýše-
niu bezpečnosti cestnej dopravy 
na ceste II/507 pre obyvateľov  
i návštevníkov mesta. Chodníky 
budú vyhotovené z betónovej 
dlažby. Odvodnenie je riešené 
priečnym sklonom smerom  
k odvodňovaciemu rigolu cesty 
II/507. V mieste vjazdov bude 
potrebné výšku chodníka pris-
pôsobiť jestvujúcim výškam 

hodli ísť inou cestou a elektrinu 
v budúcnosti ušetriť výmenou 
svietidiel. Verejné osvetlenie 
mesta, resp. niektoré jeho časti, 
sú v úplne nevyhovujúcom sta-
ve – výbojkové svietidlá s vyso-
kou spotrebou el. energie. Keďže 
rekonštrukcia tak rozsiahleho 
systému si vyžaduje množstvo 
zdrojov a je náročná, mesto  
Nemšová sa rozhodlo začať pos- 
tupnými krokmi. Prvým bolo 
vypracovanie odborného audi-
tu, ktorý ukázal, že v meste je 
drvivá väčšina svietidiel, ktoré 
nevyhovujú čo do potreby ener-
gií, ale aj do svietivosti dnešným 
požiadavkám. Riešením súčas-
ného stavu je modernizácia väč-
šiny svietidiel a zároveň dopl-
nenie svietidiel do sústavy. Ide  
o cca 800 svietidiel. V súčasnos-
ti prebieha verejné obstaranie 
zhotoviteľa. Predpokladaný za-
čiatok projektu je ešte rok 2022 
a samotná výmena svietidiel 
bude trvať cca 3 mesiace. Pro-
jekt by mal priniesť úplnú ná-
vratnosť zdrojov do 6 rokov pri 
dnešnej cene energie. Úspora 
by mala predstavovať cca 70 až 
80 % súčasnej spotreby, a to aj za 
predpokladu, že svietidlá budú 
miestami doplnené o nové. 

CHODNÍKY 
PÚCHOVSKÁ

Púchovská ulica je jednou zo 
vstupných brán do mesta Nem- 
šová. Samotná komunikácia 
II/507 je v Správe ciest Tren-
čianskeho samosprávneho kra- 
ja a do správy mesta patria 
chodníky, ktoré ju lemujú po 
oboch stranách. Keďže chodní-
ky z liateho asfaltu sú v havarij-
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PRIPRAVOVANÉ
PROJEKTY

V minulom čísle sme spomí-
nali pripravovanú realizáciu: 
„Rekonštrukcia MK súbežná so 
Sklárskou ulicou“, kde momen-
tálne prebieha územné kona-
nie na predmetnú stavbu. Ulica 
súbežná s miestnou komuniká-
ciou Sklárska je „skrytou“ ulič-
kou medzi bytovými domami  
a garážami. Obyvatelia okolitých 
bytových domov využívajú na 
parkovanie krajnicu cesty a zá-
roveň priľahlú zeleň, ktorá však 
neslúži na parkovanie, ale mala 
by plniť estetickú funkciu. Keď-
že záujem obyvateľov Nemšovej 
o vybudovanie nových parkova-
cích miest rastie, mesto sa roz-
hodlo, že daný záujem podporí. 
V tomto projekte má vzniknúť 
12 parkovacích miest a veríme, 
že spolupráca obyvateľov mes-
ta a vedenia mesta Nemšová 
prinesie viac takýchto projek-
tov, ktoré sa pretavia do reality,  
a tým sa zveľadí a skvalitní život 
v ňom. Druhým, v minulom čísle 
spomínaným projektom, je „Re-
konštrukcia ulice za tržnicou“ – 
súbežná J. Palu. Cieľom projektu 
je cestu zjednosmerniť a rozší- 
riť. V rámci projektu sa vybu-
duje viacero parkovacích miest  
a dôjde k obnove chodníkov oko-
lo bytového domu. Mesto v sú- 
časnosti čaká na vyjadrenia do-
tknutých orgánov k projektovej 
dokumentácii, aby sa mohlo 

začať územné konanie, zároveň 
prebehne výber zhotoviteľa. Ďal-
šie projekty, ktoré vám chceme 
predstaviť a zároveň ich zreali-
zovať ešte v roku 2022 sú: „OB-
NOVA VEREJNÉHO OSVETLE-
NIA“ A ,,OBNOVA CHODNÍKOV 
NA PÚCHOVSKEJ ULICI “.

OBNOVA 
VEREJNÉHO 
OSVETLENIA

Hlavným projektom pre budú- 
cnosť je „Obnova verejného 
osvetlenia“, a to z jedného prag-
matického dôvodu: stále rastúca 
cena energie. Dnes je spotreba 
na verejné osvetlenie vyjadre-
ná v eurách cca 48 000 € a je 
vysoký predpoklad niekoľko-
násobného rastu tejto položky. 
Zmluvu na dodávku elektrickej 
energie pre verejné osvetlenie 
máme platnú len do 31. 12. 2022. 
Za akú cenu vysúťažíme na ďal-
šie obdobie, je otázne. (Len pre 
ilustráciu – mestá, ktoré súťa-
žili v auguste, sa dočkali viac 
než 100 až 300 % nárastu cien.) 
A mnohé obce pristúpili pre nás 
k neakceptovateľnému kroku 
vypínania alebo tlmenia osvet-
lenia v nočných hodinách, čo 
si zatiaľ ani len nedokážeme 
predstaviť, a preto sme sa roz-

vjazdov bezbariérovým ulože-
ním nábehových obrubníkov.  
V mieste vstupu chodcov na vo-
zovku a v mieste priechodu pre 
chodcov bude tiež bezbariérová 
úprava zapustením cestného 
obrubníka. Obnova chodníkov 
bude komplexná a dúfame, že 
v neposlednom rade prínosná  
pre zlepšenie kvality života oby-
vateľov mesta Nemšová. 

Nie je možné písať o každom 
zámere a každej stavebnej akcii, 
či už realizovanej alebo pripra-
vovanej. V súčasnosti hľadá-
me najmä zdroje na realizáciu 
ďalších projektov, a to predo-
všetkým vo forme NFP. Vede-
nie mesta, ako aj zamestnanci 
mestského úradu sa zúčastnili 
konferencie s vedením a zá-
stupcami ministerstva dopravy, 
aby sme mohli naše projekty 
prispôsobiť a uchádzať sa o fi-
nancie z plánu obnovy najmä  
v rozvoji cyklodopravy a rekon-
štrukcií objektov postavených 
pred rokom 1981. 

Na záver by som chcel zdôraz-
niť, že mestský úrad je tu pre 
všetkých občanov. Ak sa chcete 
čokoľvek opýtať k realizovaným 
projektom (tak ako to už urobi-
lo viacero občanov), pripravo-
vaným projektom alebo máte 
podnet na nový projekt, nevá-
hajte nás kontaktovať osobne, 
e-mailom: prednosta@nemsova.
sk alebo prostredníctvom apli-
kácie Správy o meste Nemšová 
(SOM Nemšová) v časti „Napíšte 
nám“.

Autor: prednosta mesta 
Rudolf Kúkel

Mesto má momentálne v rôznych štádiách rozpracovanosti viace-
ro projektov. Niektoré projekty sú ešte na „rysovacích doskách“, 
pri niektorých prebieha legislatívny proces a iné už čaká  
iba ich realizácia. 

bu IBV Pod Horou. Dokumentácia bola vypracovaná  
v máji 2020 a na jej základe sa určila cena pozemkov  
a dala sa na vyjadrovanie dotknutým orgánom, čo 
trvalo približne rok. V októbri 2018 začal aj proces  
o získanie územného rozhodnutia na umiestnenie sta-
vebných objektov s množstvom dotknutých orgánov. 
Ten skončil 11. marca 2019, keď územné rozhodnutie 
nadobudlo účinnosť. V marci 2019 začalo aj rokovanie 
o kúpe pozemkov od SPF a po viacerých pripomien-
kach oboch strán došlo k podpisu zmluvy v januári 
2020. Pozemky boli vykúpené za 24,32 €/m2 v celkovej 
výške 1 040 394 €. 

SÚŤAŽ ZHOTOVITEĽA STAVBY
Na základe projektu prebehla v roku 2020 súťaž o zho-
toviteľa stavby všetkých inžinierskych sietí a stavby 
ciest. Realizátorom sieti sa stala spoločnosť COLAS 
Slovakia, s. r. o., a celková cena predstavovala 1 258 
578,32 €. Podpísanie zmluvy o dielo sa uskutočnilo  
17. 8. 2020. Zároveň v tom istom čase začalo vybavova-
nie rôznych povolení a rozhodnutí, napr. vypracovanie 
odborného hydrogeologického posudku, vypracovanie 
bilancie skrývky humusovitého horizontu, získavanie 
stavebných povolení na líniovú stavbu vodovodu, ka-
nalizácie, prípojky NN na prečerpávaciu stanicu, prí-
pojky VN, distribučný rozvod elektro a trafostanice  
a ďalšie povolenia pre komunikácie, dažďovú kanali-
záciu, vodovod, verejné osvetlenie a pod. Dňa 1. marca 
2021 bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi. 

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM I PETÍCIA
Po vysúťažení zhotoviteľa stavby sa pristúpilo k zís-
kavaniu stavebných povolení. Počas tejto fázy mesto 
Nemšová náhodou objavilo list, v ktorom sa zistilo, že 
mesto bolo ešte v roku 2018 upozornené, že pri výstav-
be v tejto lokalite prebehne archeologický prieskum, 
ktorý celú stavbu zdržal. Výskum prebiehal na jeseň 
2020 a začiatkom roka 2021. Ešte pred výskumom sa 
mesto Nemšová muselo zaoberať aj petíciou zo strany 
časti občanov, ktorí nesúhlasili s výstavbou tak, ako 
bola naprojektovaná. Pod petíciu s názvom „PETÍCIA 
OBČANOV ČASTI MESTA KĽÚČOVÉ“ sa v marci 2020 

STRUČNÝ PREHĽAD VÝVOJA 
PROJEKTU IBV POD HOROU 

ULICA POD HOROU A KVETNÁ ULICA sú nové ulice  
v katastri mesta Nemšová, ktoré v máji 2022 schválilo 
MsZ. Ulice sú súčasťou projektu a dlhoročných snáh  
o vytvorenie novej individuálnej bytovej výstavby 
(IBV) v mestskej časti Kľúčové, ktorá sa dostala do 
finále. Z vytvorených 61 stavebných pozemkov je už 
dnes 59 vo vlastníctve občanov mesta alebo občanov  
z iných lokalít. Dva pozemky zostali vo výlučnom 
vlastníctve mesta Nemšová.

ÚZEMNÝ PLÁN, PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTÁCIA A VÝKUP POZEMKOV 
Najskôr musela nastať zmena v územnom plánovaní. 
Akcia začala naberať na kontúrach približne v marci 
2018 a to geologickým prieskumom a žiadosťou na 
SPF (Slovenský pozemkový fond) na kúpu pozemkov. 
V septembri 2018 bola podpísaná Zmluva o dielo s fir-
mou NovaGas, s. r. o., ktorá spracovala projektovú do-
kumentáciu pre územné a stavebné konanie na stav-

OD PRVEJ MYŠLIENKY 
PO PRVÉ STAVBY 
RODINNÝCH DOMOV 

Nová ulica a prvé stavby v lokalite Pod horou

pokračovanie článku na str. 23 
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PROJEKT MODELU 
HISTORICKÉHO MOSTA 
T. G. MASARYKA 
CEZ RIEKU VLÁRA

HISTÓRIA

Prvá písomná zmienka o meste Nemšová

Pri príležitosti 780. výročia prvej pí-
somnej zmienky mesta sme sa v pr-
vom tohtoročnom čísle Nemšovského 
spravodajca bližšie pozreli na to, čo je 
jej obsahom. V jesennom čísle sa hlbšie 
pozrieme na to, o kom vlastne naša naj-
staršia zachovaná zmienka hovorí.

Kto bol jobagionis Pousa? Ide o naj-
staršie písomne doloženého majiteľa 
obce Ľuborča. Jeho pozemky nazývané 
„TERRA POUSE JOBAGIONIS CASTRI“ 
sú predmetom sporu, ktorý sa stal naj-
staršou písomnou zmienkou našich 
dvoch mestských častí. 

Pousa patril do skupiny obyvateľov nazý-
vaných jobagioni. Bol to vazal zviazaný  
s pánom sľubom vernosti. Jobagioni boli 
skupinou obyvateľstva v stredovekom 
Uhorsku patriacou k vrstve podmie-
nečne slobodných, ktorých hlavnou po-
vinnosťou bola najmä vojenská služba. 
Od konca 13. stor. až do začiatku 14. sto-
ročia označoval tento názov i poddaných.

Existovali kráľovskí a hradní jobagioni. 
Pousa je v dokumentoch opisovaný ako 
hradný. Tí boli najpočetnejší a vlastnili 
najnižšie výsady. Predstavovali oby-
vateľstvo usadené na kráľovskej pôde  

v okolí hradu, tvorili jeho posádku a pa-
trili k nim aj rôzni pomocníci (murári, 
tesári, kováči). Za služby im boli prepo-
žičiavané majetky v okolí hradu. Neboli 
podriadení priamo panovníkovi, ale sto-
ličnému županovi. V tomto prípade bol 
Pousa v čase svojej smrti podriadený 
Bogomírovi (Bohumírovi), trenčianske-
mu a nitrianskemu županovi. Z kráľov-
ských a hradných jobagionov sa v 13. 
stor. vyvinula šľachta, ktorej panovník 
udeľoval pôdu a dedičné majetky. 

V publikácii „Ľuborča jubiluje“ z roku 

1972 je uvedené, že Pousa i so svojimi 
bratmi prišiel z Nemecka a usadil sa  
v Zamarovciach. Ľuborču dostal do daru 
za verné služby. Príchod nemeckého 
obyvateľstva v tomto období zaraďuje-
me do nemeckej kolonizačnej vlny. Či 
bol súčasťou tohto spôsobu osídľova-
nia sa neuvádza. Z uvedeného vyplýva, 
že Pousa je prvým známym majiteľom 
obce Ľuborča. Po jeho smrti Ľuborču, tak 
ako je to uvedené v listine, zdedila jeho 
manželka. 

Autor: Miroslava Bachratá

TERRA POUSE JOBAGIONIS CASTRI

občania, ale aj turisti, ktorí budú na bi-
cykloch prechádzať naším mestom.

Touto cestou by som sa chcela poďako-
vať všetkým, ktorí sa na tomto projekte 
podieľali a zároveň všetkých pozývam 
na výstavu modelu mosta, fotografií  
a historických dokumentov, ktoré dlhé 
desaťročia nik nevidel.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: MV SR, SNA, 

f. KÚ, adm. add.,tech. skup.Mosty, č. š. 23

Stavba mosta cez rieku Vlára dňa 27. septembra 1924

Most Tomáša Garriqua Masaryka stál  
v našej obci v prvej polovici 20. stor. Pre-
čo a ako bol postavený a čo ukončilo jeho 
pôsobenie v obci sa s v tomto roku stalo 
predmetom historického výskumu. Kom-
pletné získané informácie sa dozviete na 
pripravovanej výstave, ktorej otvorenie 
sa uskutoční začiatkom októbra v mest-
skom múzeu spoločne s otvorením expo-
zície prvej písomnej zmienky.

Základnou myšlienkou bolo v archívoch 
nájsť projektovú dokumentáciu, ktorá 
by poslúžila ako podklad na vytvorenie 
jeho modelu. No našlo sa omnoho viac. 
Zo začiatku boli informácie o moste veľ-
mi kusé. Pár fotografií, nejaký text, niečo 
sa našlo v miestnych publikáciách, nie-
čo v Štátnom archíve v Trenčíne. Projek-
tová dokumentácia sa ale stále nenašla. 
V marci sa hľadali informácie v Štátnom 
archíve v Bytči, no tiež bez úspechu. Po-
slednou možnosťou bol Národný archív 
v Bratislave a tu sa nám  2. mája dostal 
do rúk materiál úžasných rozmerov a 

ten koho regionálna história aspoň tro-
chu zaujíma, mi dá určite za pravdu. 
Projektová dokumentácia, celý stavebný 
denník, statické výpočty a najmä foto-
grafie zo stavby, ktoré takmer 100 rokov 
nikto nevidel, sú veľkým úspechom pre 
rozšírenie histórie nášho mesta.

Jedna vec je ale získanie podkladov 
a druhá projekt financovať. Projekt sa 
najskôr uchádzal o financie v rámci 
programu Podpora miestnych komunít 
prostredníctvom spoločnosti Coop Jed-
nota. V konkurencii veľkého množstva 
projektov však nepostúpil do ďalšieho 
kola, v ktorom by o jeho realizácií hla-
sovali samotní občania. Na základe ne-
úspechu sa Mesto Nemšová rozhodlo 
projekt finančne podporiť z vlastných 
finančných zdrojov.

Začal sa hľadať realizátor budúceho mo-
delu. Spočiatku bol projekt modelu pri-
pravovaný len prostredníctvom historic-
kých fotografií, ktoré sa zachovali, keďže 

projektová dokumentácia ešte objavená 
nebola. Nákres pre realizátora budúce-
ho modelu na tomto základe pripravil 
Andrej Vojt z Kľúčového. Na neľahkú 
úlohu vytvoriť model mosta sa podujala 
firma kováčstvo Rác v Borčiciach. Kovo-
vý model mosta sa vyrábal viac ako tri 
mesiace a je za ním obrovské množstvo 
ručnej práce. Pre kov sa  rozhodlo najmä 
pre jeho odolnosť voči poveternostným 
podmienkam, trvácnosti a odolnosti 
voči vandalizmu, osadený totiž bude na 
cyklotrase neďaleko miesta, kde kedysi 
stál. Pozrieť si ho tak budú môcť nielen 
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Ilustračné foto: Trenčín si pripomenie august 1968

Podobne, ako vstúpili ruské vojská na 
ukrajinskú pôdu v súčasnosti, vstúpili  
v roku 1968 vojská Varšavskej zmluvy 
i na tú československú. Väčšinu infor-
mácií, ktorá je z tohto obdobia prístup-
ná, nájdeme v miestnej kronike obce 
Nemšová, ktorú v tom čase zostavoval 
významný kronikár Ján Holeček alebo 
v zápisniciach miestnych národných 
výborov uložených v Trenčianskom 
archíve. Informácií však nie je veľa  
a fakt, že by si problematika žiadala 
hlbší prieskum, pretože to ovplyvnilo 
poslanie a pôsobnosť oboch vojenských 
útvarov, uvádza aj Vojtech Korvas v Mo-
nografii mesta Nemšová. Na to, ako to 
vtedy prebiehalo u nás, si možno pamätá 
i mnoho občanov. Pozrime sa ale na to, 
čo o tom píšu dostupné dokumenty.

OBRODNÝ PROCES – JAR 1968

Rok 1968 bol rokom čulej aktivity. Obyva-
telia celého štátu, a teda i obce Nemšo-
vá, boli v predošlých rokoch voči politike 
pasívni. Nezapájali sa do žiadnych poli-
tických akcií a neprejavovali nijaký zá-
ujem o verejné záležitosti. Robili len to, 
čo museli. Podľa slov kronikára sa na jar 
1968 akoby zobudili zo zimného spánku  
z akejsi duševnej letargie a prejavovali 
veľký záujem o všetko, čo sa v Česko-
slovensku začalo robiť. Odstránila sa 
cenzúra tlače, uvoľnil sa priestor na kriti-
ku nedostatkov. Občania vrelo vyjadrova-
li podporu novým funkcionárom. 
Denná tlač sa čítala vo veľkom a novi-
nový stánok v Nemšovej nestačil kryť 
dopyt po denníkoch ani z polovice, lebo 
mnohí ľudia denne čítali aj troje novi-
ny, len aby sa dozvedeli čo najviac no-
vostí. Miestny kronikár tiež spomína, 
že nikdy toľko ľudí nepočúvalo správy 
z rozhlasu a televízie, ako na jar 1968. 
A, samozrejme, že ľudia len nepočúva-
li, ale o počutom i debatovali, rozobe-
rali jednotlivé javy, posudzovali ich  
a vyjadrovali súhlas. Bolo to čosi nové  
v ich verejnom živote. „Obrodný proces“, 
ako sa toto dianie nazývalo, naozaj zna-
menal nový život – jar. Obyvateľstvo sa 
cítilo omnoho slobodnejšie, voľnejšie 
ako predtým, bez akéhokoľvek nátlaku, 
ktorý v minulosti stále cítilo. Ľudia ako-
by plným dúškom vstrebávali všetko,  
o čom sa celé roky iba povrávalo, čo však 
oficiálne nik nepovedal. Nekritizovali sa 
len vedúci činitelia, ale kritizovala sa 
celá „stará“ strana a jej politika, jej vedú- 
ca úloha a hovorilo sa o demokratickej 
forme vlády. 

UDALOSŤ V AUGUSTE ZASTAVILA  
I PRACUJÚCICH V DUBNICI  
NAD VÁHOM 
Čulý ruch spôsobený pozitívnymi zme-
nami zo začiatku roka 1968 bol násilne 
zastavený vpádom vojsk Varšavskej 
zmluvy na naše územie dňa 20. – 21. au-
gusta. Miestni občania boli týmto činom 
pobúrení. Mnoho pracujúcich robotníkov 
prišlo z Dubnice nad Váhom o 10:00 ho-
dine domov. Každý bol zvedavý, ako sa 
situácia bude ďalej vyvíjať. Ľudia nepra-

covali, zdržiavali sa iba doma. Pri televí-
zoroch a rádiách presedeli celé dva dni  
a počúvali, čo sa v Československu robí. 

REZOLÚCIA PRACOVNÍKOV SKLÁRNÍ  
V NEMŠOVEJ SA DOSTALA  
AŽ DO TELEVÍZIE 
Pracujúci v miestnych sklárňach hneď 
ráno 21. augusta odoslali do televízie 
rezolúciu, ktorá tento čin spojeneckých 
vojsk ostro odsúdila a žiadala ich od-
chod z nášho územia. Rezolúcia bola ako 
desiatky iných v televízii odvysielaná. 
Stovky ďalších tú možnosť už nemali, 
lebo z krátko po 11:00 hodine sa presta-
lo vysielať. Televíziu obsadili spojenec-
ké vojská. Naďalej vysielali len spojené 
okruhy rádií z rôznych častí republiky, 
ktoré informovali občanov, čo sa v jed-
notlivých krajoch dialo. Hneď prvú noc 
sa i v našich obciach zjavovali po uli- 
ciach prvé heslá odporu, napríklad: 
„NECHCEME SOCIALIZMUS POD BO-
DÁKMI“ alebo „OKUPANTI DOMOV“, 
„DUBČEK – SLOBODA, TO JE SILA NÁ-
RODA. NEVERTE ZRADCOM”. V mno-
hých heslách boli osobitne menovaní 
niektorí stranícki funkcionári, ktorým 
občania neverili. 

ŠTRAJKY A POSTOJ OBYVATEĽSTVA 
VOČI OKUPÁCII

Počas prvých nocí niekto rozhadzoval 
letáky, v ktorých sa odsudzovalo odvle-
čenie Dubčeka, Černíka a Smrkovské-
ho a vyjadrovala sa im plná podpora 
ako uznávaným predstaviteľom Strany 
a štátu. Obyvatelia v nich boli vyzvaní, 
aby okupantom neposkytli žiadne infor-
mácie a ani pomoc. Medzi občanmi pre-
biehali podpisové akcie, aby sa vojská 
stiahli domov a odišli. Konali sa štrajky 
nesúhlasu a odporu proti Sovietskemu 
zväzu za jeho činy voči nám. 
Prvý štrajk bol 23. augusta, trval len dve 
minúty od 12:00 do 12:02 hod. Na nasle-
dujúci deň 24. augusta bol znovu vyhlá-
sený štvrťhodinový štrajk od 9:00 do 9:15 
hod. Počas štrajku hučali všetky sirény, 
zvonili všetky zvony, vlaky na stanici 
pískali atď. V sklárni vyložili na prie-
čelie obraz Dubčeka a na verejných bu-
dovách boli zástavy na pol žrde a takto 
zostali celý mesiac.

PRVÍ SOVIETSKI VOJACI PRIŠLI DO 
NEMŠOVEJ 23. AUGUSTA O 13:00

Existuje zápisnica z mimoriadnej schô- 
dze pléna MNV v Ľuborči zo dňa 21. 08. 
1968. Členovia boli na schôdzu zvolaní 
osobne na základe mimoriadnych uda-
lostí, ktoré sa vyskytli vtrhnutím spoje-
neckých vojsk a na základe telegramu 
Rady ONV Trenčín. Telegram vzali na 
vedomie a poslanci si zobrali za povin-
nosť zabezpečovať pokoj a rozvahu. Na 
zasadnutí si určili služby na MNV. Alojz 
Prekop (predseda MNV Ľuborča) a Hugo 
Domin (tajomník MNV Ľuborča) tam mali 
byť stále a ďalej boli určené osoby, ktoré 
sa mali každé tri hodiny striedať. Museli 
sa riadiť pokynmi vyšších orgánov.

ONV v Trenčíne a ONV Strany poslal 
pokyny, ako sa správať. Všetci hovorili, 
že vojská treba ignorovať a správať sa 
tak, ako by tu ani neboli. Ľudia však po-
vytŕhali orientačné tabule cestnej pre-
mávky, ukazovali spojeneckým vojskám 
opačné smery, na ktoré sa pýtali atď.  
A takto odsudzovali ich vpád. Podľa do-
hody o rozmiestnení sovietskych vojsk 
do Nemšovej prišlo 120 sovietskych vo-
jakov, ktorí boli ubytovaní v kasárňach 
na Nive. Heslá po cestách a múroch sa 
museli následne odstrániť.

Dňa 13. septembra sa konala ďalšia 
schôdza MNV v Ľuborči, kde bol prečí-
taný list z ONV Trenčín. Predseda ONV 
Trenčín zo dňa 4. 9. 1968 hodnotí úsilie, 
ktoré funkcionári, poslanci a pracovní-
ci NV počas zložitej situácie vzniknu-
tej príchodom vojsk Varšavskej zmluvy 
na naše územie vynaložili. Ide najmä  
o úlohy pri zabezpečovaní plynulého 
zásobovania obyvateľstva a udržiava-
nia verejného poriadku. Zároveň vy-
slovil presvedčenie, že po uvoľnení 
napätia budú obetavo, napriek všet-
kým ťažkostiam zabezpečovať potreby 
spoločnosti. Budú robiť všetko, aby sa  
v mestách a v obciach dal chod výroby 
do poriadku a aby sa zabezpečilo to, čo 
občania potrebujú. Ďalej písal, že budú 

i naďalej pokračovať v procese obrody 
spoločenského a politického života. Vy-
slovil sa za to, aby sa čo najskôr dosiahla 
normalizácia a konsolidácia politické-
ho a hospodárskeho života na všetkých 
úsekoch a tým sa postarali o odchod 
cudzích vojsk z našej vlasti. 

Dnes ale všetci vieme, že sovietske voj-
ská zostali na území ČSR do roku 1989, 
teda celých 21 rokov. Skončilo sa obdo-
bie Pražskej jari a nastalo obdobie nor-
malizácie, čím sa skončilo všetko, čo sa 
na jar 1968 začalo budovať a čo vnášalo 
pozitívne nálady občanom ČSR.

Verím, že existuje v našom meste mno-
ho občanov, ktorí mali osobnú skúse-
nosť s príslušníkmi sovietskych vojsk  
v roku 1968, či pri ich príchode, alebo po-
čas ich celého pôsobenia v našom mes-
te, a sú ochotní sa podeliť o svoje spo- 
mienky, prípadne vlastnia fotografický 
či iný materiál a sú ochotní ho poskyt-
núť na výskumné účely. Napíšte na  
nemsovsky.spravodajca@gmail.com 
alebo sa kontaktujte na číslo 0907 680 
186. Prispejete tak k zachovaniu histó-
rie našej  obce v téme, ktorá nebola do  
dnešného dňa spracovaná. 

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: www.trencin.sk, aktuality,

AKO VYZERAL ROK 1968 
U NÁS V NEMŠOVEJ?

Pri príležitosti  osláv  
prvej písomnej  
zmienky mesta 
pripravila redakčná 
rada pre čitateľov 
súťaž. Stačí iba  
vylúštiť tajničku  
a správnu odpoveď 
zaslať na nemsov-
sky.spravodajca@
gmail.com alebo cez 
mobilnú aplikáciu 
Nemšová (NAPÍŠTE 
NÁM).Traja z vás zís-
kajú vecnú odmenu. 
Začiatok tajničky: 

MESTO NEMŠOVÁ 
OSLAVUJE…

OSEMSMEROVKA

BABIČKA DLÁTO DÝCHANIE DŽBÁN FRIZÚRA HOSTIA HRDINA LAVÍNA OBLOHA  
OLIVOVNÍK PLÁTNO POVERA PRAVÍTKO PRÍSPEVOK ROVNOVÁHA SEKRETÁRKA  
ŠKOLÁK ÚSTAV VEMENO VOJNA VRŠOK VRTÁK VYDAVATEĽSTVO VÝSLEDOK  
ZÁCLONKA ZAJAČICA
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Králikov mlyn v spolupráci s mestom Nemšová zorga-
nizoval výtvarnú a literárnu súťaž, ktorá prebiehala od 
1. 4. do 1. 6. 2022. Téma “OD ZRNKA K CHLEBU” bola pre 
obe súťaže rovnaká a deti boli spravodlivo rozdelené 
podľa veku.

Do výtvarnej súťaže “OD ZRNKA K CHLEBU” sa mohli 
zapojiť všetky deti zo ZŠ a ZUŠ v Nemšovej. O víťazoch 
výtvarnej súťaže rozhodovala odborná porota v zložení 
Anna Haliaková, Viera Muntágová a Ľubica Vlková. Deti 
mohli svoje práce vytvoriť použitím štyroch výtvar-
ných techník - maľby, kresby, grafickej a kombinovanej 
techniky. V literárnej súťaži mali žiaci za úlohu vytvoriť 
poéziu s použitím aspoň 3 kľúčových slov, ako chlieb, 
zrno, múka, mlyn, úcta, klasy, ruky, vďačnosť, prípad-
ne ich synoným. O najlepších literárnych prácach roz-
hodla porota v zložení Eva Kňažeková, Jana Králiková  
a Katarína Holičková. Autori víťazných diel boli vyzva-
ní, aby sa s účastníkmi podelili o riadky, ktoré napísali, 
a tak si účastníci mohli vypočuť tie najlepšie práce. Cel-
kovo bolo ocenených 37 detí a udelených bolo 10 prvých 
miest, z toho 7 vo výtvarnej a 3 v literárnej súťaži. 

Víťazi všetkých kategórií boli odmenení vecnými cena-
mi, ktoré do súťaže venovalo mesto Nemšová. Špeciál-
nou cenou Králikovho mlyna pre víťazov umiestnených 
na 1. mieste bola “Noc v mlyne” plná tajomstiev. 

Počas slávnostného vyhodnotenia vystúpili aj žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy v Nemšovej, ktorí prítomných 
potešili hudobnými vystúpeniami. Vyhodnotenie súťa-
ží doplnila výstava odovzdaných prác autorov priamo  
v Králikovom mlyne, výstava starých fotografií Nemšo-
vej a obrazy nádejnej umelkyne Simony Patkovej, žiačky 
9. ročníka, ktoré si mohli účastníci pozrieť po oficiálnom 
programe a vyhodnotení. Súťažné práce boli následne  
v Králikovom mlyne vystavené počas letných mesiacov. 

Autor a foto: Dáša Uherková

KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT8

Vážme si chlieb, Nina Begáňová, 13 rokov, 7. A

Skupina NO NAME

KRÁLIKOV MLYN 
OCENIL VÍŤAZOV SÚŤAŽE 
OD ZRNKA K CHLEBU 

CHLIEB NÁŠ 
KAŽDODENNÝ 

Polia naše, polia,
rozváňajú chlebom,

vyhrieva sa žitko
pod belasým nebom.

Keď sme včera vonku boli,
videli sme klásky v poli.

Zlatých klasov tisíce,
zlaté more pšenice.

A z tých klasov každý vie,
mlynár múku namelie.

Dokola, dokola v mlyne zbožie 
melú

a keď všetko domelú,
múku majú skvelú.

Od dobroty mľasknú ústa,
pekárovi patrí úcta.
Má šikovné ručičky,
pochvaľujú detičky.

Keď svoj chutný chlebík zjeme,
Pánu Bohu ďakujeme,

za tento dar z neba,
každý kúsok chleba.

Téma: Od zrnka k chlebu...
Chlieb náš každodenný, 
Nelka Dudeková
5. A, 11 rokov
Katolícka spojená škola v Nemšovej
1. kategória, 
vyuč.: Mgr. Mária Urbánková

Počas letných prázdnin si mohli oby-
vatelia Nemšovej vychutnať koncert 
skupiny No Name spojený s večerným 
kúpaním. Koncert sa konal na kúpalis-
ku v Nemšovej 22. 7. 2022. Igor Timko 
spolu s kapelou zahral na pódiu svoje 
najväčšie hity, medzi ktoré patria na-
príklad piesne Prvá, Čím to je alebo 
Život. Okrem známej slovenskej kape-
ly sa na pódiu predviedla aj domáca 
skupina Petrichor. Večer plný dobrej 
hudby pokračoval s Oldies Party až do 
rána, najväčšie hity 20. storočia púšťal 
ľuďom DJ Johny.

Autor a foto: Daša Uherková

19. ročník náučno-turistické-
ho zrazu sa vydaril, počasie im  
prialo krásny slnečný deň. Od-
chádzali plní nezabudnuteľných 
dojmov, síce unavení, ale šťastní 
z fantastického stretnutia. Určite 
na tento deň budú všetci účastní-
ci turistického zrazu dlho spomí-
nať v dobrom, začo veľká vďaka 
patrí nielen organizátorom, ale 
aj Mestskému úradu v Nemšovej, 
Obecnému úradu Horné Srnie 
a firme CEMMAC Horné Srnie, 
ktorí prispeli k tomu, aby priebeh 
stretnutia dôchodcov bol bezpro-
blémový. 

Náučno-turistický zraz Okresnej 
organizácie JDS Trenčín sa  
v tomto roku uskutočnil 15. júna 
2022 pod záštitou predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, 
v spolupráci s obcou Horné Srnie 
a mestom Nemšová. Zrazu sa 
zúčastnilo spolu 122 dôchodcov  
z 30 základných organizácií JDS 
z celého okresu. Účastníkov zra-
zu priviezli autobusmi z Trenčína 
do Horného Srnia, kde ich privíta-
li v kultúrnom dome členovia zá-
kladnej organizácie JDS s malým 
občerstvením a spomienkovými 
darčekmi. Tu sa im prihovorili 
starosta obce Horné Srnie Jozef 
Húserka, primátor mesta Nemšo-
vá JUDr. Miloš Mojto a predseda 
OO JDS Trenčín Ing. Ján Skyba. 
Deti z materskej a základnej ško-
ly v Hornom Srní si pre nich pri-
pravili  veselý program, za ktorý 
ich prítomní odmenili búrlivým 
potleskom.

Po kultúrnom programe sa účast-
níci rozdelili do 3 skupín podľa 
náročnosti turistických trás. Naj- 
otiažnejšia trasa viedla cez Kľú- 

čovskú dolinu, Jelenec, Gazdov-
stvo Uhliská, Trenčiansku Závadu 
a na Ranč 13. Druhá trasa, ktorá 
bola menej náročná, viedla z dedi-
ny Horné Srnie cez kopec (poľná 
a lesná cesta s miernym prevýše-
ním) do Ľuborčianskej doliny a na 
Ranč 13. Najmenej náročná trasa, 
ktorej sa zúčastnili menej zdatní 
dôchodcovia, ktorí sa aj napriek 
zdravotným problémom nevzdali 
možnosti absolvovať uvedený tu-
ristický zraz, viedla cez cyklotra-
su z Horného Srnia do Nemšovej.  
V Nemšovej si prezreli Králikov 
mlyn, ktorý dýcha históriou a prá-
cou našich predkov, a v mestskom 
múzeu sa potešili pohľadom na 
výtvarné práce detí.

Všetky turistické trasy končili 
na Ranči 13 v Nemšovej. Tu ich 
privítal majiteľ ranča pán Ing. 
Peter Dobeš. Spoločný obed a po-
hostenie na ranči pozostávajúce 
z výborného hovädzieho guláša, 
syrov či cesnakových posúchov 
bol na jednotku s hviezdičkou. 
Po spoločnom obede pán Dobeš 
previedol účastníkov zrazu po 
celom areáli s výkladom sprevá-
dzaným humornými historkami 
o vzniku ranča a jeho jednotli-
vých objektoch. Videli priestory, 
kde sa chovajú kone, zaujali ich 
ubytovacie možnosti a najmä im-
pozantná hala, ktorá je najväčšou 
svojho druhu v strednej Európe 
a koná sa v nej množstvo akcií 
počas celého roka. Po prehliadke 
ranča nasledovalo posedenie pri 
hudbe. Do tanca, spevu a dobrej 
nálady zahrala kapela mladých 
hudobníkov z Horného Srnia. 

Autor: Viktória Korbašová
Foto: Účastníci 19. NTZ

ÚSPEŠNÝ NÁUČNO-TURISTICKÝ ZRAZ 
OKRESNEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY 
DÔCHODCOV SLOVENSKA TRENČÍN

KAPELA NO NAME ODOHRALA 
SVOJ PRVÝ KONCERT V NEMŠOVEJ 

Účastníci turistického zrazu OO JDS na Ranči 13
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Niekoľko desiatok občanov sa prišlo po-
zrieť na slávnostné ukončenie prác na 
dlhoočakávanej cyklotrase, ktorá nie je 
síce významnou ani najdlhšou trasou  
z hľadiska cyklotrás v Trenčianskom 
samosprávnom kraji, ale o to viac má  
význam pre nás, našich občanov, naše 
mesto. Ukončenie prác umožnilo spoje-
nie dvoch mestských častí navzájom. 

Dňa 29. júla 2022 o 19:50 pri Mestskom 
cintoríne v Kľúčovom za prítomnosti 
predstaviteľov mesta a predsedu TSK 
boli slávnostnostne ukončené stavebné 
práce na cyklotrase Ľuborča – Kľúčové. 
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Jedni z organizátorov Kľúčikova s rodinou 

Slávnostné strihanie pásky na cyklotrase Kľúčové – Ľuborča Vystúpenie dychovej hudby Kamaráti

Kľúčovská pohoda organizovaná FK Kľú- 
čové od 28. júla do 1. augusta priniesla 
už tradične 5 dní kultúrnych akcií všet-
kých chutí. Podujatie organizátori otvo-
rili letným kinom, v piatok pokračovala 
zábava s disco party v podaní DJ Roba 
Hála. Napriek nepriazni počasia, ktorá 
sprevádzala celé podujatie, sa v sobotu, 
i keď oklieštene uskutočnilo Kľúčikovo 
i Oldies party DJ Roba Hála s HAWKOM.

Popri zábave organizátori nezabúdajú 
ani na to podstatné, prečo sa hody ko-
najú, a to ako vzdanie úcty patrónke 

Pojem KĽÚČIKOVO je nielen medzi ob- 
čanmi mestskej časti Kľúčové, ale i v celom 
meste a širokom okolí fenoménom a darí 
sa ho rozšíriť do veľkolepých rozmerov.  
V poradí už jeho 12. ročník sa niesol  
v indiánskom motíve a napriek nepriazni 
počasia bol realizačný tím odhodlaný ak-
ciu uskutočniť. 

Od rána počas chystania a večer počas 
balenia ich sprevádzal intenzívny dážď. 
Po dlhom čakaní v aute plnom rekvizít 
na detské hry sa rozhodovali, čo spra-
viť. Po 4 hodinách čakania museli niek-
toré objednané atrakcie zrušiť. Zrušená 
bola penová show, kynologický klub 
so psíkmi, stánok Kiki internet, PZ Háj 
Kľúčové a vystúpenie tanečných sku-
pín. Celý tím sledoval grafy a aplikácie 
s počasím a naďalej čakali a nevzdávali 
sa. Tesne pred 14:00 hodinou, keď malo  
Kľúčikovo otvoriť svoju indiánsku bránu, 
začali vykúkať slnečné lúče. V rekord-
ne krátkom čase pripravili stanoviská  
a ostatné atrakcie. Pred pol treťou začali 
prichádzať deti so svojimi rodičmi. 

Podujatie sprevádzali dvaja originálni 
Indiáni aj s Indiánkou a celý program 
ozvučoval DJ Hawko – Lukáš Vavrúš. 
Návštevníci si užili maľovanie na tvár, 
skákací hrad i prehliadku kamiónov. 

Novinkou tohtoročného podujatia bola 
fotobúdka Vyletí vtáčik, kde sa mohli 
rodiny s deťmi odfotiť a hneď dostať na 
pamiatku foto s logom Kľúčikova. Sa-
mozrejme, nechýbalo ani žrebovanie 
tomboly. Po splnení 8 hier, za ktoré deti 
dostali indiánsku pečiatku, si mohli kar-
tičku vymeniť za sladký balíček v ruk-
saku s logom Kľúčikovo – Deň pre deti. 
Celou akciou deti sprevádzal úžasný 
Šašo Tomík s jeho Show deťom. Svojím 
bábkovým predstavením deti učil, ako 
sa robia z bublifuku obrovské bubliny  
a na konci si deti mali možnosť vytvo-
riť aj zvieratko z balónov. Návštevnosť  
o 15:30 hodine bola 353 detí, všetkých  
návštevníkov bolo približne 1000. 

Počasie nakoniec podujatiu prialo až do 
ukončenia. Aj pre nepriazeň počasia ten-
to rok organizátori neočakávali, že detí 
príde tak veľa. Tento fakt ich ale veľmi 
potešil a dodal im síl do budúcich rokov, 
že úsilie zorganizovať takúto akciu má 
zmysel. Ďakujú hlavne mestu Nemšo-
vá za poskytnutie dotácie a sponzorom, 
ktorí na nich každý rok myslia a podpo-
rujú ich. Na deti sa tešia opäť o rok a už 
dnes vedia, aká téma na ne čaká. Príďte 
a zažijete neuveriteľnú atmosféru i o rok.

Autor: Miroslava Bachratá

miestnej kaplnky, Sv. Anne. Tú si uctili  
v nedeľu slávnostnou sv. omšou. Po nej  
sa uskutočnil Mládežnícky futbalový 
zápas, futbalový zápas Vavrušovci vs. 
ostatní, kopanie jedenástok a deň za-
vŕšili tanečnou zábavou DH Kamarádi. 
Hody skončili v pondelok posedením pri 
kaštieli. Ako každý rok, tak aj v tomto sa 
potvrdilo,  že ľudia veľmi radi navštevujú 
toto kultúrne podujatie. V piatok a v sobo-
tu privítali viac ako 1 200 ľudí a v nedeľu 
a pondelok sa prišlo zabaviť 400 ľudí. 

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

KĽÚČOVSKÁ POHODA 
AJ NAPRIEK ZLÉMU POČASIU

KĽÚČIKOVO, 
FENOMÉN 
MEDZI PODUJATIAMI

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE PRÁC 
NA CYKLOTRASE KĽÚČOVÉ – ĽUBORČA

Jeden snáď z najvýznamnejších projek-
tov posledných rokov splnil sen mno-
hým občanom mestskej časti Kľúčové, 
bezpečne sa prepravovať do centra mes-
ta, na svätú omšu či do práce inak ako 
autobusovou či osobnou motorizovanou 
dopravou. 
Podujatia sa zúčastnili a slávnostnú 
pásku prišli prestrihnúť predseda samo-
správneho kraja Jaroslav Baška, primá-
tor mesta Nemšová Miloš Mojto a zástup-
ca primátora Milan Patka.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ
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LIVE ART
2. ROČNÍK VÝTVARNÉHO 
PLENÉRU

Návštevníci jarmoku mohli 
nahliadnuť do tajov tvorby 

výtvarníkov prostredníctvom 
výtvarného plenéra Galérie 
EU/ART house a vychutnať si 
tak atmosféru, ktorá vzniká 
pri tvorbe originálneho ume-
leckého diela. Aktéri ďakujú 
za podporu všetkým účastní-
kom jarmoku a už teraz sa te-
šia na ďalší ročník. Špeciálne 
poďakovanie patrí predovšet-
kým výtvarníkom za ich účasť. 
Tento ročník to boli regionálni 
umelci Ľubica Vlková, Soňa Ze-
liská, Miroslav Gregor, Jana Bo-
rová a Ivan Pohanka.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

vaným logom, kde namiesto fa-
rebných kruhov boli znázornené 
pečate jednotlivých mestských 
častí. Originálne logo vzniklo 
ešte pri 775. výročí mesta a vi-
dieť ho po celom meste vo forme 
vlajok na jednej úrovni s vlajkou 
mesta Nemšová. 

ZÁBAVA 
AŽ DO SKORÉHO RÁNA…

Na výbere interpretov vidieť, 
že organizátori kládli pri 

zostavovaní kultúrneho pro-
gramu veľký dôraz na podporu 
a prezentáciu miestnych sku-
pín. V piatok kultúrny program 
otvorili žiaci základnej ume-
leckej školy. Následne si mohli 
návštevníci vychutnať úžasný 
športový výkon v podaní majst-
ra sveta vo fitnes Michala Bar-
biera z Liptovského Mikuláša. 

Pokračovalo sa skupinou 
BOSÁ ROSA. Pomerne krát-

ko pôsobiaca skupina vo svo-
jom vystúpení spájala tradičné 
s moderným. Ľudové piesne 
obliekli do zaujímavých a ne-
tradičných aranžmánov, aby 
v nich aj mladá generácia na-

Tradičný nemšovský jarmok sa 
konal po 26.-krát. V dňoch 12. 
a 13. augusta v areáli NTS lákal 
návštevníkov od prvých minút 
svojho otvorenia. 

Ak ste v piatok ráno kráčali 
mestom a vnímali tichú po-

kojnú atmosféru bežného dňa, 
o chvíľu ste zistili, že to asi až 
taký obyčajný piatok nebude. 
Skupinky ľudí šli akoby opač-
ným smerom – smerom Škol-
ská ulica. Postupne sa mesto 
začalo plniť zaparkovanými 
autami a v obedných hodinách 
pribudla hudba, ktorá sa šírila 
vzduchom až do štvrtej ráno.

Na tohtoročnom tradičnom 
jarmoku, ktorý sa konal 

v duchu 780. výročia prvej pí-
somnej zmienky, sme mohli 
vidieť omnoho viac ako pred-
chádzajúce roky. Viac ako 120 
stánkov, viac skupín a väčšia 
zábava až do skorého rána. Jar-
mok navštívilo niekoľko tisíc 
návštevníkov. Pri príležitosti vý-
ročia mesto dalo občanom mož-
nosť odfotiť sa pri fotokútiku 
na tému výročia alebo si kúpiť 
originálne tričko s transformo-

Tradičný nemšovský jarmok 2022

Samuel Tomeček so skupinou Milujem Slovensko

Hudobná skupina ABBA z Trenčína

Vystúpenie skupiny BOSÁ ROSA Samuel Tomeček so skupinou Milujem Slovensko

Koncert pop rockovej hudobnej skupiny Petrichor

Atmosféra prvého jarmočného dňa
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TRADIČNÝ NEMŠOVSKÝ JARMOK 
V DUCHU 780. VÝROČIA 
PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY

chádzala záľubu, no zároveň 
sa snažili od pôvodných verzií 
príliš nevzdialiť. Obsadenie: 
Laura Dlábiková – spev, Kristína 
Bartošová – spev, Lukáš Šepták 
– spev, elektroakustická gitara, 
Andrea Almaši – klavír, Tomáš 
Ivan – elektrická a basová gi-
tara. Miestnu skupinu vystrie-
dala na pódiu druhá miestna 
poprocková skupina Petrichor, 
ktorá okrem vlastných piesní, 
ako napr. Spomienky, Nahá či 
Hipsterka, odohrala i známe 
hity, napr. Plavčíka Milana od 
Heleniných očí alebo Ľudia nie 
sú zlí od IMT SMILE. Nálada na 
koncerte bola výborná a určite 
ich radi uvidíme opäť.

V zábave podvečer pokračoval 
Samuel Tomeček so skupinou 
Milujem Slovensko Band. Toh-
toročného piatkového kultúr-
neho programu sa hviezdou ve-
čera stala skupina VIDIEK. Ich 
hity sa niesli nielen priestorom 
NTS, ale aj do diaľky, kde bolo 
počuť aj výskanie a spev nadše-
ných divákov. Po ich úspešnom 
vystúpení sa však zábava ne-
skončila a návštevníci sa mohli 
odviazať na najväčších hitoch 

skupiny ABBA prostredníctvom 
skupiny ABBA z Trenčína a do 
skorého rána vytrvalcov zabá-
val DJ Krupko. Atmosféru jar-
moku počas oboch dní dotvorili 
už po druhýkrát prítomné ko-
lotoče, retiazkový kolotoč, loď, 
húsenková dráha, skákací hrad 
či kino.
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ZÁBAVA POKRAČOVALA… 
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Vystúpenie  folklórnej skupiny Liborčan

Zbojná – sestry Bacmaňákové Skupina Ludo Kuruc Band

Dychová hudba Miločanka

Koncert Beáty Dubasovej so skupinou Panama Bruna Oravca

Publikum na koncerte skupiny Vidiek

V sobotu zábava pokračovala od 13:00 hodiny a potešila najmä milovníkov ľudo-
vej hudby, pretože výber interpretov bol ladený práve týmto smerom. V kultúr-

nom programe vystúpili: miestna folklórna skupina Liborčan, Zbojná, Ludo Kuruc 
Band s najväčšími hitmi Karola Duchoňa a hviezdou večera sa stala Beáta Duba-
sová so skupinou Panama Bruna Oravca. Kultúrny program s tanečnou zábavou 
zavŕšila dychová hudba Miločanka.

Nad nerušenou zábavou držal 
ochrannú ruku nielen celý orga-

nizačný tím mesta Nemšová, VPS, ale  
i miestni hasiči a Aristos SBS. 

Vďaka tímovej práci všetkých zlo-
žiek prebehlo všetko takmer hlad-

ko. Počas dvoch jarmočných dní bol 
okrem predajných stánkov prítomný aj 
stánok prvej pomoci. Ošetrené boli dva 
vážnejšie prípady. Jednej žene a jedné-
mu mužovi v bezvedomí bola poskyt-
nutá prvá pomoc. V oboch prípadoch 
boli pacienti prevezení do Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne na dodatočné 
vyšetrenia. Okrem toho hasiči riešili je-
den prípad popálenia, tržné rany a nie-
koľko bodnutí osami. Napriek svojmu 
profesionálnemu prístupu si členovia 
dobrovoľných hasičských zborov počas 
dvoch jarmočných dní našli priestor aj 
pre tých najmenších, ktorým radi pus-
tili maják alebo predviedli svoje vozidlo  
a jeho výbavu. 

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

Ako dopadol tohtoročný jarmok? Čo 
nové priniesol? Čo bolo na jeho prípra-
vách najťažšie? Na tieto,  ale i na ďalšie 
iné otázky sme sa z redakčnej rady pý-
tali priamo organizátorov. Ako  hodno-
tia podujatie? 

Jarmok dopadol výborne, bez väčších 
komplikácií. Poďakovať musíme 

predovšetkým  dobrému organizačné-
mu tímu, ktorý zostaviť bolo zároveň 
jednou z najťažších úloh v prípravách  
jarmoku. Ale podarilo sa. Išlo o niekoľ-
ko desiatok ľudí, ktorí sa viac či menej 
zapojili nielen do prípravnej fázy, ktorá 
začala už koncom minulého roka, ale  
i tých, čo pomáhali i pri samotnej reali-
zácii jarmoku, pred a počas jarmočného 
víkendu. Koncepcia jarmoku bola teda 
odkonzultovaná ešte koncom minulého 
roka s komisiou pre kultúru, školstvo  
a šport. Následne nastal kolotoč vyba-
vovaní, telefónov, získavaní povolení  

a interpretov, tvorby prospektov a pod. 
Oproti minulému roku sa podľa slov 
organizátorov zlepšila aj propagácia 
jarmoku v obciach a mestách na okolí, 
vďaka čomu navštívilo jarmok omnoho 
viac ľudí.

Druhý rok sa  jarmok uskutočnil v no-
vých priestoroch. Aké ohlasy táto zme-
na priniesla? 

Našla si svojich priaznivcov i od-
porcov.  Nevýhodou v tomto roku 

bola zvýšená prašnosť prostredia, čo  
prekážalo najmä jarmočníkom, pozití-
vom bola rozloha a lokalizácia. Zmena 
poskytla väčší priestor pre kultúrne po-
dujatia, kolotoče a kultúrny program do 
skorého rána ruší menej občanov, keď-
že z veľkej časti sa okolo jarmoku nena-
chádzajú obytné domy. 

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

ZO ZÁKULISIA JARMOKU

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
HESLO, KTORÉ JE STÁLE AKTUÁLNE  
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Vernisáž Petra Orvana

Skautský tábor sponzorovalo aj mesto Nemšová

Plavčík učil deti v tábore Športovček, ako zachrániť topiaceho sa

Deti mali možnosť byť v blízkosti rôznych zvierat

Teplé letné počasie poskytlo občanom mes-
ta možnosť užiť si filmové predstavenia pod  
hviezdnym nebom v netradičnom letnom kine. 

V priestoroch areálu Nemšovkého telovýchov-
ného spolku Nemšová sa v piatok 8. júla pre-
mietala česko-slovenská komédia o mužskej 
nevere a ženskej odvete s názvom „Ženská 
pomsta“. Druhým kultúrnym zážitkom bolo 
filmové spracovanie románu švédskeho auto-
ra Jonasa Jonassona „Starček, ktorý vyliezol  
z okna a zmizol“, premietaného 6. augusta. Po-
sledné predstavenie patrilo deťom, ktoré si 18. 
augusta zaspievali a zatancovali pri animova-
nej rozprávke „Spievaj 2“.
Večerná atmosféra pri dobrom filme oslo-
vila malých i veľkých. Pestré žánre ponúkli 
možnosť výberu, občerstvenie bolo na dosah, 
príjemné posedenie s priateľmi, neformálne 
debaty a odtrhnutie sa od rutiny bolo spestre-
ním a osviežením pre každého.

Autor: Miroslava Dubovská

LETNÉ KINO 
PRE KAŽDÉHO

“VYKUKOL ZO SVOJEJ 
UMELECKEJ ULITY”
Týmito slovami sa privolil akademický ma- 
liar a vystavoval svoje umelecké diela v našom 
meste. Pri príležitosti nemšovských slávností 
780. výročia mesta Nemšová prijal pozvanie 
svojho priateľa a kolegu, Nemšovčana Andreja 
Vojta akademický maliar Peter Orvan.

Všetko sa začalo na priateľskej návšteve, na 
ktorej sa Peter Orvan zmienil, že práve pred 
50 rokmi slúžil základnú vojenskú službu 
vo vojenskom útvare v Nemšovej ako grafik. 
Okrúhle výročie sa stalo výzvou na realizáciu 
výstavy obrazov. Expozícia obrazov prevažne 
v rozmeroch 1,5 x 1,2 m bola nainštalovaná  
v priestoroch mestského múzea. Okrem vý-
tvarného umenia boli vystavené aj jeho diela 
umeleckého kováčstva. Na vernisáži 11. au-
gusta, ktorá bola súčasťou tohtoročného jar-
moku, bol prezentovaný život umelca Petra 
Orvana (1949), v súčasnosti žijúceho v Novej 
Bošáci-Grúni. Umelecký dojem umocnili hrou 
na flautu a klavír žiačky Základnej umeleckej 
školy v Nemšovej Izabela Trenčanová a Bar-
bora Poláková.

Kultúrnej udalosti sa zúčastnili predstavite-
lia mesta Nemšová, osobní priatelia a známi 
z miest ako sú Praha, Martin, Myjava, Stupa-
va, Trenčín či Bratislava. Obdivuhodná bola 
osobná účasť žien, inšpirujúcich štetec umelca  
k tvorbe jedinečných diel.

Autor: Miroslava Dubovská
Foto: MsÚ

DENNÉ LETNÉ TÁBORY 
SÚ ČORAZ POPULÁRNEJŠIE
Viac ako 400 detí z Nem- 
šovej a okolia mali aj toto 
leto nabité. Vybrať si mohli 
zo širokej ponuky táborov 
miestnych organizácií  
a škôl na rôzne témy. 

TÁBORY ODŠTARTOVALA 
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
Hneď v prvý prázdninový 
týždeň sa konal tábor pod 
vedením pani učiteliek zo 
štátnej školy. Každé ráno 
začínali táborovou hymnou 
SUPER DETI. V prvý deň sa 
z detí stali Indiáni - MALÍ ŠI-
KOVNÍCI, PARÍŽANIA, OHNI-
VÍ DRACI, SUPER DRUHÁCI 
a BYSTRÉ ORLY. Tieto tímy 
sa snažili hľadať poklad, 
ktorý bol ukrytý na vopred 
určenom mieste. Malí Indi- 
áni súťažili v rýchlostných  
a vedomostných aktivitách, 
ktoré si pre nich pripravili 
pani vychovávateľky. Zbie-
rali kamienky pre svoj tím. 
Víťazní bojovníci mali pred-
nostné právo hľadať poklad. 
S najväčším počtom kamien-
kov skončili SUPER DRUHÁ-
CI A BYSTRÉ ORLY. Na druhý 
deň deti čakala turistika na 
pútnické miesto Butkov v ne- 
ďalekých Ladcoch. Deti si  
z tohto miesta odniesli okrem 
nezabudnuteľného výhľadu 
aj malé suveníry. Po príchode 
do triedy si vypletali indián-
ske náramky. Na tretí deň sa 
konal výlet do Bojníc. Deti 
plnili pracovné listy, ktoré 
sa týkali zvieratiek v ZOO. 
Každý tím musel vyhľadávať 
rôzne informácie, ktoré si na 
záver skontrolovali. Posled-
ný deň tábora patril návšteve 
dubnického kina Lastovička. 
Pozreli si rozprávku Krúdov-
ci – nový vek. Po rozpráv-
ke navštívili neďaleký park  
s preliezačkami. Deti dostali 
diplomy a malé odmeny. Spo-
ločne sa nakoniec schladili 
zmrzlinou. 

SKAUTI OPÄŤ 
POD HOLÝM NEBOM
Skauti zo 117. zboru sv. Fran-
tiška z Assisi tento rok sta-
novali na osvedčenom mies-
te – na lúke pri Studničke 
pod Košármi. Keďže zbor má 
veľa členov, tábor pozostával  
z dvoch turnusov. Prvý tur-
nus bol pre starších skautov 
a skautky s témou Farma. 
Ako v pravej televíznej farme, 
aj tu sa ,,duely´´ odohrávali  
v štýlovej aréne postavenej 
bez klincov. Druhý turnus bol 
určený pre menšie deti, vĺča-
tá a včielky, ktoré sa stretli  
s mýtickými bytosťami  
z čias starovekého Grécka. 
Vďaka dobrovoľným darcom 
sa tábora mohli zúčastniť aj 
deti z detského domova a za-
žiť tak pevné priateľstvá, ra-
dosť a prijatie. Deti si v rámci 

jednej aktivity vyskúšali aj 
váľanie v blate a násled-
ne očistu v poľnej sprche.  
K nezabudnuteľným zážit-
kom patrila aj nočná stráž, 
pochúťky z táborovej ku-
chyne či provizórna sauna. 
Okrem toho boli neodmysli-
teľnou súčasťou skautského 
tábora aj nástupy, pri ktorých 
boli všetci oblečení v skaut-
skej rovnošate, alebo večerné 
táboráky s gitarou, kde si pri 
ohni mohli skauti zakvíliť 
svoju obľúbenú pesničku. 

ARTY PÁRTY S MYDLOVÝMI 
BUBLINKAMI, DEŤMI 
A TINKOU BUBLINKOU
Druhý ročník letného tábo-
ra ARTY PÁRTY 2022, ktorý  
v spolupráci s mestom Nem- 
šová v mesiaci júl pripravilo 
OZ METANOIA – umením 
k zdraviu, priniesol deťom 
zážitkové umelecké tvore-
nie, no najmä profesionál-
ne nakrúcanie videoklipu  
s detskou interpretkou Tin-
kou Bublinkou. Tanečnú 
choreografiu k piesni Hravé 
bublinky ozvláštnili fareb-
né šatky, hudobný nástroj 
– vodnársky zvon naplnený 
mydlovou penou, perkusív-
ne a zároveň melodické ná-
stroje boomwhackers, saltá 
a akrobatické kotrmelce ta-
lentovaných detí. Bublinky 
vyfúknuté z bublifukov sa 
ligotali na hladine bazéna,  
v ktorom sa nakrúcali divoké 
skoky do vody či prestrelky 
vodnými pištoľami. Detský 
smiech, maľovanie na tvár, 
výroba jedlých kytíc, maňu-
šiek z roliek toaletného pa-
piera, zapletanie náramkov 
priateľstva a ďalšie aktivity 
– to bola táborová ARTY PÁR-
TY, na ktorú budú deti ešte 
dlho spomínať.

KATOLÍCKA SPOJENÁ 
ŠKOLA ZORGANIZOVALA 
AŽ TRI TÁBORY
Konkrétne to boli denné tá-

bory – Športovček, Výtvarno-
-tvorivý tábor a tábor Sovička 
pre deti so špeciálnymi potre-
bami. Tábor Športovček bol 
plný hier, súťaží a výletov do 
okolia Nemšovej. Pre deti bol 
pripravený výlet na Gazdov-
stvo Uhliská v Tr. Závade, 
kúpalisko, vodné či športové 
hry. Deti si užili kopec zábavy, 
zážitkov a, samozrejme, našli 
si nových kamarátov. Deti si 
prešli aj Včelársky náučný 
chodník v Ľuborči, zahrali in-
diánske hry, pripravili dezert 
pre kamaráta. Tábor viedli 
pani učiteľky Mirka Orieško-
vá a Zuzka Merková.

Výtvarno-tvorivý tábor pod 
odborným vedením pani uči-
teľky Petronely Novosadovej 
bol plný výtvarných a tvori-
vých aktivít. Deti si vytvorili 
napríklad textilnú dekoráciu 
v tvare dúhy, land-art (ume-
nie v exteriéri z prírodných 
materiálov) alebo sklený 
obraz (maľovanie na sklo).  
V jeden deň navštívili múze-
um v Dubnici nad Váhom, 
kde sa zoznámili s históriou 
i so súčasným umením, po- 
tom nasledovalo umelecké 
kreslenie v parku.
Tábor Sovička zameraný na 
deti so špeciálnymi potre-
bami sa niesol v znamení 
hier, výletov a nezabudnuteľ-
ných zážitkov. Na deti čakalo 
množstvo aktivít, ako výroba 
náramku, maľovanie na tvár, 
návšteva minizoo v Trenčian-
skej Závade, jazda trenčian-
skym vláčikom na hrad, náv- 
števa salaša v Hornom Srní 
či maľovanie tričiek. Deti si 

dopriali aj vlastnú smotano-
vú tortu. O program sa starali 
pani učiteľky Zuzana Merko-
vá a Martina Šumichrastová.

TÁBOR "CESTA 
ZA TAJOMNÝM 
POKLADOM OKOLO SVETA"
Táto dobrodružná výprava sa 
konala 25. – 29. 7. 2022 pod 
vedením neziskovej orga-
nizácie Robme radosť. Deti 
do tábora prichádzali ráno 
medzi 7:30 a 8:00 a rodičia 
si ich mohli vyzdvihnúť me-
dzi 16:00 a 17:00. Úlohou detí 
bolo zozbierať všetky časti 
mapy sveta tak, aby zistili, 
kde sa skrýva poklad a mohli 
ho nájsť. Každý deň bol veno-
vaný inému svetadielu – Af-
rika, Amerika, Ázia, Austrália  
a v piatok Európa, pretože po-
klad našli deti na Slovensku. 
Pre deti bolo pripravených 
množstvo športových a vzde- 
lávacích aktivít. Naučili sa 
vlajky krajín, názvy štátov  
a zaujímavosti z celého sve-
ta. Vedeli ste napríklad, že 
najstaršie ženské dvojičky 
na svete majú 107 rokov? Aj  
na takéto otázky odpovedali 
deti v hre Tipni si. Voľný čas 
venovali aj rôznym kreatív-
nym aktivitám, vyrábali napr. 
papierové mesto New York, 
Eiffelovu vežu zo špajdlí, lam-
pióny, náramky, nažehľova-
cie obrázky a maľovali tašky, 
aby si deti mali v čom odniesť 
poklad. V poklade si deti našli 
množstvo sladkostí  a okrem 
toho na každého čakal aj bez-
drôtový bluetooth reproduk-
tor. Posledný deň zakončili 
oslavnou párty, pizzou a tom-
bolou o ďalšie super ceny.

ROMANTIKA NA KOŇOCH 
NA GAZDOVSTVE
V lete prebehlo na Gazdov-
stve Uhliská 5 turnusov let-
ných denných táborov - Tábor  
v sedle, v termínoch od 11. 7. 
do 12. 8. 2022. Tábora sa zú-
častnilo viac ako 120 detí vo 
vekovej kategórii 6 – 13 ro-
kov. Bol určený pre dievčatá  
a chlapcov, ktorí majú radi kone  
a prírodu, vhodný pre začí- 
najúcich aj pokročilých jazd-
cov. Deti absolvovali okrem 
jazdenia teóriu a prax týkajú-
cu sa základnej starostlivosti 
o kone, ošetrovanie, kŕmenie 
či prípravu jazdeckých po-
trieb. Program doplnili celo-
táborové hry a zábavné akti-
vity, tvorivé dielne a výlety do 
okolia gazdovstva.

Autor: Petra Pavlačková
Foto: organizátori táborov
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Aj prváčikovia v KSŠ  nastúpili na dobrodružnú cestu za vedomosťami

Uvítanie žiakov prvých ročníkov v Kultúrnom centre Nemšová

TS Elis, Sophia Patková na jarmoku v Brezovej pod Bradlom

Počas letných prázdnin mnohí z nás oddychujú. Veľmi to prajeme malým škôlkarom  
a všetkým dospelým! No u nás v škôlke je najviac manuálnej práce.

V materskej škole sa počas leta pripravujú interiéry a exteriéry k bezproblémovému 
spusteniu nového školského roka. V budovách sa vykonáva komplexná dezinfekcia 
tak v priestoroch tried, ako i v hospodárskych častiach budovy, ako sú školské kuchy-
ne, kancelárie, sklady či práčovne. Veľká vďaka patrí prevádzkovým zamestnancom, 
ktorým prejde rukami každá skladačka alebo kompótová miska.

Počas týchto prázdnin sme zrenovovali denné miestnosti herní a spální detí na Ulici 
Odbojárov a to obnovou maľovky stien a výmenou svietidiel, od ktorých očakávame 
práve v tomto neprajnom období najmä úsporu elektrickej energie.
Realizáciou projektov „Malé veci“ je dokončený projekt rekonštrukcie detského pies-
koviska na školskom dvore prevádzky na Ulici Ľuborčianskej a pokračuje sa v re-
konštrukcii záhradného domčeka na Ulici Kropáčiho. V tejto prevádzke vzhľadom na 
bezpečnosť bola stavebnou firmou zrealizovaná dôkladná oprava  havárie strechy na 
hospodárskej časti budovy. Bol vyspravený obvodový plášť, oplechovanie a opravené 
zateplenie strechy. 

Vďaka zamestnancom školy, zriaďovateľovi – mestu Nemšová, VPS Nemšová a aktív-
nym rodičom sme mohli 5. septembra privítať deti v bezpečnom, estetickom a čistom 
prostredí.

Autor: Miroslava Dubovská

DOBRODRUŽSTVO OBJAVOVANIA 
NOVÝCH VEDOMOSTÍ 

Ako píše kazateľ: ,,Všetko má svoj čas...“  
V pondelok 5. 9. 2022 sme začali v Ka-
tolíckej spojenej škole nový školský rok  
a veríme, že bude časom úžasného dobro-
družstva objavovania nových vedomostí  
a získavania zručností aj v oblasti spolu-
práce a pevných kresťanských výchov-
ných hodnôt.

Vítame medzi nami našich milých pr-
vákov, ktorí nastúpili na našu palubu  
a spolu s našimi skúsenými, šikovnými 
učiteľkami a asistentkami sa vydávajú na 
dobrodružnú cestu za poznaním dobrého, 
za vedomosťami, spoločnými zážitkami, 
chybami a víťazstvami. Mnoho vecí tohto 
sveta sa dalo do pohybu práve kvôli omylu, 
chybe, preto sa nebojíme robiť chyby, ale 
učíme sa z nich.

Od tohto školského roka začíname naplno 
realizovať členenie vzdelávania na cykly, 
v podobe prvého cyklu, 1. – 3. ročník. Sme 
jednou z pilotných škôl, ktoré tento systém 
vzdelávania zavádzajú už teraz, všetky 
ďalšie školy ho začnú realizovať od roku 
2026. Tvoríme nový vzdelávací program 
školy a pomocou týchto zmien chceme 
dosiahnuť plné rozvinutie potenciálu kaž-
dého nášho žiaka. Chceme každého žiaka 

rozvíjať ako originál a predísť tomu, čo po-
vedal blahoslavený Carlo Acuttis: „Všetci 
sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú 
ako fotokópie.“

KSŠ ponúka pevné a stále výchovné hod-
noty spolu s kvalitným vzdelaním pre 
všetkých žiakov, ako pre  nadaných žiakov, 
pre bežných žiakov aj pre žiakov s rôzny-
mi druhmi znevýhodnenia. S využitím 
viacerých projektových schém sme vytvo-
rili relaxačnú miestnosť, snoozelen, tiež 
miestnosť pre hodiny logopédie a v našej 
materskej škole sme zriadili a zariadili  
triedu pre deti so špeciálnymi potrebami. 
Na chodbách vznikli a postupne sa rozras-
tajú oddychové zóny pre žiakov. Žiaci dru-
hého stupňa sa učia v odborných miest-
nostiach pre každý vyučovací predmet, 
ktoré neustále dopĺňame o nový, aktuálny  
a moderný vzdelávací materiál a čo je  
u nás samozrejmosťou, naši učitelia majú 
stále možnosť sa vzdelávať a odborne rásť.
Našu prácu máme radi a to čo je v nás,  
s láskou zdieľame s vašimi deťmi. 

Všetkým žiakom prajeme krásny, dobro-
družný a múdry školský rok 2022/2023.

Autor: Lubomír Král
Foto: KSŠ

PRACOVNÉ LETO V MATERSKEJ ŠKOLE

Boli sme súčasťou pro-
gramu na dvoch jarmo-
koch a to v Nemšovej a 
v Brezovej pod Bradlom. 
Na oboch jarmokoch, 
sme predviedli svoje 
choreografie i nacvičené 
a cez leto precvičené 
skladbičky. Aj napriek 
tomu, že boli prázdniny 
a slniečko veľmi svie-
tilo, atmosféra na vy-
stúpeniach bola výborná 
a všetci sme sa tešili, že 
opäť robíme to, čo nás 
baví. Radosť z umenia 

si užili i naši výtvarníci, 
a to prostredníctvom 
vernisáže výstavy  La-
cove chrobáky, kde naši 
šikovní malí umelci 
získali ocenenia.

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK
Po prázdninovom od-
dychu sme opäť otvorili 
dvere našej školy pre 
našich žiakov. Keďže  
v našej škole vládne ro-
dinná atmosféra, všetci 
sme sa tešili opäť na 
seba a na nové poznatky 

a zážitky s umením.  
Čaká nás školský rok 
plný vystúpení, koncer-
tov, vernisáží  
a iných akcií spojených 
s umením. 
Tento školský rok 
pripravujeme i bohatý 
program pri príležitosti 
osláv 25. výročia školy. 
Všetci sa už teraz teší-
me na výsledky našej 
práce a kontakt  
s publikom.

Autor: Viera Muntágová 
Foto: Archív ZUŠ

UMENÍM SME ŽILI I CEZ PRÁZDNINY

Po dvoch rokoch sa 470 žiakov spolu  
s rodičmi a 42-členným pedagogickým 
zborom stretlo v Kultúrnom centre Nem- 
šová pri príležitosti nového školského 
roka. Prítomných privítala zástupkyňa ria- 
diteľky školy pre druhý stupeň školy Mgr. 
Lenka Tršková. Primátor mesta JUDr. 
Miloš Mojto vo svojom príhovore poprial  
žiakom, zamestnancom a rodičom úspeš-
né zvládnutie školského roka a okrem 
iného zdôraznil, aby sme boli hrdí Slováci  
a nezabúdali na našu históriu.

Počas leta sa v škole, ale aj v školskej ku-
chyni opäť pracovalo. Najväčšou inves-
tíciou za posledné obdobie bola výmena 
neónových svietidiel za úspornejšie LED 
svetlá. Do žiackych počítačov sme nain-

štalovali nový softvér a do niektorých PC 
nový Office. V školskej kuchyni sme opra-
vili strop, ktorý bol v havarijnom stave. Už 
niekoľko rokov sa zvyšuje v našej škole 
počet žiakov a pedagogických zamestnan-
cov, čo nás teší, ale zároveň spôsobuje pro-
blémy. V budove štátnej školy zápasíme  
s nedostatkom priestorov. Počas leta sme 
preto v budove Katolíckej spojenej školy 
zriadili ďalšie dve triedy a od septembra sa 
žiaci troch prváckych tried a jedna trieda 
druhákov vzdelávajú v  priestoroch KSŠ.  

V novom školskom roku nás čakajú nároč-
né úlohy. Želám všetkým zamestnancom, 
rodičom a žiakom hlavne zdravie a úspeš-
ný školský rok.

Autor: Emília Mazanovská

VITAJTE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 
ŽIACI A KOLEKTÍV ZŠ

TOHTOROČNÉ LETO SME MALI VYPLNENÉ VYSTÚPENIAMI. 
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KAM ŤA TVOJE 
NOHY POVEDÚ?
TURISTICKÉ CHODNÍKY U NÁS 
A V ŠIRŠOM OKOLÍ

V okolí Nemšovej nie je veľa oficiál-
nych turistických chodníkov, ale aj 
tie nevyznačené ponúkajú prekrásne 
zákutia, rozkvitnuté lúky či zátišia 
pripomínajúce skôr prales ako les. 

Tí starší z nás poznajú tunajší chotár 
ako svoju dlaň a nejeden hubár dá za 
pravdu, že ukrýva aj množstvo skry-
tých pokladov. Za námahu určite stojí 
prechádzka po Vršatských bradlách, 
výhľad z Lipovca alebo Javorníka či 
vychádzka na Krasín v Dolnej Súči. 

Ak nepočítame miestne náučné chod-
níky, v katastri mesta Nemšová nie je 
prakticky žiadna turistická cesta. Naj-
bližšia značená trasa začína v Hornom 
Srní, odkiaľ sa zelenou a následne čer-
venou dostaneme  na Grófovú a ďalej 
na Javorník. V centre Bolešova začína 
zelená značka, ktorá sa vinie po poho-
dlnej asfaltovej ceste. 

TIP NA VÝLET Z REDAKCIE
Predpokladáme, že miestne chodníč-
ky tunajší turisti dobre poznajú, preto 
vyberáme pre vás trochu vzdialený 
cieľ, ale o to zaujímavejší. Nad Hornou 
Porubou sa vypína čarokrásny vrch 
Vápeč s nadmorskou výškou 955 m. 
Začíname v Hornej Porube, kde sme 
odstavili auto. Prudké stúpanie po 
modrej značke nás neodradí, naopak 
vpred nás ženie pohľad na skalnaté 
bralá. Nad Hornou Porubou sa pripojí 
červená značka. Sledujeme červenú 
a modrú po sedlo Palúch. Na vrchol 
nás vyvedie iba červená značka. Ces-
tou dolu si dáme malú zastávku pri 
jazierku pod Vápčom. Dostaneme sa 
naň odbočkou z rázcestia Nad Hornou 
Porubou po žltej značke. Je tu štýlový 
zrubový altánok s možnosťou grilova-
nia v murovanej piecke. Vraciame sa 
tou istou cestou, ako sme prišli.

Autor: Petra Pavlačková

VÝSTAVA OVOCIA ZELENINY A KVETOV 
● 30. september - 3. október 2022

SLÁVNOSTNÉ OCEŇOVANIE OBČANOV PRI PRÍLEŽITOSTI 
780. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
● 2. október 2022

VERNISÁŽ HISTORICKEJ VÝSTAVY PRVEJ PÍSOMNEJ 
ZMIENKY MESTA NEMŠOVÁ A VERNISÁŽ HISTORICKEJ 
VÝSTAVY MOSTU T. G. MASARYKA CEZ RIEKU VLÁRA 
● 6. október 2022

VÝSTAVA NEMŠOVSKÉHO SPRAVODAJCA 
PRI PRÍLEŽITOSTI JEHO 25. VÝROČIA 
● 19. október 2022

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM 
● 16. október 2022 | 15.00 hod. 
● veľká sála KC Nemšová 
hudobné vystúpenie Antona Lehockého 

MARATÓN BRUMOV- NEMŠOVÁ 
● 15. október 2022

HUDOBNÉ VYSTÚPENIE LEGRÚTI 
● veľká sála KC Nemšová 
● 23. október 2022 | 16.00

BEH OKOLO ĽUBORČE 
● 12. november 2022

MIKULÁŠSKE TRHY A VÍTANIE SV. MIKULÁŠA 
● amfiteátri mestského múzea
● 6. december 2022

Zmena programu vyhradená!

KAM V MESTE NEMŠOVÁ

ĎALŠIE TIPY NA VÝLET

Horné Srnie ▶ Lipovec ▶ Pod 
Hrachovým ▶ Vlársky priesmyk

Nemšová ▶ Ľuborča ▶ Antonstál 
▶ Grófová ▶ Javorník

Trenčianska Teplá ▶ Nad Suchý-
mi potokmi ▶ Pod Čvirigovcom  
▶ Trenčianske Teplice, park 

Trenčianske Teplice, park  
▶ Baračka ▶ Kamenné vráta  
▶ Omšenská Baba

Bolešov ▶ Chata Gilianka  
▶ Dračia studňa ▶ Chrastková  
▶ Biely vrch, sedlo ▶ Vršatec
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Súťaž „Do práce na bicykli“ na pod-
poru cyklistickej dopravy sa konala na 
Slovensku už po 9.-krát. Prihlásiť sa 
mohli úplne všetci, ktorí mali v júni chuť  
nechať auto doma a do práce jazdiť na 
bicykli. O hodnotné ceny však mohli 
zabojovať aj ľudia, ktorí sa prepravovali 
do práce verejnou dopravou alebo pešo, 
no podmienkou bolo minimálne 29 jázd  
v mesiaci. Jednoducho, všetci športu-
chtiví, ekologicky zmýšľajúci či súťaživí 
ľudia sa celý mesiac jún spoločne po-
dieľali na čistejšom ovzduší.

Zaregistrovaní účastníci súťažili do 
30. júna v 2 až 4-členných tímoch, ktoré 
tvorili zamestnanci firiem, rôznych in-
štitúcií a organizácií.

Tak urobilo aj 7 tímov v Nemšovej  
a o každej takejto ceste do práce či z prá-
ce si viedli poctivo evidenciu na inter-
netovej stránke www.dopracenabicykli.
eu. So svojimi neuveriteľnými 709 jaz-
dami najazdili úctyhodných 2 168,20 km  
a ušetrili cca 575,45 kg CO2.  

 Vďaka 2 mužom a až 22 ženám mesto 
Nemšová skončilo na slušnom 54. mies-
te zo 105 samospráv. So skvelým výko-
nom sa na pomyselných prvých troch 
priečkach umiestnila Darina Pšenčí-
ková (433,84 km), Natália Mikušincová 
(426,88 km) a Zuzana Bulejková (238,12 
km).  Všetkým zúčastneným patrí veľká 
vďaka a klobúk dole za každý najazdený 
kilometer.

Autor: Mária Gugová

Mesto Nemšová chce týmto spôsobom 
úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa 
zapojili do tejto skvelej národnej kam-
pane, do ktorej prispeli aj naši občania 
a svojou troškou pomohli nielen sebe  
a svojmu zdraviu, ale aj našej planéte.

NEMŠOVÁ SA OPÄŤ AKTÍVNE 
ZAPOJILA DO KAMPANE 
DO PRÁCE NA BICYKLI
Úspešná kampaň, ktorá sa konala na celom Slovensku, opäť lámala rekordy. 13 551 
zaregistrovaných účastníkov v 4 021 tímoch a 105 samosprávach! K  najazdeným 
neuveriteľným 1 868 775,2 km prispelo aj naše mesto.

názov 
tímu

počet 
jednotlivcov najazdené km ušetrené

CO2 (kg)
poradie
v meste

poradie
v SR

DANA 2 860,72 215,18 1 642

Kľúčovani 4 454,82 145,72 2 1427

Štvorlístok 4 247,67 62,65 3 2179

Bicyklistky 4 232,56 58,79 4 2246

Nemšovské strely 4 184,49 46,12 5 2497

Crazy Flies 2 104,69 26,17 6 2955

Micky 4 83,26 20,81 7 3075

NOVINKY Z POSLEDNEJ 
SLOVENSKEJ CHMEĽNICE

Traktory odstavané pred nemšovskou chmeľnicou

Občianske združenie pridomových záhradkárov združuje obyvateľov 
mesta so vzťahom k pestovaniu rôznych druhov rastlín či práci na záhra-
de všeobecne. 

Združenie vzniklo v roku 2014, keď sa pôvodný Republikový výbor Slo-
venského zväzu záhradkárov v Nemšovej rozdelil na dve samostatné 
združenia. Okrem OZ pridomových záhradkárov Nemšová vtedy vzniklo 
aj Občianske združenie záhradkárov Bočky. Obe organizácie striedavo or-
ganizovali tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. 

OZ prídomových záhradkárov (ďalej len OZPZ) má v správe časť areálu 
spracovania ovocia. Tento priestor sa nachádza v budove mestskej pá-
lenice. Hoci niektoré prvky z inventáru areálu boli predané, k dispozícii 
ostáva aj naďalej elektrický drvič na ovocie, lis či tzv. sušky – teda pece,  
v ktorých sa sušia plody. Tieto je však v rámci procesu sušenia potrebné 
aj niekoľkokrát denne obrátiť. Celá prevádzka dnes funguje len v udržia- 
vacom režime. Po smrti tunajšieho hospodára pána Jaroslava Bakoša  
areálu chýbajú obetavé a vždy dostupné ruky.

OZPZ aktuálne združuje 43 členov. Predsedom združenia je pán Jozef 
Puliš, podpredsedom pán Jozef Púček a tajomníčkou a zapisovateľkou 
pani Mária Kováčová. 5-členný výbor združenia sa spoločne s vedúci-
mi jednotlivých obvodov schádza pravidelne raz za mesiac. Gro zdrojov 
združenia tvoria pravidelné členské príspevky. Mesto Nemšová prispieva 
na chod združenia úhradou energií v areáli spracovania ovocia. Členovia 
OZPZ sa zúčastňujú všetkých brigád vyhlásených mestom Nemšová. Na 
požiadanie tiež zasadili ovocné stromy v areáli ZŠ na Ul. Janka Palu a MŠ 
Odbojárov. Tiež organizujú vlastné brigády v areáli spracovania ovocia.

Členovia OZPZ spoločne s Občianskym združením záhradkárov Bočky 
aktuálne spolupracujú na príprave tradičnej výstavy ovocia, zeleniny  
a kvetov. Táto sa po rokoch pôsobenia v Kultúrnom centre v Nemšovej 
presťahovala v roku 2018 do Kultúrneho strediska v Ľuborči. V rokoch 
2020 a 2021 sa výstava nekonala z dôvodu koronavírusovej pandémie. No 
a práve preto sa teraz s o to väčšou energiou členovia OZPZ tešia na ďal-
ší, v poradí už 54. ročník výstavy. Na jej návštevu, samozrejme, srdečne 
pozývajú celú širokú verejnosť. Príďte aj vy zažiť atmosféru výstavy, bez 
ktorej si jeseň v našom meste možno len ťažko predstaviť.

Autor: Bernard Brisuda

OZ PRIDOMOVÝCH 
ZÁHRADKÁROV

Okrem tradičných „slovenských“ 
plodín, ako pšenica, jačmeň, kuku-
rica či cukrová repa, sa Poľnohos-
podárske družstvo Vlára Nemšová 
venuje tiež spracovaniu chmeľu. 
Ako o sebe samo hrdo vyhlasuje, vo 
vlastníctve má posledné funkčné 
chmeľnice na Slovensku. 

Koniec augusta na uliciach Morav-
ská, SNP, Ľuborčianska a Hradná 
patrí tradične neúnavnému zvuku 
valiacich sa strojov. Zdanlivo ne-
zničiteľné traktory značky Zetor 
vozia vzácny náklad sýtej zele-
nej farby. O kvalite nemšovské-
ho chmeľu svedčí aj fakt, že sa po 
spracovaní vyváža okrem tunajších 
pivovarov aj do Česka či Nemecka.

Chmeľová kampaň by sa nezao-
bišla bez sezónnych pracovníkov. 
Podľa slov agronóma PD Vlára 

Nemšová pána Michala Bulka do-
máci pracovníci tvoria polovicu 
„dohodárov“. Druhú polovicu tvorí 
osvedčená partia z východného 
Slovenska, ktorá sa sem kvôli práci 
na zbere chmeľu vracia už niekoľ-
ko rokov. Ako pokračuje pán Bul-
ko, o brigádu zo strany miestnych 
je záujem najmä medzi mladšími 
ročníkmi.

Po tom, čo pred dvomi rokmi boli 
do činnosti uvedené nové česa-
cie linky, sa družstvo aj naďalej 
pohráva s myšlienkou rozšírenia 
pestovania chmeľu. Hlavným pro-
blémom pri plánovanom budovaní 
polí s chmeľovými révami je zisk 
pozemkov do správy družstva. 
Akékoľvek pozemky sú v dnešnej 
dobe lukratívnym majetkom, kto-
rého sa majiteľ nevzdáva ľahko. 
Prijateľným riešením pre PD Vlára 

je, zdá sa, dlhodobý prenájom. Ten-
to je však podmienený zväčša tým, 
aby pozemok spravoval Slovenský 
pozemkový fond.

A na záver ešte jedna zaujímavosť. 
Ak ste sa boli v poslednom období 
prejsť k nemšovskému štrkovisku, 
resp. zjazdiť Žabka trail smerom 
do Horného Srnia, na začiatku ľu-
borčianskej chmeľnice ste prechá- 
dzali okolo zaujímavého útvaru. Pa-
mätný kameň pánovi Jaroslavovi 
Holečkovi pri vstupe do chmeľnice 
dali postaviť jeho kolegovia z PD 
Vlára Nemšová pri príležitosti jeho 
odchodu do dôchodku. Pán, ktorý 
bol družstevníkom telom i dušou, 
nastúpil na zaslúžený odpočinok, 
avšak vďaka jeho zanietenosti pre 
dennodennú poľnohospodársku 
prácu a obdivuhodnými počinmi 
ostáva pre svoje okolie vzorom  
a inšpiráciou aj dnes.

Autor: Bernard Brisuda
Foto: Matúš Hamaj
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V súčasnosti dochádza 
k značným klimatickým 
zmenám aj u nás a jedným 
z hlavných nepriaznivých 
efektov sú extrémne suchá 
a znižovanie výdatnosti 
podzemných zdrojov vody, 
a to aj v našej oblasti povo-
dia Váhu. 

Tohtoročné suchá narobili 
značné problémy mestskej 
zeleni. Celé leto ste mohli 
vidieť zamestnancov VPS 
polievať aspoň časť mest-
skej zelene, kvety a mladú 
výsadbu. Bohužiaľ, nie 
je možné polievať všet-
ko, vody je málo, a tak sa 
najmä trávniky v letných 
mesiacoch menia na žlto-
-hnedé plochy. Na druhej 
strane väčšina miest 
počas dažďov funguje na 
princípe iba vodu rýchlo 
odviesť do kanalizácie. No 
povedzme si pravdu. Nikto 
z nás si neželá na uliciach 
mláky, a tak aj keď poprší, 
vody je pre mestskú zeleň 
po pár dňoch nedostatok. 
Jednou z možností, ako 
zachovať zeleň a vodu  
v meste, je realizácia vodo-
zádržných opatrení, inak 
povedané zachytiť a využiť 
tú najlacnejšiu vodu, teda 
vodu dažďovú. Polievať 
záhony vodou z vodovodu 
je už dnes veľký luxus. 
Aj mesto Nemšová sa za-
pojilo do možnosti získať 
financie na vybudovanie 
takýchto vodozádržných 
opatrení.

Hneď na úvod musíme 
začať dobrou správou, a to 
že projekt „Vodozádržné 
opatrenia v meste Nemšo-
vá“, pripravovaný od roku 
2020 nezostane len snom  
a víziou, ale bude aj realizo-
vaný. Mestu Nemšová bol 
na základe výzvy Minister-
stva životného prostredia 
SR zameranej na vodozá-
držné opatrenia v urbani-
zovanej krajine schválený 
nenávratný finančný 
príspevok, a to vo výške 
viac ako 500 000,00 € na 
realizáciu „Vodozádržných 
opatrení v meste Nemšová 
– ZŠ Janka Palu 2“.

Získanie NFP na realizáciu 
projektu je asi typickým 
príkladom časovej aj 
pracovnej náročnosti, ako 
sa dá v súčasnosti dostať 
k peniazom takpovediac 
z európskych finančných 
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Vodopriepustné chodníky

Vizuálizácia školského parku po realizácii vodozádržných opatrení

Pramálo zrážok, minimum podzem-
nej vody, postupujúca zmena klímy či 
dokonca apokalyptické hlasy hlásiace 
globálny hladomor – aj tieto správy 
patrili k letu 2022. Aký bol však stav 
úrody v našich končinách a špeciálne 
v našom meste v skutočnosti? Opýtali 
sme sa zástupcov zväzov a združení, 
ktorých hlavnou náplňou je práve prá-
ca s „potravinami“.

Všeobecne možno povedať, že pod-
mienky pre poľnohospodárske, zá-
hradkárske či včelárske práce neboli 
tento rok najideálnejšie, ale za to ani 
najkatastrofickejšie. Máme za sebou 
leto, ktoré bolo náročné ako pre ľudí či 
zvieratá, tak aj pre rastliny. Kľúčovým 
faktorom bol najmä nedostatok zrá-
žok, ktorý zapríčinil aj pokles hladi-
ny podzemnej vody. Vyschli dokonca 
aj niektoré toky. (Napríklad Tovársky 
potok v neďalekej obci Tuchyňa vy-
schol úplne a v stojatej vode uhynulo 
množstvo rýb.) Letmý pohľad na Vláru 
počas júla nebol tiež rozhodne oku la-
hodiaci. Po odhalených kameňoch by 
ju preskákalo hravo aj malé dieťa.

Agronóm Poľnohospodárskeho druž-
stva Vlára Nemšová, pán Michal Bul-
ko, uviedol, že úroda vysiatych plodín 
bola na zložité podmienky leta 2022 
pomerne dobrá. Samozrejme, že poľ-
nohospodári by radi uvítali viac zrá-
žok, ako tomu bolo počas tohto roka, 
najmä v období klíčenia a rastu. Na-
opak, väčšie množstvo slnka vyhovuje 
nasadenej pšenici či jačmeňu v období 
dozrievania klasov. Kvôli pretrvávajú-
cemu suchu však na družstve počítajú 
s nižšou úrodou chmeľu či hrachu, 
ktorý je pridávaný do krmiva pre ho-
vädzí dobytok.

Pridlhé sucho nie dobre znášajú ovoc-
né stromy. Tajomníčka občianskeho 
združenia Pridomových záhradkárov 
Nemšová, pani Mária Kováčová, sa 
obáva toho, že „všetky plody opadnú zo 
suchých stromov skôr ako bude mož-
né ich oberanie“. V opačnom duchu sa 
vyjadril predseda Základnej organizá-
cie včelárov Trenčín, obvod Nemšová, 
pán Ivan Štefánek: „Pri všetkej úcte, 
med tento rok stočili aj menej skúsení 
včelári.“ Napriek tomu tiež priznal, že 
extrémne počasie situácii skôr ublíži-
lo, ako prispelo.

Autor: Bernard Brisuda

ÚRODA 
ROKU 2022

zdrojov. Ľudovo povedané 
80 % všetkého času  
a práce si vyžaduje prí-
prava projektu a len 20 % 
potrebujeme na realizáciu. 
Na projekte vodozádrž-
nych opatrení začalo 
mesto a jeho zamestnanci 
pracovať hneď po vypísaní 
výzvy. Najprv bol vybraný 
vhodný objekt, v našom 
prípade ZŠ J. Palu, a to  
z viacerých dôvodov. ZŠ 
má pomerne veľkú stre-
chu, z ktorej väčšia časť 
dažďových vôd je  
v súčasnosti odvádzaná 
iba trativodmi, ktoré dnes 
spôsobujú iba vlhnutie  
stien suterénu školy, kde 
sa nachádzajú šatne žia-
kov. A čo bolo hlavné, zá-
kladná škola má rozsiahly 
areál, ktorý má potenciál 
stať sa školským a zároveň 
mestským parkom, ktorý 
potrebuje závlahu. Tá ťaž-
šia časť však nastala ná-
sledne vybrať zhotoviteľa 
projektovej dokumentácie. 

Táto fáza sa nakoniec uká-
zala ako rozhodujúca, a to 
pri odbornom posudzovaní 
kvalít a prínosu projektu. 
Náš projekt bol vyhodno-
tený ako vysoko profesio-
nálny a kvalitný a vo fáze 
technického-odborného 
hodnotenia sme nemuseli 
riešiť žiadne problémy. 
Zároveň bol „vysúťažený“ 
budúci zhotoviteľ. Dnes 
nás čaká podpísanie 
zmluvy o poskytnutí NFP 
s Ministerstvom životného 
prostredia SR a posledná 
kontrola už spomínané-
ho verejného obstarania 
zhotoviteľa stavby. A tak 
dúfame, že najneskôr na 
jar 2023 sa ťažká technika 
pustí do realizácie a v lete 
už budeme plne využívať 
novú a veríme, že na po-
hlaď krásnu parkovú zónu. 
Účelom realizácie projektu 
je vybudovanie vodozá-
držných opatrení, a to 
zachytávaním dažďových 
vôd s ich spätným využi-

tím na zavlažovanie areálu 
ZŠ v suchých obdobiach. 
Zachytávané dažďové vody 
budú akumulované v pia-
tich podzemných akumu-
lačných nádržiach 
a následne pomocou 
„SMART“ riešenia sa aku-
mulovaná zrážková voda 
bude využívať na závlahu 
novej alebo jestvujúcej 
zelene. V rámci riešenia 
vodozádržných opatrení 
sa uvažuje aj s výmenou 
nepriepustných spevne-
ných plôch za priepustné 
spevnené plochy s vodozá-
držnou funkciou, výmenou 
nepriepustných povrchov 
za plochy zelene podpo-
rujúcej výpar, budovanie 
bioretenčných systémov 
na zadržiavanie zrážkovej 
vody. V rámci riešenia 
vodozádržných opatrení sa 
areál základnej školy pre-
mení na park plný kvetín, 
rastlín, okrasných  
a úžitkových drevín.

Autor: Prednosta úradu, 
Rudolf Kúkel 

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
V MESTE NEMŠOVÁ 
– ZŠ JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
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POZOR, ZMENA 
VO VÝVOZE PLASTOV V NEMŠOVEJ!

Zmenou legislatívy v odpadovom hospodárstve z dôvodu 
zálohovania PET fliaš pristúpilo mesto k redukcii vývozov 
PET fliaš a nahradilo ho vývozom plastov. Zmena je platná 

od 1. 9. 2022. Všetky ostatné druhy odpadu zostávajú  
v platnosti tak, ako je uvedené v kalendári zberných dní 

odpadov v meste Nemšová pre rok 2022.

17HYDROLÓGIA MESTA

Koryto Vláry bývalo plné vody, teraz je tu kamienková pláž

Graf znázorňujúci zelenou krivkou priemerné denné prietoky od začiatku roku 2022, 
čierna rovná čiara ukazuje dlhodobý priemerný prietok za referenčné obdobie 1961–2000

Režim podzemných vôd v porovnaní s rokmi 1981–2010 na stanici Nemšová

POVRCHOVÉ I PODZEMNÉ 
VODY V NEMŠOVEJ SÚ 
NEBEZPEČNE NÍZKO!

Slovensko sa všade pýšilo 
svojím bohatstvom na výskyt 
minerálnych a termálnych vôd. 
Avšak globálne otepľovanie 
je fakt a vplýva aj na zásoby 
vody v krajine. Extrémne sucho 
zasiahlo celé Slovensko vrátane 
nášho regiónu.  Vysoké teploty 
a úbytok zrážok trvajú až príliš 
dlho. Klimatológovia varujú, že 
tieto obdobia budú ešte častej-
šie a dlhšie.  

METEOROLOGICKÉ SUCHO 
V TRENČÍNE

Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav pravidelne sleduje 
klimatické podmienky u nás. 
Hydrológovia dávnejšie upo-
zornili, že sucho trvá už od sep-
tembra minulého roka. Najväčší 
deficit zrážok nastal k dátumu 

24. 7., keď bol v meracej stanici 
Trenčín zaznamenaný deficit 
zrážok -107 mm k dlhodobému 
priemeru za posledných 30 dní 
k danému dátumu. Napriek 
zrážkam koncom júla nenastalo 
výraznejšie zlepšenie a deficit 
v auguste prekračoval -70 mm. 
Slovenský hydrometeorologic-
ký ústav používa pre moni-
torovanie sucha dva indexy. 
Prvý index SPI predstavuje stav 
sucha a vyjadruje relatívne od-
chýlky úhrnu zrážok v danom 
období od dlhodobej strednej 
hodnoty. Ku dňu 24. 7. mal 
index SPI na stanici Trenčín 
hodnotu -1,9, čo znamená veľmi 
suché obdobie. Druhým inde-
xom je SPEI, ktorý sa vypočíta 
ako zrážky - evapotranspirácia 
(t.j. výpar vody zo zemského 
povrchu a rastlinného poras-
tu). Index SPEI mal na stanici 
Trenčín ku dňu 24. 7. hodnotu 
-4, čo znamená extrémne suché 
obdobie. Extrémne sucho trvalo 

ku dňu 24. júl neuveriteľných 
53 dní. Našťastie koncom au-
gusta prišli dlhoočakávané daž-
de a hodnoty indexov sa ustálili 
v normálnych podmienkach.

EXTRÉMNE NÍZKA HLADINA 
RIEKY VLÁRA

Na meracej stanici Vlára v Hor-
nom Srní sa monitoruje hladina 
rieky každú hodinu. V mesiaci 
júl bol maximálny priemerný 
mesačný prietok 17,228 m3/s, 
minimálny iba 0,286 m3/s, čo 
predstavuje len 7 % z dlhodo-
bého priemerného mesačného 
prietoku z rokov 1961 – 2000. 
V auguste sa prietok znížil 
dokonca len na 10,311 m3/s. Ďal-
ším významným parametrom, 
ktorý dosvedčuje, že hladina 
rieky je nebezpečne nízko, je M-
-dennosť priemerných denných 
prietokov. Ku dňu 11. 8. mal pa-
rameter kritickú hodnotu ≤364 
d, čo znamená, že denný prietok 

by v danom profile na toku mal 
byť menší v priemere len 1 deň 
v roku (365 dní mínus 364), po 
zvyšné dni roka by mala byť 
buď rovná tejto hodnote alebo 
väčšia. Táto hodnota sa počas 
leta vyskytla až 44-krát. 

MIZNÚ AJ ZÁSOBY 
PODZEMNÝCH VÔD

Podzemné vody takisto nebez-
pečne klesajú. Svedčia o tom 
výsledky meracej stanice  

v Nemšovej, ktorá monitoruje 
každý deň úroveň podzemnej 
vody a jej teplotu. Graf pred-
stavuje porovnanie výsledkov 
úrovne podzemných vôd od 
septembra minulého roka 
(modrá krivka) s dlhodobým 
priemerom v rokoch 1981 – 2010 
(zelená prerušovaná čiara  
v strede). Od apríla 2022 sa 
krivka pohybuje v červenom 
pásme, čo značí podpriemerný 
stav, teda sucho.  

Autor a foto: Petra Pavlačková

HLADINA RIEKY VLÁRA 
JE V TOMTO ROKU NEBEZPEČNE NÍZKO 

Táto situácia sužuje nielen naše územia, ale celú Európu.  
Nedostatok vody bude pravdepodobne najväčšou ekolo-
gickou hrozbou, ktorej budeme čeliť. Ak chceme prírode 
pomôcť, musíme začať každý sám od seba. Šetriť vodou je 
už  skôr nutnosť a budeme sa s tým musieť popasovať tak, 
ako všetci ľudia žijúci v suchých podnebiach. Prinášame 
zopár tipov, ako ušetriť vodu:

▶ Pite vodu z kohútika. Nielenže je lacnejšia, 
   ale neplatíte za zbytočný obal, ktorý pri svojej  
   výrobe spotrebuje 2x viac vody, ako je jej objem.
▶ Opravte kvapkajúce kohútiky, 
   prípadne vymeňte za úsporné. 
▶ Preferujte sprchovanie pred kúpaním.
▶ Umývajte riady v umývačke riadu a zapnite ju, 
    až keď je skutočne plná.
▶ Používajte pri praní eko program.
▶ Prebytočnú vodu nevylievajte, 
    ale použite na polievanie kvetov.
▶ Polievajte záhradu dažďovou vodou.
▶ Pri tvorení novej záhrady porozmýšľajte nad výmenou
   trávnika za trvalkový záhon, ktorý lepšie odolá suchám.
▶ Znížte svoju spotrebu. Každé nové tričko, biely papier,
    elektronika, jednorazový plastový výrobok 
    znehodnotí tisíce litrov čistej vody. 
▶ V neposlednom rade znížte konzumáciu mäsa 
   a mliečnych výrobkov. Aj zvieratá musia piť a jesť, 
   na čo je potrebné obrovské množstvo zdrojov. 
   Raz za čas nám neuškodí vegetariánske 
   alebo vegánske jedlo.
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a škodlivý a osožný hmyz Európy sa ne-
zachovalo. Rovnako tak sa stratilo aj die-
lo o účinkoch liečivých rastlín, na ktorom 
pracoval zrejme až na sklonku života.

CHROBÁKY 
POMENOVANÉ 
PO NAŠOM RODÁKOVI 

Hoci bol národovcom, nepúšťal sa do 
osočovania a sporov s vrchnosťou, 

ale snažil sa o kultúrne a vzdelanost-
né pozdvihnutie slovenského národa. 
Neostal však len na domácej pôde, ale 
propagoval výmenu skúseností aj so 
zahraničím. Uchovával čulé kontakty  
s domácimi osobnosťami, ako bol Karol 
Braník, Ľudovít Holuby, Eugen Pažický či 
Dionýz Štúr, ale aj so zahraničnými príro-
dovedcami, ako boli Henri Testout či Jan 
Roubal. Od nich sa mu dostalo význam-
nej pocty, keď jeho priezviskom pomeno-
vali vzácne druhy chrobákov - aberáciu 
fúzača alpského Rosalia alpina ab. Lacoi 
Testout a tiež vzácny druh z čelade plo-
skáčovitých Psammoecus lacoi Roubal.

Autor: Bernard Brisuda

ral chrobáky a informácie o nich všade, 
kde sa pohyboval. Počas pracovných  
i dovolenkových ciest v zahraničí (ma-
ďarský Šoproň, bulharská Varna, chorvát-
sky Dubrovník, Taliansko a pod....) Na 
Slovensku v oblastiach, ako boli Malé 
Karpaty, Malá Fatra či Tatry. Jeho uni-
kátna zbierka obsahovala 25 000 exem-
plárov (5 521 druhov a odrôd chrobákov). 
Opísal takmer celú entofaunu Slovenska 
a entofaunu veľkej časti Maďarska.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
JOZEFA LACA

Napísal a publikoval spolu 8 prác  
z entomológie. Niektoré z nich zahr-

nul aj do svojej „vlajkovej lode“. CHRO-
BÁKOVEDU napísal ako rukopis v roku 
1928. Obsahuje strany prídavných mien, 
množstvo latinských výrazov, verné 
opisy či náčrty drobného hmyzu. Dnes 
by sme rýchlo tieto informácie hľadali 
na internete. Avšak pred sto rokmi išlo  
o unikát. Jeden exemplár je prezenčne  
k nahliadnutiu aj v Trenčianskom 
múzeu. Ďalšie zaujímavé dielo Jozefa 
Laca Škodci a ochránci z ríše zviereny  

možno pátrať po ťažisku jeho entomo-
logickej práce. Medzi rokmi 1914 a 1920 
pôsobil v Trenčíne, kde od roku 1919 za-
stával významnú pozíciu mešťanostu.  
V dvadsiatych rokoch 20. storočia pôso-
bil postupne v Trnovci nad Váhom, Rači  
a napokon v Bratislave. Tu zastával pozí-
ciu prednostu matričného úradu. Zmien-
ky o tom sú v jeho najvýznamnejšom za-
chovanom diele Chrobákoveda, v ktorom 
sa podpisuje ako „štátny hlavný matri-
kár”. V roku 1935 odišiel Jozef Laco na 
dôchodok, počas ktorého zostal i naďalej 
veľmi aktívny. Často navštevoval rodný 
kraj, kde práve počas návštevy u syna na 
fare v Dolnej Súči vydýchol naposledy. 
Jozef Laco zomrel 1. septembra 1941. Po-
chovaný je v blízkosti miestneho Kostola 
sv. Alžbety Uhorskej v Dolnej Súči.

ŽIVOTNÉ DIELO 
JOZEFA LACA 

Jozef Laco bol zástupcom tajomníka 
Prírodovedného spolku Trenčianskej 

župy a predsedom Slovenského vlasti-
vedného múzea v Bratislave. Mal zásluhy 
aj na vzniku Muzeálnej spoločnosti. Zbie-

Jozef Laco, rodák z Ľuborče, pôsobil 
paralelne v dvoch profesijných ob-

lastiach. V oboch zanechal výraznú sto-
pu. Bol ako znamenitým notárom, tak  
i významným entomológom – koleopte-
rológom, odborníkom na chrobáky. Jeho 
odkaz však nemusí zostať iba zapráše-
nou spomienkou, ale môže sa stať živým, 
nasledovania hodným príkladom aj pre 
ľudí dnešných dní. 

Jozef Laco prišiel na svet 14. apríla 1872 
v Ľuborči. Narodil sa v kováčskej ro-

dine Ondreja Laca. Spolu s manželkou 
Karolínou vychovali päť detí. Nezachova-
lo sa mnoho zmienok o rodinnom živote 
Jozefa Laca. Známou osobnosťou v re-
gióne bol jeho syn Ladislav Štefan Laco, 
rímsko-katolícky kňaz v Dolnej Súči  
v období rokov 1933 až 1956. Ľudovú ško-
lu absolvoval v rodnej obci. Počas gym-
naziálnych štúdií v Trenčíne bol vedený 
k zoológii. Po ukončení školy nastúpil 
ako pomocný notár do Lednických Rov-
ní. Následne po štyroch rokoch putoval, 
už v pozícii vedúceho notára, do Bolešo-
va. Tu pôsobil dlhých 17 rokov a práve  
v tomto pôsobisku v okolí Bielych Karpát 

18 ODKAZ MINULOSTI

Oceňovanie víťazných prác Nechýbali ani tvorivé dielne pre deti

150 ROKOV OD NARODENIA 
ROZHĽADENÉHO A NÁRODNE 
VÝZNAMNÉHO PRÍRODOVEDCA

Pracovitosť, húževnatosť, elán, po-
moc druhým, aktívne zaujímanie 

sa o dianie okolo, viera v Boha, národ-
né povedomie, korektnosť, priamosť - 
môžeme si len vybrať, čo nás inšpiru-
je. Začať rozvíjať záľuby, ktoré máme 
v sebe už dnes, byť vždy prístupní 
druhým a pomáhať, keď nás o to 
niekto požiada. Aj toto môže pre nás 
znamenať Lacov odkaz. Namiesto 
veľkolepých slovných prejavov, my-
šlienok či gest ponúka pamiatka na 
Jozefa Laca našej generácii príklad 
náročnej a poctivej, zato však tvorivej 
a osožnej práce. Podľa dochovaných 
zdrojov a indícií to bol človek ne-
sporných morálnych kvalít, človek  
ochotný a nápomocný.

Na odkaz významného rodáka  
z Ľuborče sa snaží poukázať ob-

čianske združenie HRAVÉ HLAVY. 
To pripravuje aktivity určené najmä 
mládeži. Netradičná vonkajšia ver-
nisáž detskej výtvarnej súťaže Laco-
ve chrobáky by sa mala stať neod-
mysliteľnou súčasťou babieho leta  
v našom meste. Združenie tiež pro-
stredníctvom grantového programu 
Zelené oči vydalo brožúrku Jozefove 
stromy, Lacove chrobáky, ktorou sa 
snaží zvýšiť povedomie detí v envi- 
ronmentálnej oblasti. No a v nepo-
slednom rade zastrešuje snahu dob-
rovoľníkov o pretvorenie húštiny 
povyše ihriska Nad Cigáňom na park 
Jozefa Laca.

Autor: Bernard Brisuda 

ODKAZ 
JOZEFA LACA

Originálnou outdoorovou vernisážou detských diel spojenou 
s aktivitami pre mládež sa dobrovoľníci v rámci občianskeho 
združenia Hravé hlavy snažia o zviditeľnenie odkazu význam-
ného prírodovedca a rodáka z Ľuborče – Jozefa Laca.

V sobotu 3. septembra sa konala v priestore formujúceho sa par-
ku Jozefa Laca v Nemšovej-Ľuborči vskutku netradičná výsta-
va. Vystavované boli diela detských autorov a ústrednou témou 
boli chrobáky. Tieto mohli byť znázornené buď realisticky alebo 
fantazijne. Do 2. ročníka detskej výtvarnej súťaže Lacove chro-
báky sa vďaka spolupráci s Krajským centrom voľného času  
v Trenčíne zapojilo spolu až 53 škôl (z toho dve ZUŠ) a jedno 
centrum voľného času. Všetkých temer 600 prác počas leta po-
súdila odborná porota. Na vernisáži boli diela ocenené a mladí 
umelci ocenení. Okrem tričiek s logom parku, plátien a potrieb 
na maľovanie získali napríklad poukážku na návštevu a prácu 
vo výtvarnom ateliéri či tvorivej dielničke pod vedením skúse-
ných odborníčok. 

Súťaž Lacove chrobáky vyhlasuje občianske združenie Hravé 
hlavy. To si tiež pripravilo pre návštevníkov parku v prvú septem-
brovú sobotu hodnotný náučno-zábavný program. V rámci neho 
mali deti napríklad nájsť poklad ukrytý v čarovnom lese či vďaka 

tímovej spolupráci prejsť magnetické bludisko, resp. nastoknúť 
obruč na určený kolík. Pre mladých umelcov bola pripravená 
tiež keramikárska a tvorivá dielnička. V podvečerných hodinách 
spríjemnili návštevníkom výstavy a parku pobyt hudobníci. Dve 
harmoniky, klarinet a husle v podaní zoskupenia Four gentle-
mans dotvorili pohodovú komornú atmosféru podujatiu.

Pri príhovore predsedu OZ Hravé hlavy rezonovalo slovíčko „zá-
ujem“. Bez záujmu o svoje okolie by sa myšlienka budovania 
parku v priestore zarastenej húštiny nemohla nikdy uskutočniť. 
Viacerí mladí z Nemšovej a okolia prispeli k akcii tiež tým, že sa 
ujali vedenia stanovíšť pre mladšie deti. Dokázali tak, že im na 
nich záleží. Záujem preukázali tiež dobrovoľníci, ktorí v priebe-
hu celého týždňa upravovali okolie parku tak, aby v ňom mohla 
výstava prebehnúť. No a v neposlednom rade možno vyzdvihnúť 
záujem pedagógov o napredovanie ich zverencov na školách. 

Milou skutočnosťou bolo, že na odovzdávanie cien si našli popri 
členoch poroty či pána primátora mesta cestu aj ocenení žiaci 
zo Starej Turej, Považskej Bystrice či Bošian, resp. pedagógovia  
z Mikušoviec či Lysej pod Makytou.

Autor: Bernard Brisuda
Foto: Jozef Brisuda 

CHROBÁKY OPÄŤ ZAPLNILI PARK JOZEFA LACA
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kamienkov. Potrebné zdroje na 
farby, nové drevené hranoly, sie-
te či trávové semeno boli získané 
vďaka podpore z Trenčianskej 
nadácie. Projekt úpravy ihriska je 
podporený celkom sumou 418 €. 

Úpravou prejde počas jesene aj 
hracia plocha ihriska. Na plochu 
ihriska bude rozhodené hno-
jivo a dosiata tráva. Závisí len 
na počasí, ako sa ujme. Posled-
nou časťou rekonštrukcie bude 
osadenie koša na drobné smeti. 
Na jeho prichytenie bude slúžiť 
konštrukcia pôvodnej brány. Sa-
mozrejme, ideálne je, pokiaľ si 
návštevníci všetky svoje odpad-
ky zoberú so sebou, zlikvidujú 
ich, resp. skompostujú vo svojich 
domácnostiach.
Revitalizácia starších (a men-

ŠPORT

Niva Cup 2022 a víťazné družstvo TFK

Účastníci Junior Cigáň Cupu 2022 v kategórií U13

Junior Cigáň Cup na bývalom ihrisku v Trenčianskej Závade

Jedna z viacerých brigád pri úprave brán

19

Prvé kolo sa uskutočnilo hneď 
v prvý júlový deň na ihrisku Pri 
kockách za Ulicou Šidlíkové  
v Nemšovej. Ide o ihrisko, ktoré 
bolo počas mája a júna upravo-
vané partiou dobrovoľníkov aj 
vďaka podpore z Trenčianskej 
nadácie. Bránky, ktoré pred-
tým absentovali, darovala TJ 
Ľuborča. Druhé kolo Junior Ci-
gáň Cupu sa konalo v sobotu 2. 
júla podvečer seniorského Niva 
Cupu na hlavnom ihrisku v Ľu-
borči. Po víkende (v pondelok 
4. júla) sa „Cigáňa“ dočkalo aj 

Kľúčové, konkrétne tréningová 
plocha pri ihrisku miestnej TJ. 

V stredu 6. júla sa odohral tiež 
zápas v rámci turnaja aj v Tren-
čianskej Závade. Turnaj vyvr-
cholil deň nato tromi zápasmi 
na domovskej hracej ploche,  
t. j, na ihrisku Nad Cigáňom. 
Finálové kolo sa konalo de fac-
to už za rozhodnutého stavu. 
Nič to však úrovni a nasadeniu 
chlapcov neubralo. Nechýbalo 
vyhodnotenie s medailami či 
nálepkami a ani tradičná sú-

ťaž v kopaní penált. Škvrnou 
na desiatom ročníku boli dve 
kontumácie v staršej kategó-
rii. Prihlásení chlapci totiž 
dali pred účasťou na zápasoch 
prednosť iným veciam. Naopak, 
nasadenie a zodpovedná aktív-
na účasť zdobila chlapcov v ka-
tegórii do 13 rokov. A hoci občas 
bolo potrebné zdôrazniť myš- 
lienku miniligy „Bav sa hrou“, 
hralo sa v duchu fair-play  
a vzájomného rešpektu.

Autor a foto: Bernard Brisuda

Na futbalovom štadióne Alojza Prekopa v Ľuborči sa 2. júla 2022 
uskutočnil v poradí už 11. ročník tradičného minifutbalového turnaja 
Niva Cup. Nadšenci z usporiadajúceho tímu FC Niva, tak ako je zvy-
kom, pripravili pre 17 zúčastnených mužstiev exkluzívne podmienky 
v podaní 4 výborne pripravených ihrísk, kvalitné občerstvenie vrá-
tane vynikajúceho gulášu a grilovaných klobás. Vďaka sponzorom 
BSC LINE, VRTY DP, Sintra Sport-HUMMEL, Penzion Kingo, HRV 
Tonery, Strechy Dacher mali možnosť zúčastnení zabojovať o ceny  
v hodnote 1 500 eur. Ku kvalite turnaja prispeli aj krajskí rozhodco-
via. Po náročných celodenných bojoch sa medzi 4 najlepšie celky 
prebojovali: TFK Opatová, Jägermaistri, BETA, ERIMA.

SEMIFINÁLE: TFK – BETA 2 : 1 / ERIMA – Jägermaistri 0 : 2 | O 3. MIES-
TO: BETA – ERIMA 3 : 2 na p. k. | FINÁLE: TFK – Jägermaistri 1 : 0 na p. k.

NAJLEPŠÍ HRÁČ: Marek Adamec – TFK | NAJLEPŠÍ STRELEC: Patrik 
Lukáč – BETA | NAJLEPŠÍ BRANKÁR: Martin Šulgan – ERIMA | VÍ-
ŤAZ KOPANIA PENÁLT: Filip Noska.

Autor: Stanislav Jaroš
Foto: Ivan Schwandtner

Vďaka občianskej aktivite 
dobrovoľníkov z nášho mesta 
nadobúda priestor ihriska Pri 
kockách (za ulicou Šidlíkové) 
atraktívny vzhľad a zároveň 
opätovne slúži svojmu cieľu –  
a to prilákať špecifickú skupinu 
mladých so vzťahom pre futbal 
k rekreačnému športovaniu vo 
svojom voľnom čase.

Na začiatku rekonštrukcie bola 
idea obnovy bývalého ihriska, 
ktoré na hru (nielen futbalu) vy-
užívali viaceré generácie obyva-
teľov mesta Nemšová. Myšlien-
ka sa začala napĺňať začiatkom 
jari, keď sa dobrovoľníci dohodli 
s vlastníkmi pozemku a zároveň 
podali žiadosť o grant. Do práce 
sa pustili v máji. Najprv zabez-
pečili presun starých (nepouží-
vaných) brán z Ľuborče na ulicu 
Šidlíkové. Za poskytnutie brán 
touto cestou ďakujú  Telovýchov-
nej jednote Vlára Ľuborča. Ná-
sledne boli staré drevené hranoly 
odstránené a železné časti týchto 
brán obrúsené. Koncom škol-
ského roka boli brány prevezené 
na miesto, kde patria a osadené. 
Ruka v ruke s úpravou brán pre-
biehala aj úprava hracej plochy. 
Tá bola pokosená a očistená od 

ších) ihrísk, pod ktoré sa podpí-
sal „zub času“, je častokrát mimo 
záujmu samospráv či nadšencov. 
Vzhľadom na súčasné vyhlášky 
či plánovanie verejného pries-
toru je pre mesto či jednotlivcov 
dokonca veľmi náročné do ta-
kéhoto priestoru zasahovať. Po-
dobná snaha však má svoj veľký 
význam pre miestnu komunitu, 
ktorá má k predmetu úpravy 
vzťah, napríklad ešte z vlastných 
mladíckych čias. Snaha o úpravu 
ihriska za Ulicou Šidlíkové teda 
integruje jednak rozširovanie 
športových možností na území 
mesta a zároveň priamo zapája 
miestnu komunitu. Veď práve 
ona je nosným prvkom na udržia- 
vanie želateľného stavu miesta.

Autor a foto: Bernard Brisuda

JUBILEJNÝ JUNIOR CIGÁŇ CUP 
VO VŠETKÝCH ČASTIACH MESTA
Začiatok júla v meste Nemšová patrí okrem iného aj letnej mládežníckej minilige v malom futbale. Ju-
nior Cigáň Cup napísal od 1. do 7. júla 2022 svoju výročnú – desiatu kapitolu. Pri tejto príležitosti zavítal 
do úplne všetkých častí mesta.

NIVA CUP 2022 NOVÁ ŠANCA PRE IHRISKO PRI KOCKÁCH (ŠIDLO)

Hoci Junior Cigáň Cup ostáva aj po svojej prvej desaťročnici 
letným sranda-turnajom, kde viac ako o výsledky ide o ra- 
dosť z hry a vyplnenie začiatku prázdnin, pohľad na štatisti-
ky môže byť pre našinca taktiež zaujímavý. 

10 ročníkov Junior Cigáň Cupu prinieslo celkom už 185 zá-
pasov. Päťnásť z nich (8 %) bolo skontumovaných buď z dô-
vodu nedostavenia sa tímu na zápas, alebo neoprávneného 
štartu hráčov. 

170 odohratých zápasov prinieslo viac ako 120 hodín futba-
lových zápolení. 

Zápasy viedlo okolo 20 rozhodcov. 
V rámci turnaja sa uskutočnilo už deväť výjazdových kôl. 

Z toho až šesť na ihrisku TJ Ľuborča.
Najpoužívanejším hracím systémom turnaja bola skupina 

troch tímov, kde hral každý s každým trikrát. 
Do turnaja sa zapojilo viac ako 200 originálnych hráčov.  

Z toho všetci boli chlapci. Niektorí hrali na troch, štyroch či 
dokonca ôsmich ročníkoch. Doteraz najstarší účastníci sa na-
rodili v roku 1996, najmladší v roku 2012. 

Napriek pokračujúcej inflácii ostalo štartovné nezmenené  v 
každom z ročníkov. Jeho hodnota je symbolická – 1 € na hráča.

VÝSLEDKY JUNIOR CIGÁŇ CUPU 2022

KONEČNÁ TABUĽKA U13
FK PREDATOR  6 6 0 0  65 : 2  12 b
Fk Hummel   6 3 0 3  21 : 30  6 b
FK Raptor   6 0 0 6  5 : 59  0 b

KONEČNÝ STAV SÉRIE U17
FCŠNC – FCSMŽ | 3 : 0 na zápasy
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Predposlednú augustovú sobotu sa roz-
hodlo viac ako 300 súťažiacich zmerať 
svoje sily na Champion Race 2022. Cukrí-
ky a Rotvajleri, tak sa nazývajú dve kategó-
rie, ktoré sa postavili na 7 km a 14 km dlhú 
trať, s viac ako 30 prekážkami. Účastníci  
z Nemšovej či ďalekých Košíc si nielen za-
športovali, ale vďaka zakúpenej vstupenke 
a svojmu odhodlaniu prispeli aj na dobrú 
vec. Výťažok zo športového podujatia totiž 
každoročne putuje sociálne slabším alebo 
inak znevýhodneným rodinám. 

Aký bol ročník 2022, kto sa môže zúčastniť 
súťaže a čo znamená Sila v srdci v motte 
Championistov sa dočítate v rozhovore  
s Oliverom Vavrom, jedným z organizáto-
rov Champion Race 2022. 

Máte za sebou už 8. ročník súťaže Cham-
pion Race. Koľkýkrát ste v Trenčianskej 
Závade a prečo práve tu?
Prvé tri ročníky sa konali v Ľuborči. Po 
treťom ročníku sme však museli preteky 
presunúť, pretože sa tam rekonštruovalo 
ihrisko. Hľadali sme miesto a Trenčian-
ska Závada spolu s Gazdovstvom Uhliská 
nám vyhovovali. Ľudsky sme si veľmi sadli  
a tak to tu ťaháme už 5 rokov. A plánujeme 
tu aj ďalšie letné ročníky. 
Pevne však verím, že sa nám čoskoro po-
darí zrealizovať aj zimnú verziu Champion 
Race, ktorú sľubujeme už 5 rokov. Tam by 
sme chceli vyskúšať nové lokality, zatiaľ je 
to však v plánoch.

V čom bol tento ročník špeciálny? Prišli si 
účastníci na trati aj na niečo nové?
Osvedčené klasiky sme sa snažili zacho-
vať a k nim sme pridali asi 10 nových pre-
kážok. Veľa sa pracovalo napríklad s lana-
mi. Či už na lezenie, ťahanie, plazenie, ale 
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Memoriál účastníci

Jedna z prekážok Champion Race

MEMORIÁL 
PETRA KENDERU
Dňa 23. 7. 2022 sa v športovom areáli NTS Nemšo-
vá uskutočnil 4. ročník obnoveného Memoriálu Pet-
ra Kenderu, organizovaného futbalovými činovníkmi 
domáceho FKS Nemšová ako spomienka na bývalého 
hráča a funkcionára TJ Skloobal Nemšová pána Petra 
Kenderu.

Tohtoročného podujatia sa zúčastnili futbalové kluby  
z Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového a premiérovo aj futba-
listi z TJ Tatran Cementáreň Ladce. V 1. zápase si sily 

vzájomne zmerali hráči FK Slovan Nemšová a FK Kľú- 
čové, ktorý skončil remízou, a tak o postupujúcom do 
finále rozhodol penaltový rozstrel, ktorý lepšie zvládli 
hráči FK Kľúčové. 2. zápas medzi TJ Družstevník Vlára 
Ľuborča a TJ Tatran Cementáreň Ladce sa skončil tak-
tiež remízou a jedenástková lotéria dopadla v prospech 
hráčov Ladiec. V zápase o 3. miesto medzi TJ Družstev-
ník Vlára Ľuborča a FK Slovan Nemšová diváci videli 
do tretice v riadnom hracom čase remízu, a tak prišli 
na rad opäť penalty, v ktorých väčšiu psychickú odol-
nosť preukázali hráči Ľuborče, ktorí sa tak mohli te-
šiť z bronzovej priečky. Vo finálovom súboji medzi FK  
Kľúčové a TJ Tatran Cementáreň Ladce sa gólovo pre-
sadili iba hráči z Kľúčového, za čo si odniesli cenu pre 
víťazov.

aj na ostatné disciplíny. Trať sme zas vy-
novili tak, aby si ľudia užili aj Trenčiansku 
Závadu, ale aby mali aj unikátny zážitok 
z nakladačky. Pozmenili sme profil trate, 
našli sme nové stupáky až smerom na vy-
sielač, aj nové úžiny, ktoré si mohli špor-
tovci zabehnúť. Odmenou pri behu im boli 
krásne výhľady až na Trenčiansky hrad. 
Za to pokochanie to rozhodne stálo. 

Čo mohli účastníci zažiť na Champion 
Race 2022 okrem prekážkového behu?
Boli tu rôzne doplnkové akcie. V Insport-
line aréne si mohli ľudia vyskúšať rôzne 
silové disciplíny. Ďalej klasika ako ťahanie 
Kodiaka či burpees. 
Pre tých najmenších účastníkov bola pri-
pravená detská trať. Rovnako ako ich rodi-
čia mohli preliezať balíky so senom, podlie- 
zať lanovú prekážku či prenášať závažie. 
Na každého čakala zaslúžená odmena. 

Ak by sa chcel niekto zúčastniť budúceho 
ročníku, aké sú tvoje odporúčania? Musí 
byť človek športovec, aby zvládol najťaž-
šie preteky na Považí? 
Jednoznačná odpoveď, ako zvládnuť naše 
preteky, je pravidelne sa hýbať. Tu sa nedá 
nič urýchliť. Je naozaj potrebné byť kon-
zistentný a celý rok sa snažiť. Ak nemá 
niekto čas na cvičenie alebo nemá kondič-
ku, je dobré sa aspoň prechádzať. 30 minút 
ráno a 30 minút večer, to zvládne každý. 
Ak už niekto nezvládne prechádzku, to je 
už veľmi zlé. Postupne je dobré pridávať na 
intenzite a začať so silovým cvičením. Sila 
je dôležitá pri viacerých prekážkach, ktoré 
sú na našej trati. Z chôdze naberie človek 
kondíciu a z nej môže prejsť až do behu. Je 
dôležité behať tak, aby bol schopný rozprá-
vať. Nedávať si vysokú intenzitu, zbytočne 
vyplavovať cukor a mať svalové kŕče. A po 

behu si už len prejsť nejaké kopce a je pri-
pravený. Kto však športoval už predtým, na 
prípravu mu stačí mesiac až dva. 

Kto tvorí váš staff? Sú ľudia v organizač-
nom tíme platení? 
Náš staff tvorí asi 150 ľudí, je to všetko dob-
rovoľné, bez nároku na honorár. Keby sme 
ich mali zaplatiť, nebolo by možné zreali-
zovať tento projekt. 
Týždeň pred pretekmi, kedy pripravuje-
me trať, nazývame familiárne „Prázdniny 
so strýcom Rafaelom“. Len vtedy tu bolo 
30 – 40 ľudí. Je to týždeň na gazdovstve 
plný driny, smiechu a zábavy. Vytvárajú sa 
tu pevné priateľstvá a je to skvelý zážitok 
pre všetkých, ktorí si zresetujú hlavu tvr-
dou prácou. Je to nesmierna ľudská sila  
a energia.
Rovnako nám pomohlo veľké množstvo 
ľudí bez nejakého nároku na honorár aj 
materiálne, či už to boli darované kilome-
tre lán, ktoré sme použili, alebo požičané 
štvorkolky, vozíky, stavebný materiál… 
Všetkým patrí naša veľká vďaka.

Každý rok ide výťažok zo Champion Race 
sociálne znevýhodneným rodinám. Koľko 
percent ide približne zo zárobku práve im? 
Vždy sa musia pokryť všetky nutné ná-
klady, ako napríklad strava, nájom či ča-
somiera. Presná suma bude tak zrejmá 
až po vyúčtovaní. Po zaplatení povinných 

položiek sa výťažok zo športového podu-
jatia spolu s dobrovoľnými príspevkami 
prerozdelí s pomocou sociálnej komisie 
mesta Nemšová. Finančná pomoc pôjde aj 
tento rok najakútnejším adeptom a prijí-
mateľom finančnej podpory. 
Máme však skúsenosť, že vždy po súťaži 
sa nám ako blesk z neba pritrafí rodina 
alebo človek, ktorého náhodne stretneme 
a potrebuje pomôcť. Tak to bolo aj minulý 
rok, keď sme úplnou náhodou stretli paniu, 
ktorá mala vážny problém a potrebovala 
pomoc. Niekedy mám pocit, že nielen tu, 
ale okolo celej našej činnosti sa dejú malé 
zázraky.

Vaše motto znie „Sila v tele, sila v srdci“. 
Čo pre vás a konkrétne pre teba znamená 
sila v srdci?
Napriek všetkým šrámom, bolesti a všet-
kým negatívnym veciam, ktoré ťa v živote 
postretnú, musíš byť natoľko fyzicky silný, 
aby si mohol pomáhať druhým ľuďom. Mať 
stále toľko energie, aby si mohol byť svetu 
pomocou a nie na príťaž. Tak, aby si mohol 
robiť svet lepším miestom na zemi. To je 
pre mňa tá sila v tele. A to všetko predtým 
dokážeš len vtedy, ak máš aj silu v srdci. 
Keď sú tam veci ako pokora, viera, pravda. 
Sú to pre mňa všetky hodnoty, ktoré ma ro-
bia silným. 

Autor: Mária Gugová
Foto: Peter Bača - Baka foto

Najlepšími strelcami turnaja sa stali Patrik Štrbák z TJ 
Tatran Cementáreň Ladce a Marek Mihálik z TJ Druž-
stevník Vlára Ľuborča.
Počas turnaja predstavitelia FK Slovan Nemšová  
a mesta Nemšová ocenili družstvá žiakov U15 a spoje-
né družstvo dorastencov U19 Nemšová/Ľuborča, ktoré 
vyhrali svoje súťaže za úspešnú reprezentáciu ako klu-
bu, tak aj mesta Nemšová.

Ako je zvykom, predstavitelia FK Slovan Nemšová  
a mesta Nemšová si uctili a ocenili bývalých futbalo-
vých funkcionárov a činovníkov, ktorí prispeli k rozvo-
ju futbalu v meste Nemšová, a to pánov Michala Patku, 
Ing. Jozefa Ďuríka a Milana Janíka st.

Autor: Tomáš Beňo
Foto: Vladimír Gajdoš

CHAMPION RACE 2022 
NESMIERNA ĽUDSKÁ 
SILA A ENERGIA
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nadnárodnej spoločnosti Vetropack a za-
čali tak písať svoju novú históriu.

ZAUJÍMAVOSŤ Z HISTÓRIE 

Dňa 31. marca 1965 továreň vyrobila po-
sledný ručne vyrobený sklenený pro-
dukt. Zvíťazila automatizácia a podnik 
sa definitívne zameral na obalové sklo.

VÝZNAM FABRIKY 
V NAŠOM MESTE MESTE

Skláreň je najväčší zamestnávateľ v na-
šom meste. Vďaka nej sa v minulosti po-
darilo v meste vybudovať jasle, škôlku, 
nové bytovky, kultúrny dom a iné. Dnes 
poskytuje prácu 417 zamestnancom.

PÁR FAKTOV O SPOLOČNOSTI 
VETROPACK, S. R. O.

Spoločnosť Vetropack má 12 sklární v 9 
krajinách po celej Európe. Je to Švajčiar- 
sko, Rakúsko, Taliansko, Chorvátsko, Slo- 
venská republika, Česká republika, Ru-
munsko, Moldavsko, Ukrajina, kde bola, 
ale, bohužiaľ, pre vojnu  jej výroba poza-
stavená. V roku 2021 predali 57 % svojej 
produkcie do zahraničia, 23 % ostalo na 
Slovensku a 20 % predaných kusov bolo 
pre ostatné závody Vetropack. V preda-
ji podľa skupiny výrobkov bolo najviac  
53 % výrobkov určených na pivo, nasle-
dovalo víno a sekt s 15 % a konzervova-
né sklo 11 %, minerálna voda a nealko  
11 %, liehoviny 8 % a ovocné džúsy 2 %. Od 
roku 2018 do 2019, keď prebehla rekon-
štrukcia taviacich vaní, sa objem výroby 
v predajných tonách zvýšil o 31 123 ton. 

Autor: Miroslava Bachratá 
Foto: Archív mesta Nemšová

Sklo je prírodný materiál a jediný obalo-
vý materiál, ktorý je ľahko a donekoneč-
na recyklovateľný bez akejkoľvek straty 
na kvalite. Črepy prinášajú šťastie a po-
máhajú prírode. Každá tona recyklované-
ho skla v sklárni ušetrí 230 kg CO2, ročne 
je to 27 000 ton CO2. Energia ušetrená 
recykláciou jednej fľaše môže 25 minút 
nabíjať počítač. Črepy v sklárni ušetria 
každý deň celoročnú spotrebu energie  
3-4 rodinných domov.

Pri príležitosti osláv 120. výročia od 
svojho vzniku a 20. výročia od vstu-
pu do nadnárodnej skupiny Vetropack 
otvorili po 15 rokoch miestne sklárne 
brány pre viac ako 2 000 návštevníkov. 
Deň otvorených dverí spoločnosti Ve-
tropack Nemšová sa uskutočnil dňa 10. 
septembra. Pri vstupe ich čakala brána 
vytvorená z balónikov, čo potešilo najmä 
deti, a ak by niekto tvrdil, že prehliadka 
tých najmenších nezaujala, tak sa mýli. 
Práve naopak, s údivom a častokrát  
s otvorenými ústami sledovali, čo sa deje  
s obyčajnou fľašou, kým sa z nej napijú. 
Mnohé s prekvapením zistili, že sklo vie 
byť aj tekuté. Organizátori pre nich pri-
chystali aj malé prekvapenie v podobe 
skákacieho hradu, fotokútika a malého 

detského občerstvenia. Detský program 
aj s občerstvením sa nachádzal v hale, 
kde sa obalové sklo vyrobené v sklárni 
skladuje. Starších návštevníkov rov-
nako zaujala jedinečná prehliadka mo-
derných automatizovaných strojov vo 
výrobnej hale, kde sa človek bežne len 
tak nedostane. Vidieť ako funguje naj-
väčšia fabrika v meste stálo za to. Orga-
nizátori pripravili pre návštevníkov aj 
malú ukážku toho, ako vyzerala skláreň 
v minulosti, a to prostredníctvom his-
torických fotografií. Dozvedieť sa mohli 
zaujímavé fakty o spoločnosti Vetro-
pack, s. r. o. Na záver prehliadky si kaž- 
dý návštevník odniesol domov menší 
alebo väčší darček v podobe skleneného 
výrobku alebo prezentačného materiálu, 
akým boli zaváraninové poháre, krásna 
modrá fľaša, kľúčenka či pero a pod. 
 

PÁR FAKTOV 
Z HISTÓRIE SKLÁRNÍ 

Skláreň založil veľkostatkár barón An-
ton Dreher v roku 1902. Prvými výrobka-
mi boli vázy, podnosy, taniere či poháre  
z fúkaného skla. V roku 1913 kúpil sklá-
reň Vincent Schreiber a v roku 1936 
skláreň fungovala pod vedením Karola 
Schedlbaura, vtedy vyrábala duté, tabu-
ľové aj zrkadlové sklo. V roku 1948 bola 
znárodnená a začlenená do zväzku Spo-
jené sklárne Lednické Rovne. V roku 1960 
sa stala súčasťou n. p. Moravia Kyjov.  
V roku 1969 vznikol samostatný národný 
podnik s názvom Skloobal a po nežnej re-
volúcia akciová spoločnosť Skloobal Ne-
mšová, ktorá v danom roku zamestnáva-
la 1 345 ľudí. V roku 2000 sa spoločnosť 
dostala do konkurzu a o dva roky neskôr 
sa nemšovské sklárne stávajú súčasťou 

PRAGUE GAMES 2022 
Na tradičnom najväčšom mládežníckom 
turnaji nás reprezentovali 3 dievčenské 
družstvá.
▶ V KATEGÓRII G12 naše dievčatá obsa-
dili v základnej skupine 2. miesto a v play-
-off napokon skončili celkovo na 3. mieste.
▶ V KATEGÓRII G14 naše dievčatá obsadi-
li v základnej A skupine 4. miesto a v play- 
off A skončili celkovo na 3. mieste.
▶ V KATEGÓRII G18 naše dievčatá obsadili 
v základnej skupine 4. miesto a v play-off 
napokon skončili celkovo na 13. mieste.

CZECH OPEN (11. – 14. 8. 2022)
Najväčší medzinárodný florbalový tur-
naj, usporadúvaný každoročne v auguste 
v Prahe. V kategórii WOMEN naše ženy 
obsadili v základnej C skupine 1. miesto 
a v play-off  skončili celkove na 5. mieste.

Automatizovaná výroba skla vo výrobnej hale Vetropack Nemšová

Florbal Czech Open 2022 ženy

ReprezentáciaNovopostavená skláreň v roku 1902Ručné fúkanie skla, ktoré je dnes už minulosťou

Deň otvorených dverí Vetropack Nemšová

ADRIAN TURIAK MAJSTROM 
EURÓPY V TLAKU NA LAVIČKE

Na Majstrovstvách Európy v benchpre-
sse 2– 7. 8. 2022 v Budapešti v kate- 
górii dorastenci do 93 kg classic obsa- 
dil člen Oddielu silového trojboja vo Fit-
ness clube Nemšová ADRIAN TURIAK 
výkonom 147,5 kg 1. miesto a získal pre 
Slovensko zlatú medailu. Gratulujeme!

ŤAŽKÉ ČINKY

FLORBAL

NAJVÄČŠÍ VÝROBCA SKLENENÝCH OBALOV 
NA POTRAVINY A NÁPOJE NA SLOVENSKU OSLAVUJE
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Reprezentácia

Narodila sa v Košiciach, od 6 ro-
kov žila v Nemšovej, no aktuálne 
žije svoj sen s rodinou na Novom 
Zélande. Na úspešnú plavkyňu 
Janku Wilkitzki, rodenú Kor-
bašovú, máme byť prečo hrdí. 
Okrem toho, že bola držiteľkou 
viacerých slovenských rekordov 
v plávaní, v roku 2000 sa zúčast-
nila aj Letných olympijských 
hier v Sydney. Toto leto prišla 
takmer po 3 rokoch na pár týžd-
ňov do Nemšovej, vďaka čomu 
sme sa mohli porozprávať o jej 
začiatkoch, najväčších úspe-
choch a aj o tom, ako sa vyrovna-
la s neúspechmi, ktoré ju v živote 
postretli. 

Ako si začínala s plávaním?  
Kto si všimol, že máš talent? 
Od malička sme chodili s rodič-
mi na dovolenku na východ Slo-
venska, odkiaľ pochádza mama 
aj ja. Moji starí rodičia vravievali, 
že lyžovať a plávať musí vedieť 
každé dieťa. Oni nás ani tak neu-
čili plávať, ako sa nebáť vody. Na 
Zemplínsku Šíravu, na Vláru, ale 
aj na kúpalisko v Nemšovej mám 
pekné spomienky. Prvýkrát, ke- 
dy si však niekto všimol, že mi 
ide plávanie, bolo asi až na pla-
veckom výcviku na prvom stup-
ni ZŠ. Skúsila som aj prijímacie 
skúšky na osemročné Športové 
gymnázium v Trenčíne, no vzali 
ma až na druhý rok. 

JANKA WILKITZKI 
NEMŠOVČANKA, KTORÁ SA 
PREPLÁVALA AŽ NA NOVÝ ZÉLAND

ŠPORT

Janka Wilkitzki

Janka s manželom Borisom
a dcérou Miou 

Zatiaľ som navštevovala špor-
tovú triedu na Základnej škole 2  
v Trenčíne.

Nebolo neskoro začať s trénin-
gami až na 2. stupni ZŠ? Teraz 
sa s krúžkami začína oveľa skôr, 
mnohé deti začínajú plávať  
už v škôlke. 
Áno, teraz deti začínajú s trénin-
gami už v 6 rokoch. Aj u nás na 
Novom Zélande sú deti, ktoré za-
čínajú tak skoro. Niekedy mám 
však pocit, že si skôr rodičia pl-
nia svoje sny. Mňa do plávania 
rodičia nikdy nenútili. Dali mi 
príležitosť, ale brali to tak, že to 
je moja voľba. Samozrejme, za 
každý úspech boli na mňa veľ-
mi hrdí. Vždy to však nechali na 
mňa. Nikdy som nemala pocit, že 
to robím pre nich alebo pre nieko-
ho iného. Bol to môj sen. Chcela 
som dokázať sama sebe, že to do-
kážem. Možno aj tým, že ja som 
začala neskôr, som vydržala pro-
fesionálne plávať až do 28 rokov. 

Ak vynecháme olympiádu,  
na ktoré z tvojich úspechov  
si rada spomínaš? 
Mám jednu nevýhodu, meriam 
asi 163 cm, takže napr. na šprint 
som mohla zabudnúť. A keďže 
som nízka, musela som si to od-
biť tréningom. Aj vďaka tomu, a, 
samozrejme, talentu, sa mi poda-
rilo nanominovať v roku 1987 na 
súťaž socialistických krajín do 
Severnej Kórey – Pchjongjangu. 
Tam sa ukázalo, že mám naozaj 
talent. V roku 1988 som spravi-
la ako juniorka československý 
rekord, zaplávala som ako prvá 
žena v Československu 200 m 
znak pod 2 : 20 min. Slovenský 
rekord som držala takmer 22 ro-
kov. A ešte určite Majstrovstvá 
Európy 2000 vo Valencii. Tam 
som zaplávala perfektné časy.

A potom?
Šla som na VŠ na trénerstvo na 
FTVŠ UK v Bratislave. V roku 
1993 som sa dostala „len“ na sve-
tovú univerziádu. Potom som 
stagnovala, až kým som nedo-
končila VŠ a nevrátila som sa 
späť na Športové gymnázium  
v Trenčíne. Už ako trénerka. Stá-

le som mala sen ísť na olympiá-
du. Tá v Barcelone (1988) mi ušla. 
Plávala som síce rýchle časy, 
ale bola som pod silným tlakom  
a psychicky som to nezvládla. 
O 4 roky neskôr som bola zasa 
na VŠ, mala som iného trénera, 
pribrala som a moje záujmy šli 
opäť inými smermi, ale keď som 
sa vrátila po vysokej naspäť, za-
čalo sa mi dariť. Na škole bol stá-
le môj vynikajúci tréner Róbert 
Pastierik, ktorý ma začal tréno-
vať. Sebavedomie mi šlo hore. 

Čo ti psychicky pomohlo  
pripraviť sa na olympiádu?
Stabilita. Všetko naokolo bolo 
stabilizované. Mala som dobré-
ho trénera, našla som si priateľa. 
Veľká motivácia bola aj to, že 
olympiáda bola v Austrálii. Na 
tejto strane zemegule som nikdy 
nebola. Dosiahla som opäť neja-
ké slovenské rekordy. Mala som 
26 rokov, no olympiáda mi opäť 
skoro ušla. Pre nomináciu som 
mala v súťaži na 400 m polohov-
ku skončiť do 12. miesta. Skončila 
som 13. Chýbalo mi 0,08 sekundy. 
Napriek tomu mi Olympijský 
výbor nakoniec účasť umožnil. 
Pamätám si, že bola sobota, brat 
sa ženil, keď mi zavolali, že idem 
na olympiádu. To bolo v rodine 
radosti. 

Aká bola olympiáda? 
Neskutočný zážitok. Na olympiá-
de som plávala 200 m znak a 400 
m polohovku. Nemala som mies-
to, na aké sa chcem dostať, ale 
chcela som zaplávať aspoň okolo 
svojich osobných rekordov. 400 
m som plávala hneď v prvý deň. 
V Austrálii je plávanie ako šport 
číslo jeden. Na tribúnach bolo 20 
000 ľudí. Keď som videla ten dav 
ľudí, tak sa mi podlomili kolená. 
Cítila som sa maličká . Mala som 
pocit, že sa všetci pozerajú iba 
na mňa. Psychika zohrala veľkú 
úlohu pri prvom plávaní a prvú 
disciplínu som nezaplávala tak 

dobre. O 4 dni to bolo už lepšie. 
Odvtedy vravím všetkým mojím 
plavcom: „Nikto sa neprišiel po-
zrieť len na teba. Plávaj tak, ako 
vieš.“ 

Dva roky po olympiáde si odišla 
na Nový Zéland . Prečo si sa roz-
hodla odsťahovať zo Slovenska?
Po olympiáde som dva roky plá-
vala, kým sa mi darilo, no po-
stupne prišiel čas, kedy sa nebolo 
kam posunúť. Finančne to veľmi 
nevynášalo. Ak chce človek plá-
vať, musí mať dobrých sponzo-
rov. Inak sa plávaním neuživí.  
S vtedajším priateľom sme sa 
rozišli. Mala som ťažké obdobie, 
bola som na dne. Dala som zo dňa 
na deň výpoveď, kúpila si letenku 
do Ameriky a odišla. Potrebova-
la som sa cez to všetko preniesť.  
V tom čase sa mi ozval kamarát, 
ktorý bol práve na Novom Zélan-
de a zavolal ma tam. Hľadali no-
vých trénerov na plávanie. Aby 
ma však vzali, musela som sa 
prísť osobne ukázať v akcii, vraj 
len na tri dni. Vzali ma a ja som 
tam už zostala. Vtipné je, že tesne 
pred odletom kamarát odletel 
do Austrálie a ani som sa tam  
s ním nestretla. Nikoho som tam 
nepoznala. Angličtinu som mala 
slabú. Počítač žiadny. Len 20 
kg v kufri, s ktorými som prišla. 
V klube mi však veľmi pomohli. 
Od roku 2015 mám na Novom Zé-
lande už aj občianstvo.

Na druhú stranu si prešla nielen 
fyzicky, ale aj profesionálne. 
Vieš sa vžiť do kože svojich  
zverencov ako ich trénerka?  
Si na nich tvrdá? 
Keď som začínala trénovať  
a moji plavci šli skočiť do vody, 
tak som cítila presne to, čo cítili 
oni. Ja som mala šťastie učiť sa 
od veľmi dobrých trénerov, neko-
pírujem však ich tréningové plá-
ny. Mám svoj štýl. Viacerí moji 
dospelí plavci sa kvalifikovali 
aj na olympiáde alebo v iných 
súťažiach. Trénujem aj plavca, 
veterána, ktorý prekonal nie-
koľko svetových rekordov. A asi 
najväčší trénersky úspech je Da-
niel Hunter, ktorý sa kvalifikoval 
na majstrovstvá sveta a zaplával 
skvelé časy.
Pri tréningu detí som však bola 
na Slovensku zvyknutá na iný 
prístup. Na Novom Zélande to 
deti berú viac na ľahkú váhu. 
Keď tréner párkrát skríkne na 
dieťa, rodičia ho preradia do 
iného klubu. Sú aj výnimky, ale 

nie je tam vidieť takú bojovnosť 
ako na Slovensku. Keď chcú deti  
u mňa trénovať, musia byť 9x vo 
vode a 3x na suchu za týždeň. 
Inak ich vyhodím. A je mi jedno, 
čo si myslia rodičia. Mám šťastie, 
že nie som platená od počtu ľudí 
v skupine, ale od výsledkov plav-
cov. Na Novom Zélande je bene-
volentnejší prístup, aj rozdielne 
školstvo. Keď tam deti vyjdú zo 
školy, vedia prežiť, vedia stano-
vať, variť, kempovať, neutopia sa. 
V bushi si vedia urobiť oheň, liezť 
po skalách. Ale často, keď príde 
prvý neúspech, nevedia to veľmi 
spracovať. 

A ty si sa vedela vyrovnať  
s neúspechom? Čo bola  
pre teba motivácia pri plávaní?
Pri plávaní som sa zaťala viac 
do tréningu. Ja som však viac 
vyhrávala, ako prehrávala. Keď 
som začínala, bol komunizmus. 
Videla som v plávaní veľké mož-
nosti. Tréningy boli veľmi nároč-
né, volali sme to zákon džungle. 
Silnejší prežije. A mala som rada 
výzvu. Chcela som vedieť, čo do-
kážem urobiť sama. Nie pre dru-
hých. Ale ako sa viem ja ďaleko 
posunúť. Ja si dávam stále nové 
výzvy, ktoré ma posúvajú. V blíz-
kej budúcnosti by som sa chcela 
kvalifikovať na triatlonovú súťaž 
Ironman na Hawai. To je teraz 
môj cieľ. Treba mať v hlave, prečo 
to človek robí. Mať malé čiastko-
vé ciele a postaviť si aj cieľ dlho-
dobý. Potom je jednoduchšie sa 
vyrovnať aj s neúspechom. Bola 
som veľakrát na dne. Aj športovo 
a aj v súkromí. Aj o dcérku Miu 
sme sa snažili veľa rokov. Tri bá-
bätká pred ňou sme stratili. Bolo 
to ťažké, ale stalo sa a nedalo sa 
to ovplyvniť. Museli sme ísť ďa-
lej, byť silní. Mala som 42 rokov, 
keď sa narodila, je to naša vy-
túžená princezná.

Na Novom Zélande si našla  
šťastie aj lásku. Je niečo,  
čo ti tam vôbec chýba?
Áno, Borisa, môjho manžela, som 
spoznala na Novom Zélande. On 
je na polovicu Nemec a na polo-
vicu Francúz. Sme multikultúrna 
rodina, no obaja sme z Európy, 
máme podobné návyky, podobnú 
históriu. Plavec nie je, ale rád be-
háva. Profesionálne je však z úpl-
ne iného odvetvia, má IT firmu. 
Na Novom Zélande je nám spolu 
dobre. Je tam nádherná príroda, 
cítim sa ako celý rok na dovo-
lenke. Čo mi však chýba, sú naše 
potraviny, je to nostalgia, keď ich 
vidím pri návšteve Slovenska, 
napríklad taký vlašský šalát. Ale, 
samozrejme, najviac mi chýba 
rodina a priatelia. V čase Covidu, 
a teraz vojny, to je viac ako pred-
tým. Nemáme tam ani z jednej 
strany nikoho. S rodičmi však 
volám každý deň, to puto je silné. 

Autor: Mária Gugová 
Foto: Archív JW 

22

BOL TO MÔJ SEN. CHCELA 
SOM DOKÁZAŤ SAMA SEBE, 
ŽE TO DOKÁŽEM.

ČO MI VŠAK CHÝBA, SÚ NAŠE 
POTRAVINY, JE TO NOS-
TALGIA, KEĎ ICH VIDÍM PRI 
NÁVŠTEVE SLOVENSKA...

PRE NOMINÁCIU SOM MALA 
V SÚŤAŽI NA 400 M PO-
LOHOVKU SKONČIŤ DO 12. 
MIESTA. SKONČILA SOM 13.



NEMŠOVSKÝ        SPRAVODAJCA                

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM 
V LOKALITE IBV POD HOROU 
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Archeologické práce

Urnový hrobKoncentrácia keramiky Nález bronzovej dýky

Projekt IBV Pod horou sa pomaly chýli 
ku koncu a čochvíľa začnú v lokalite rásť 
nové domy. O tom, že ide o dobré miesto na 
bývanie, svedčia aj archeologické nálezy, 
ktoré sa tu v rokoch 2020 – 2021 našli. Ve-
dúcim archeologického výskumu bol Mgr. 
Juraj Malec, PhD., zamestnanec Trenčian-
skeho múzea. V krátkom rozhovore nám 
poskytol informácie o tom, ako výskum 
prebiehal a čo hodnotné priniesol.

Prečo sa rozhodlo, že sa budú v danej 
lokalite robiť vykopávky, je to štandardný 
postup pri takýchto výstavbách alebo je 
dôvod iný? 
Pri stavbách podobného rozsahu je arche-
ologický výskum štandardne predpisova-
ný, najmä keď je vysoká pravdepodobnosť 
zachytenia stôp historického osídlenia.  
A tie na riečnych terasách stredného Po-
važia bývajú zachytené takmer pravidelne.

Ako dlho trval výskum a koľko pracovní-
kov sa na ňom podieľalo?
Archeologický výskum prebiehal od po-
lovice novembra 2020 do záveru februára 
2021, pričom sa na ňom každodenne po-
dieľalo priemerne 15 – 20 pracovníkov.

Ako prebiehali výskumné práce? Mali ste 
počas nich nejaké komplikácie? 
Najväčšie komplikácie nám spôsobovalo 
zimné obdobie, neraz nás ráno na ploche 
čakala snehová nádielka, ale najväčší 
problém predstavovali krátke dni, keď 
sme mali na výkopové práce výrazne ob-
medzený čas. Mínusové teploty nakoniec 
až také komplikácie nepredstavovali, 
vzhľadom na charakter pôdy by sa arche-
ologický výskum oveľa ťažšie realizoval  
v letných mesiacoch.

Koľko predmetov 
a na akej ploche ste našli?
Podarilo sa nám zachytiť stopy osídlenia  

z troch historických horizontov. Najstar-
šími obyvateľmi lokality boli nositelia 
badenskej kultúry v neskorej dobe ka-
mennej, približne pred 5500 rokmi. Po 
dvetisícročnej prestávke miesto znova 
osídlil ľud strednej doby bronzovej. Naj-
výraznejšie osídlenie prislúcha nositeľom 
lužickej kultúry v mladšej dobe bronzovej, 
pred 3300 – 3000 rokmi. Zo stredoveku sa 
nám podarilo zachytiť taktiež významné 
nálezy, ktoré vznik dediny Kľúčové po-
súvajú už do 11. – 12. stor. 

Od vykopávok ubehla už nejaká doba, 
posunul sa výskum nájdených artefaktov 
niekam ďalej, kde sú dnes uložené  
a kde si ich môžu prísť obyvatelia  
Nemšovej pozrieť, prípadne, ak ešte nie 
sú vystavené, plánujete v budúcnosti ich 
zverejnenie, kedy a kde? 
Proces odborného spracovania takého 
obrovského množstva získaného materi-
álu zaberie výrazne dlhý čas, pričom spo-
lupráca s odborníkmi na jednotlivé za-
chytené obdobia začala takmer ihneď po 
skončení terénnej časti archeologického 
výskumu. Miesto vystavenia predmetov 
sa bude konkretizovať po ich odbornom 
spracovaní. Mimo expozície sa budú 
môcť záujemcovia s podrobným vyhod-
notením archeologického výskumu stret-
núť najmä v pripravovanej monografii, na 
ktorej už v tomto čase participuje viacero 
odborných inštitúcií.

Čo by ste odporučili obyvateľom sta-
vebnej lokality, ak by náhodou natrafili 
na nejaké artefakty pri stavbe svojich 
domov, ako sa majú zachovať?
Majiteľom parciel s ohlasovacou povin-

nosťou odporúčam v prípade nálezu arte-
faktov bezodkladne kontaktovať Krajský 
pamiatkový úrad Trenčín. Nespôsobí im 
to žiadne finančné zaťaženie a obyvatelia 
Kľúčového sa vďaka tomu môžu dozve-
dieť ďalšie zaujímavosti z bohatej a ďale-
kosiahlej histórie obce.

Mohli by ste bližšie opísať tie  
najvzácnejšie kúsky, ktoré ste  
podľa vás v lokalite našli? 
Popri obrovskom množstve nálezov ke-
ramiky sa nám podarilo vďaka aktívnej 
spolupráci s OZ Hradiská zachytiť tak-
tiež veľký počet kovových nálezov, najmä 
bronzových. Z nich môžeme uviesť najmä 
dýku, bojový čakan, fragmenty kosákov či 
viacero ihlíc, zo železa zase ostrohu z pre-
lomu 11. a 12. storočia. 
Z keramických nálezov môžeme uviesť 
štyri nohy pravekého zoomorfného idolu 
z neskorej doby kamennej, z doby bron-
zovej zase kolieska pravdepodobne z ke-
ramického voza či niekoľko tzv. kuchyn-
ských predmetov, ako lyžička, fragmenty 
cedníka či fragmenty dvoch nádob na pi-
tie, z ktorých jednu by sme mohli takmer 
s istotou označiť ako „pravekú dojčenskú 
fľašu“.

Je ešte niečo, čo by ste chceli  
do článku uviesť?
Archeologický výskum bol vzhľadom na 
okolnosti fyzicky aj psychicky veľmi ná-
ročný, za čo patrí veľká česť všetkým zú-
častneným pracovníkom.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív mestské múzeum Trenčín

OBČAN

podpísalo spolu 141 občanov. Občania žiadali, aby sa 
z uvažovanej IBV Pod Horou realizovala len časť, nie 
celý projekt. Petícia bola prešetrená, prerokovaná vo 
vedení mesta a na MsZ a zaevidovaná v Centrálnej evi-
dencii petícií mesta Nemšová pod číslom 648/20.

PREDAJ A PRIDEĽOVANIE POZEMKOV
Po odkúpení pozemkov od SPF vystala otázka akým 
spôsobom ich predať a komu. Vedenie mesta Nemšová 
trvalo na tom, že v prvom rade budú pozemky prideľova-
né (predávané) po verejnom žrebovaní občanom Nem- 
šovej a to jasným a nespochybniteľným spôsobom 
dokonca verejne prístupným a až následne ostatným 
záujemcom. Uvedený postup bol kritizovaný zo strany 
niektorých developerských firiem a osôb ktoré mali 
iné predstavy o prideľovaní pozemkov, ale nakoniec aj 
vďaka poslancom mestského zastupiteľstva sa poda-
rilo presadiť predaj pozemkov zohľadňujúci v prvom 
rade záujmy našich občanov čo je v konečnom dôsled-
ku aj zákonnou povinnosťou každej obce či mesta.

S odpredajom pozemkov sa začalo v roku 2021 a pro-
ces, ktorý trval viac než rok, bol rozdelený do štyroch 
kôl. Prvé dve kolá boli určené výhradne občanom 
mesta a ďalších dvoch sa mohli zúčastniť aj občania 
iných miest. PRVÉ KOLO sa uskutočnilo dňa 25. 2. 
2021 na rokovaní MsZ. O pozemky mohli žiadať len 

občania s trvalým bydliskom v meste Nemšová, ktorí 
nevlastnili nehnuteľnosť. Pridelených bolo 28 pozem-
kov. Podstatou predaja pozemkov týmto spôsobom 
bolo vyriešenie bytovej otázky kupujúcich obyvateľov 
mesta a snaha zabrániť tomu, aby sa vysťahovali z 
mesta, čomu zodpovedali aj podmienky, za ktorých 
sa pozemky predávali. DRUHÉ KOLO sa uskutočnilo 
na rokovaní MsZ dňa 03. 6. 2021 a zúčastnilo sa ho 14 
žiadateľov, ktorí splnili podmienky. V druhom kole 
mohli o pozemky žiadať aj občania mesta, ktorí už inú 
nehnuteľnosť vlastnili. Pozemky boli v 1. a 2. kole pre-
dávané výlučne obyvateľom mesta za kúpnu cenu 65 
€/m2. Z celkového počtu 42 pozemkov bolo nakoniec 
uzavretých 37 kúpnych zmlúv.

TRETIE KOLO sa uskutočnilo formou elektronickej 
aukcie, ktorá sa uskutočnila 24. 11. 2021 a zúčastnilo sa 
jej 14 žiadateľov. ŠTVRTÉ POSLEDNÉ KOLO prebiehalo 
rovnako formou elektronickej aukcie 2. marca 2022. 
Predmetom súťaže bolo posledných 8 voľných pozem-
kov. Elektronickej aukcie sa zúčastnilo 20 žiadateľov. 
Na základe verejnej obchodnej súťaže mesto predalo 
celkovo 22 pozemkov za kúpnu cenu 90 €/m2 až 144,50 
€/m2.

ČO DODAŤ NA ZÁVER?
Prednosta úradu uviedol: ,,V podstate nie je tu a teraz 
možné popísať celú akciu ani všetky potvrdenia a vy-

jadrenia, ktoré boli potrebné na to, aby takýto projekt 
vznikol a aby bol úspešne ukončený. Vulgárne poveda-
né, na stavebnom úrade je teraz jedna skriňa plná do-
kumentov, projektov a vyjadrení týkajúcich sa iba IBV 
Pod Horou a za touto kopou papierov sa skrýva nes- 
mierne úsilie všetkých zúčastnených, či už zamest-
nancov MsÚ, vedenia mesta, ale aj odborných orgánov, 
ktorí sa k stavbe vyjadrovali alebo povoľovali jej časti, 
v neposlednom rade samotných realizátorov a mno-
hých ďalších.“

Myšlienka, ktorá vznikla možno už aj pred dvoma 
desaťročiami sa chýli k jej úspešnému koncu. V sep-
tembri 2021 sa začalo s kolaudovaním jednotlivých 
stavebných objektov. Skolaudované sú všetky okrem 
chodníkov a cesty, ktoré mesto nedokončilo z dôvo-
du obáv z ich zničenia pri individuálnej výstavbe. Ich 
dokončenie je plánované v roku 2023. Lokalitou sa v 
týchto dňoch ozýva stavebný ruch a na niektorých po-
zemkoch stoja už prvé hrubé stavby. Ako nám objasnil 
prednosta mestského úradu, v lokalite je okrem sta-
vebných pozemkov vyčlenených aj cca 2000 m2 na vy-
tvorenie oddychovej zóny s detským ihriskom pre jej 
budúcich obyvateľov. Projekt oddychovej zóny mesto 
zatiaľ nemá vypracovaný, no veríme, že sa ho občania 
dočkajú v blízkej budúcnosti.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

pokračovanie článku zo str. 5
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prebehlo pred rokom 2000, z toho 14 ich 
bolo pred rokom 1980.

ÚDAJE O BYTOCH
V meste sa k 1. 1. 2021 nachádzalo spolu  
2 202 bytov, z toho podľa obytných miest-
ností bolo v obci najviac 806 (36,6 %) bytov 
s troma obytnými miestnosťami, 462 (20,98 
%) so štyri miestnosti, 304 (13,81 %) s dvoma, 
259 (11,76 %) s piatimi, 143 (6,49 %) s jednou, 
128 (5,81 %) so šiestimi, 43 (1,95 %) so siedmi-
mi a 29 (1,32 %) malo osem a viac obytných 
miestností. Nezistených bolo 28 bytov.
► Podľa formy vlastníka je v meste Nem- 
šová spolu 1 281 (58,17 %) bytov vo vlast-
nom rodinnom dome, 736 (33,42 %) bytov 
obývaných vlastníkom, 115 (5,22 %) obec-
ných bytov, 27 (1,23 %) družstevných bytov, 
18 (0,82 %) iná forma, 17 (0,77 %) neziste-
ných  a 3 (0,14 %) byty v nájme.
► Podľa typu kúrenie malo 1 117 (50,73 %) 
bytov lokálne ústredné kúrenie, 495 (22,48 
%) diaľkové ústredné kúrenie, 408 (18,53 %) 
samostatné vykurovacie teleso, 115 (5,22 %) 
etážové kúrenie, 36 (1,63 %) iné, 28 (1,27 %) 
nezistené a 3 (0,14 %) byty boli bez kúrenia.
V meste Nemšová sa nachádza 2 147 (97,5 
%) bytov, ktoré mali vaňu alebo sprchovací 
kút, 20 (0,91 %) bez vane aj sprchovacieho 
kúta, 7 so spoločnou kúpeľňou a 28 (1,27 
%) nezistených. Splachovací záchod malo 
2 140 (97,18 %) bytov, splachovací záchod 
mimo bytu 17 (0,77 %) a bez splachovacie-
ho záchodu bolo 17 (0,77 %) bytov.

V meste Nemšová sa nachádza 2 147 
(97,5%) bytov, ktoré mali vaňu alebo spr-
chový kút, 20 (0,91%) bez vane aj sprcho-
vého kúta, 7 so spoločnou kúpeľňou a 28 
(1,27%ň nezistených. Splachovací záchod 
malo 2 140 (97,18%) bytov, splachovací zá-
chod mimo bytu 17 (0,77%) a bez splacho-
vacieho záchodu bolo 17 (0,77%)bytov.

Autor: Miroslava Bachratá 

V predchádzajúcom čísle sme vám priblí-
žili údaje obyvateľstva zo sčítania obyva-
teľstva v roku 2021, v tomto čísle sa dočí-
tate o niektorých vybraných parametroch 
zo sčítania domov a bytov v obci. Prinies-
lo mnohé zaujímavé fakty. Napr. v celom 
meste sa nachádza 21 domov, ktoré boli 
postavené ešte pred rokom 1919. V obci 
sa nachádza 23 domov z nepálenej teh-
ly,  jeden dom z kameňa, 17 domov je bez 
vodovodnej prípojky, 8 domov má vlastnú 
čističku odpadových vôd, tri byty sú bez 
kúrenia, jeden využíva na kúrenie solár-
nu energiu a bez splachovacieho záchodu 
bolo v čase sčítania 17 bytov.

ÚDAJE O DOMOCH
► V meste Nemšová sa k 1. 1. 2021 na-
chádzalo 1 415 domov, z toho bolo rodin-
ných 1 291 (91,24 %), bytových 78 (5,51 %), 
ostatných budov na bývanie 21 (1,48 %), 
polyfunkčných budov 7 (0,49 %), nesko-
laudovaných rodinných domov 7 (0,49 %), 
ostatné budovy 8 (0,57 %), inštitucionál-
ne alebo kolektívne zariadenia 2 (0,14 %)  
a nezistených bolo 4 (0,28 %).
► Podľa obdobia výstavby pochádzalo 21 
domov (1,48 %) z obdobia pred rokom 1919, 
z obdobia 1919 – 1945 bolo 156 domov (11,02 
%), z 1946 – 1960 bolo 260 (18,37 %) domov, 
z rokov 1961 – 1980 bolo 434 (30,67 %) do-
mov, z 1981 – 2000 bolo 250 (17,67 %) do-
mov, z 2001 – 2010 bolo 71 (5,16 %) domov  
a v rokoch 2011 – 2015 bolo postavených 
107 (7,56 % ) budov v obci. Za posledných 
päť rokov pribudlo 95 novostavieb, čo 
predstavuje 16,71 % všetkých budov. Rok 
vzniku sa nezistil pri 19 budovách.
► Podľa obdobia poslednej rekonštrukcie 
bolo 423 (29,89 %) bez rekonštrukcie. Naj-
viac 307 (21,7 %) ich bolo v rokoch 2006 – 
2009, 242 (17,1 %) v rokoch 2010 – 2015, 203 
(14,35 %) v rokoch 2001 – 2005, 105 (7,42 %) 
2016 a neskôr. Zvyšných 116 rekonštrukcií 
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Pri zápise do pamätnej knihy mesta

S ÚCTOU
SPOMÍNAME

Dňa 09. 07 2022 uply-
nul 1 rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mamička, babička  
a prababička ĽUDMILA 
FABUŠOVÁ, rod. Príle-
sanová. Prosím venujte 
jej tichú spomienku.  
S úctou a láskou spo-
mína manžel a deti  
s rodinami.
 
Dňa 01. 07. 2022 
uplynulo 15 rokov, kedy 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec 
a dedko pán MICHAL 
ĎURIŠ. S láskou  
a s úctou na neho spo-
mína celá rodina.

Dňa 14. 09. 2022 si 
pripomíname 1.výročie, 
čo nás navždy
opustila naša milovaná 
mama, babka a prabab-
ka ANNA BARCÍKOVÁ.
S láskou spomína 
celá rodina.

Dňa 28. 05 2022 uply-
nulo 30 rokov, čo nás 
navždy opustil  
môj manžel, náš otec  
a dedko ŠTEFAN ĎURIŠ  
z Ľuborče. Kto se ho 
poznali, venujte mu 
tichú spomienku  
spolu s nami. 

Dňa 03. 09. 2022 
uplynuli 4 roky, čo nás 
opustil otec, dedko 
a pradedko JOZEF 
CIPEL a dňa 8. 10. 2022 
uplynú 2 roky, čo nás 
opustila mama, babka 
a prababka JOLANA 
CIPEĽOVÁ. S láskou 
spomínajú synovia  
s rodinami. 

Od 1. 6. do 1. 9. 2022 sa v našej obci narodilo spolu 17 detí, z toho 10 chlap-
cov. Noví občiankovia sú: Samuel, Matúš, Stella, Roxana, Viktória, Ester, Teo, 
Tomáš, Agáta, Diana, Adam, Vanesa, Noel, Tomáš, Tobias, Mária a Adam.

Od 1. 6. do 1. 9. 2022 sa uskutočnilo 12 sobášov.

Od 1. 6. do 1. 9. 2022 nás navždy opustilo 10 občanov, česť ich pamiatke.

NARODENÍ, ZOSOBÁŠENÍ, ZOMRELÍ
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Narodenie dieťaťa je veľkou radosťou 
pre rodičov i pre celú rodinu. Ctí a váži si  
ho i mesto Nemšová. Pravidelne pri-
pravované podujatie, na ktorom si tých 
najmenších ctia zápisom do pamätnej 
knihy mesta, pamätným listom a finan- 
čným darom sa uskutočnilo 7. júla. 

Zástupca primátora Milan Patka spolu so 
zamestnancami úradu privítali 39 deti-
čiek, z toho 25 dievčat, narodených od 29. 
októbra 2021 do 26 . júna 2022. Zástupca 
primátora osobne pogratuloval rodičom 
k prírastku do rodiny a mamičkám odo-
vzdal krásny kvet. Rodičia sa zapísali do 
pamätnej knihy a odfotografovali sa pri 
tradičnej drevenej kolíske. Malý ratoles-
tiam želáme najmä veľa zdravia a veľa 
úspechov v budúcom živote. 

Autor: Miroslava Bachratá 
Foto: Archív MsÚ

SLÁVNOSTNÉ UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTAŠTATISTICKÉ ÚDAJE 
ZO SČÍTANIA 
DOMOV A BYTOV 
V MESTE



Volebná účasť v týchto voľbách býva síce 
menšia, no VÚC má veľké kompetencie, ktoré 
sa priamo dotýkajú aj občanov nášho mesta. 
VÚC rozhoduje napríklad aj o rekonštrukci-
ách ciest II. či III. triedy, rieši výstavbu cyk-
lotrás, prerozdeľuje dotácie z Európskej únie, 
financuje stredné školy v kraji a má v kompe-
tencii mnohé kultúrne ustanovizne. 

KEDY A KAM ÍSŤ VOLIŤ?
Tohtoročné voľby sa budú konať v sobotu 29. 
OKTÓBRA 2022. Volebné miestnosti budú ot-
vorené v čase od 7:00 do 20:00. 
Hlasovať môže volič len v obci svojho trva-
lého pobytu, a to vo volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je zapísaný. V meste  
Nemšová je 6 volebných okrskov. To, do aké-
ho okrsku patríte vám bude doručené na 
miesto vášho bydliska.

AKO TO BUDE PREBIEHAŤ?
Po príchode do príslušnej volebnej miestnos-
ti je volič povinný preukázať okrskovej voleb-
nej komisii  svoju totožnosť predložením ob-
čianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte 
pre cudzinca. 
Po overení komisia vydá voličovi prázdnu 
modrú obálku s odtlačkom úradnej pečiat-
ky mesta a dva hlasovacie lístky s modrými 
pruhmi – jeden hlasovací lístok na voľby do 
zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden 
hlasovací lístok na voľby predsedu samo-
správneho kraja.   

Po prvýkrát v histórii Slovenskej republiky 
sa v októbri uskutočnia v jeden deň voľby do 
orgánov samosprávy obcí (komunálne voľ-
by) a aj voľby do orgánov samosprávnych 
krajov (voľby do VÚC). 4 hlasovacie lístky, 2 
rôzne obálky a 2 urny. Jedinečná možnosť 
odovzdať hlas tým, ktorí budú rozhodovať  
o veľkej časti peňazí, ktorú odovzdávame štá-
tu v daniach a ktorí budú rozhodovať o mes-
te a kraji, v ktorom žijeme. Kedy, ako a koho 
bude možné voliť? 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022
O ČO V NICH IDE? 

V komunálnych voľbách budú Slováci rozho-
dovať o nových starostoch obcí, primátoroch 
miest a zložení obecných a mestských zastu-
piteľstiev. 

Pre občanov mesta Nemšová to znamená, že 
si opäť po 4 rokoch môžu vybrať, kto bude ako 
primátor reprezentovať naše mesto a najmä 
kto bude rozhodovať o najdôležitejších ve-
ciach správy mesta a vykonávať zákonom 
stanovené úlohy. Občan tak dáva hlas nieko-
mu, kto rozhoduje o územnom pláne mesta, 
o investičných projektoch, o rozpočte mesta, 
ako hospodári s majetkom obce, zabezpečuje 
verejný poriadok, dbá o mestskú zeleň či spra-
vuje verejné osvetlenie. O tom, komu odovzdá-
te tieto a mnohé ďalšie kompetencie, môžete 
rozhodnúť aj vy. Dôkazom toho, že sa počíta 
každý jeden hlas, a to doslovne, sú aj posledné 
riadne voľby z roku 2018, keď bol rozdiel me-
dzi vtedajšími kandidátmi len 2 hlasy. 
V mestskom zastupiteľstve mesta Nemšo-
vá sa bude vo volebnom období 2022–2026 
nachádzať spolu 13 poslancov, ktorí budú 
obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov, pre-
rokúvať a rozhodovať o dôležitých otázkach 
mestského i regionálneho významu, ktoré 
mu určujú osobitné zákony. Občan má tak 
šancu odovzdať svoj hlas takému kandidáto-
vi, o ktorom je presvedčený, že práve ona/on 
bude zastupovať jeho mestskú časť a spolu  
s ostatnými poslancami sa podieľať na rozvo-
ji nášho mesta. 

VOĽBY DO VÚC 2022
O ČO V NICH IDE? 

Vo voľbách do VÚC, známych aj ako župné 
voľby, voliči rozhodujú o predsedoch vyšších 
územných celkov (VÚC) a zložení poslancov 
krajských parlamentov. Pre občanov mes-
ta Nemšová to znamená, že rozhodujeme  
o „županovi“ Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a ľuďoch, ktorí budú hájiť záujmy ľudí  
v našom kraji. 

na hlasovacom lístku). V hlasovacom lístku 
na voľby primátora mesta môže volič zakrúž-
kovať poradové číslo len jedného kandidáta. 
V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obál-
ky hlasovací lístok na voľby do mestského 
zastupiteľstva a hlasovací lístok na voľby 
primátora mesta. 
V hlasovacom lístku na voľby do zastupi-
teľstva samosprávneho kraja (voľby do VÚC) 
môže volič zakrúžkovať najviac 9 čísiel kan-
didátov, podľa toho, koľko poslancov má byť  
v príslušnom volebnom obvode zvolených 
(počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom 
obvode je uvedený na hlasovacom lístku). 
V hlasovacom lístku na voľby predsedu sa-
mosprávneho kraja môže volič zakrúžko-
vať poradové číslo len jedného kandidáta.  
V osobitnom priestore určenom na úpra-
vu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej 
obálky hlasovací lístok na voľby do zastupi-
teľstva samosprávneho kraja a hlasovací lís-
tok na voľby predsedu samosprávneho kraja. 

UPOZORNENIA 
■ Napriek tomu, že voľby sú spojené, nie je 
povinné zúčastniť sa oboch volieb. Volič si 
môže prevziať hlasovacie lístky len k jedným 
z volieb.
■ Tohtoročné voľby budú jednokolové. Druhé 
kolo sa teda nekoná ani v prípade, že sa nedo-
siahne nadpolovičná väčšina.
■ Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej 
obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.
■ Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky 
na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.
■ Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postih-
nutie sám vložiť obálku do volebnej schrán-
ky, môže požiadať, aby obálku do volebnej 
schránky v jeho prítomnosti vložila iná oso-
ba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. 
■ Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň kona-
nia volieb okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode volebného okrsku 
podľa miesta svojho trvalého pobytu. 
■ Volič je povinný odložiť nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky do zape-
čatenej schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý 
mu bude uložená pokuta 33 €.

KOHO VOLIŤ?
Kandidátov, ktorých je možné voliť nájdete 
na nasledujúcich stránkach. 

Ďalšie informácie o voľbách v meste Nemšo-
vá sa dozviete na stránke www.nemsova.sk 
alebo po naskenovaní QR kódu. 

Autor: Mária Gugová

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

VOLEBNÁ PRÍLOHA KANDIDÁTI NA POST PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ 
DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

HISTORICKÉ VOĽBY 2022 

ROZPIS JEDNOTLIVÝCH OKRSKOV
číslo 

okrsku
mestská 
časť

volebná miestnosť vymedzenie územia volebného okrsku

1. Nemšová Kultúrne centrum, veľká 
sála, Ul. SNP 1, prízemie

Janka Palu, Sklárska, Odbojárov, Hornov, Sládkovičova, 
„Nemšová“

2. Nemšová Kultúrne centrum, veľká 
sála, Ul. SNP 1, prízemie

Agátová, Bernolákova, Brezová, Jaseňová, Javorová, Je-
senského, Kamenec, Lipová, Mierové námestie, Mlynská, 
Moravská, Nová Nemšová, Osloboditeľov, Rybárska, 
SNP, Šidlíkové, Šmidkeho, Štúrova, Topoľová, Vlárska

3. Nemšová Kultúrne centrum, 
zasadačka, Ul. SNP 1, 
prízemie

9. mája, A. Kropáčiho, Duklianska, Fraňa Madvu, Jozefa 
Hanku, Karpatská, Mládežnícka, Obrancov mieru, Ohrád-
ky, Pavla Kyrmezera, Pionierska, Považská, Púchovská, 
Revolučná, Slovenskej armády, Školská, Športovcov, 
Urbárska, Vážska, Za Soľnou, Záhumnie, Železničná

4. Ľuborča Kultúrne stredisko 
Ľuborča, Ul. Ľuborčian-
ska 9

Antonstál, Bottova, Čerešňová, Družstevná, Dvorecká, 
Fučíkova, Hradná, J. Borovského, J. Lacu, Kukučínova, 
Ľuborčianska, M. Gorkého, Višňová, Závadská

5. Kľúčové Hasičská zbrojnica, 
Ul. Trenčianska 41

Holubyho, Sadová, Slnečná, Stromová, Trenčianska, 
Záhradná

6. Trenčianska 
Závada

Kultúrny dom, zasa-
dačka, 
Ul. Kúty 21

Kúty, Podhorská, Potôčky

MODRÁ OBÁLKA (VÚC) 

Viac hlasov do zastupiteľstva VÚC
1 hlas pre predsedu VÚC

Potom okrsková 
volebná komisia  
vydá voličovi  
prázdnu bielu obálku  
s odtlačkom úradnej 
pečiatky mesta a dva biele hlasovacie 
lístky – jeden hlasovací lístok na  
voľby do mestského zastupiteľstva  
a jeden hlasovací lístok na voľby  
primátora mesta.

BIELA OBÁLKA (MESTO) 

Viac hlasov do zastupiteľstva 
mesta Nemšová

1 hlas pre primátora mesta Nemšová

Prevzatie hlasovacích 
lístkov volič potvrdí 
svojím podpisom  
v oboch zoznamoch.

AKO HLASOVAŤ? 
V hlasovacom lístku na voľby poslancov 
mestského zastupiteľstva (Komunálne voľ-
by mesta Nemšová) môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v príslušnom vo-
lebnom obvode zvolených (počet poslancov, 
ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený 

KOMUNÁLNE 
VOĽBY 2022

VOĽBY
DO VÚC 2022



1. JAROSLAV BAŠKA
47 rokov | súčasný predseda TSK
Smer – sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia 
Sme rodina a Slovenská národná strana

2. MARIAN KŇAŽKO
58 rokov | stredoškolský učiteľ
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

3. ANTON KYSEL 
64 rokov | inšpektor železníc
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

FRANTIŠEK BAGIN, Ing. 
63 r. | stavebný inžinier 

Národná koalícia | nezávislí kandidáti 

MILOŠ MOJTO, JUDr. 
51 r. | primátor mesta 

Nezávislý kandidát

JURAJ KRIŠTOFOVIČ, Ing. 
58 r. | profesionálny vojak 

Nezávislý kandidát

LADISLAV PALIČKA, Mgr. 
65 r. | dôchodca 

Nezávislý kandidát

VOLEBNÁ PRÍLOHA

KANDIDÁTI NA POST PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA KANDIDÁTI NA VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ

KANDIDÁTI NA VOĽBY PRIMÁTORA MESTA NEMŠOVÁ
Mesto Nemšová uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných na voľby primátora mesta:

1.

3.

2.

4.

4. MIROSLAV MAGDECH
35 rokov | manažér
Republika

5. PETER MÁŤOŠ
35 rokov | viceprimátor mesta Považska Bystrica
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana, 
Dobrá voľba a umiernení, Progresívne Slovensko, Spolu – občianska demokracia, 
ODS – Občianski demokrati Slovenska a Šanca

6. ADRIÁN MIKUŠ
53 rokov | manažer
nezávislí kandidát



JURAJ 
BARIŠ 
47 r. | živnostník 
Kresťanskodemokratické hnutie

BRANISLAV 
KRAJČI 
47 r. | obchodno-technický 
pracovník 
nezávislý kandidát

SOŇA 
PRÍLESANOVÁ, Ing. 
56 r. | odborníčka 
v stavebnej legislatíve 
nezávislá kandidátka

ZITA 
BEDNÁRIKOVÁ, Ing. 
54 r. | ekonómka 
nezávislá kandidátka

JURAJ 
KRIŠTOFOVIČ, Ing. 
58 r. | profesionálny vojak 
nezávislý kandidát

TOMÁŠ 
PRNO, Ing.
35 r. | technik infraštruktúry 
nezávislý kandidát

PETER 
DAŇO, MUDr. 
62 r. | lekár 
Kresťanskodemokratické hnutie

ŠTEFAN 
KROVINA
40 r. | manažér prevádzky 
nezávislý kandidát

PATRIK 
STRNAD
47 r. | servisný technik 
Kresťanskodemokratické hnutie

ALEXANDRA 
ĎURIŠOVÁ, Ing. 
43 r. | automotive, administrátor-
ka zákazníckych a legálnych
požiadaviek
nezávislá kandidátka

TIBOR 
MELIŠ, Ing. 
56 r. | profesionálny vojak 
vo výslužbe, súkromná 
bezpečnostná služba
nezávislý kandidát

JANKA 
ŠTEFANIČÁKOVÁ, Mgr. 
58 r. | vedúca oddelenia
Kresťanskodemokratické hnutie

JANKA 
FILOVÁ 
57 r. | odborná referentka 
Kresťanskodemokratické hnutie

JOZEF 
MUTŇANSKÝ, Mgr.
41 r. | živnostník 
Kresťanskodemokratické hnutie

LUCIA 
ŤUPEKOVÁ
30 r. | súkromná podnikateľka 
nezávislá kandidátka

RASTISLAV 
GUGA, ING. 
48 r. | bankový pracovník 
nezávislý kandidát

LADISLAV 
PALIČKA, Mgr.
65 r. | dôchodca 
nezávislý kandidát

DENIS 
VAŠÍČEK
26 r. | kooperant 
Slovenská národná strana

PATRIK 
HÚDEK 
25 r. | živnostník 
nezávislý kandidát

PETER 
PREKOP 
33 r. | elektromechanik 
pre stroje a zariadenia 
nezávislý kandidát

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2022

KANDIDÁTI NA POST PREDSEDU TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA KANDIDÁTI NA VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ

1.

8.

15.

1.

1. 1.

2.

9.

16.

2.

2.

3.

10.

17.

3.

3.

4.

11.

18.

4.

5.

12.

19.

5.

6.

13.

20.

6.

7.

14.

Mesto Nemšová uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných na voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov:

POČET VOLENÝCH POSLANCOV VO VOLEBNOM OBVODE ▶ 7

POČET VOLENÝCH POSLANCOV VO VOLEBNOM OBVODE ▶ 3

POČET VOLENÝCH POSLANCOV 
VO VOLEBNOM OBVODE ▶ 2

POČET VOLENÝCH POSLANCOV 
VO VOLEBNOM OBVODE ▶ 1

VOLEBNÝ OKRSOK 1

VOLEBNÝ OKRSOK

VOLEBNÝ OKRSOK VOLEBNÝ OKRSOK

2

3 4

ĽUBOŠ 
ŠVOREC
52 r. | súkromný podnikateľ 
nezávislý kandidát

ANDREJ 
MORAVČÍK, Bc.
41 r. | manažér 
Kresťanskodemokratické hnutie

MILAN 
PATKA
41 r. | podnikateľ 
nezávislý kandidát

ĽUBOŠ 
PAPP
56 r. | vodič 
Slovenská národná strana

PETER 
GABRIŠ, Ing., PhD.
38 r. | manažér 
Kresťanskodemokratické hnutie

JÁN 
KIAČIK
62 r. | živnostník 
Kresťanskodemokratické hnutie

PETER 
ONDREIČKA
36 r. | konateľ 
Kresťanskodemokratické hnutie

STANISLAV 
ĎURIŠ
46 r. | nepedagogický 
zamestnanec 
nezávislý kandidát

JURAJ 
KENDERA, Ing. 
44 r. | živnostník  
Kresťanskodemokratické hnutie

MILOŠ 
HUSÁR
47 r. | vodič  
nezávislý kandidát



VOLEBNÁ PRÍLOHAVOLEBNÁ PRÍLOHA

KANDIDÁTI NA VOĽBY DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NEMŠOVEJ PLATENÁ
INZERCIA

Vzhľadom na obmedzený priestor novín nie je možné uviesť všetky podrobnosti o kandidátoch ani do detailov predstaviť ich volebný program. 
Veľmi radi sa podrobne odprezentujú na svojich predvolebných letákoch, sociálnych sieťach a predvolebných mítingoch. Za pochopenie ďakujeme. Redakčná rada.

POČET VOLENÝCH POSLANCOV 
VO VOLEBNOM OBVODE ▶ 1

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

KANDIDÁTKA NA POSLANKYŇU

KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

Kandidujem na post poslankyne do miestneho zastupi-
teľstva mesta Nemšová už piatykrát. Pre tých, ktorí ma ne-
poznajú, mi dovoľte sa v krátkosti predstaviť. 

Som Nemšovanka telom i dušou a žijem v meste  Nemšová 
už 43 rokov, som vydatá a spolu s manželom vychovávame 
dvoch synov na ul. Bernolákova. Po ukončení štúdia mo-
lekulárnej biológie so zameraním na environmentalistiku  
a energolátkové kolobehy som 11 rokov pôsobila v sloven-
skej distribučnej spoločnosti pre chemický priemysel ako 
systémový inžinier a manažér kvality. Počas práce a času 
na materských dovolenkách som si rozšírila vzdelanie ex-
terne v oblasti pedagogiky a jazykov. V súčasnosti som sied-
mym rokom členom tímu vo vývojovom technickom centre 

pôsobiacom v automobilovom priemysle, kde spravujem 
databázy zákazníckych špecifikácií, požiadaviek a medzi-
národných legálnych noriem a štandardov.

Je pravda, že uplynulé obdobie a pandemická situácia rozde-
lila nielen mesto, ale aj rodiny a priateľov. Vytratila sa spolu-
patričnosť, solidarita medzi ľuďmi, ochota pomôcť a väčšina 
háji iba osobný záujem, bez ohľadu na komunitu. Nedovoľme, 
aby „kult osobnosti” prerástol vo fetiš spoločnosti, kde práva 
jednotlivca sú nadradené právam skupiny a verejnému zá-
ujmu. Využime ústavné právo zakotvené v čl. 30 Ústavy SR 
a buďme súčasťou tvorby budúcnosti nášho mesta spolupo-
dieľaním sa na identifikácii problémov a ich riešení, vplý-
vaním na procesy realizácie prijatých opatrení, zvyšovaním 
legitimity rozhodnutí. A v neposlednom rade nám, občanom, 
voličom, prináleží status dôležitého kontrolného článku.

„Všetko čo vidíme okolo je stvorené ľuďmi, ktorí nie sú 
múdrejší ako my. Sme schopní veci zmeniť, ovplyvniť ich 
a vytvoriť nové.” Avšak, nikto nikdy nič nedokázal sám! 
Iba spoločným úsilím, záujmom o veci verejné, zdieľaním 
osobných skúseností a znalostí, obetavosťou a dobrovoľnou 
činnostou, osobným záujmom a prijatím zodpovednosti za 
rozhodnutia, spoluprácou s podnikateľskými subjektmi 
sme schopní spoločne dosiahnuť efektívny a kvalitný rozvoj 
spoločnosti, prostredia a života v meste Nemšová.

Prečo by sa aj naše mesto nemohlo stať miestom, kde vládne 
úcta, vzájomný rešpekt, solidarita a komunitná spolupatrič-
nosť, kde sa každý rýchlo zaradí do všetkých druhov sociál-
neho, ekonomického prostredia a miestom, kde chce človek 
žiť a pracovať?

ING. ALEXANDRA ĎURIŠOVÁ
kandidátka na poslankyňu, č.4. 

Vážení spoluobčania, volám sa 
JURAJ KRIŠTOFOVIČ,

dovoľte mi, aby som Vás touto 
osobnou cestou oslovil, predsta-
vil sa a zároveň poprosil  
o Vašu priazeň voliča pri voľbe 
primátora nášho mesta. Mám 58 
rokov a už viac ako 36 rokov som 
obyvateľom NEMŠOVEJ, bývam 
na ulici ŠIDLÍKOVÉ 37. Môj pro-
fesionálny život vojaka sa píše 
od roku 1988, keď som ukončil 
štúdium na VAAZ v Brne. S ne-
zabudnuteľnými spomienkami 
sa vraciam do rokov 1992 – 1997, 
keď som pôsobil v miestnom vo-
jenskom útvare ako veliteľ, ktorý 

Milí Nemšovania, dovoľujem si prihovoriť sa Vám 
ako kandidát na post primátora mesta. 
 
V samospráve som pôsobil značnú časť svojho 
života, najskôr v Novom Meste n/V, neskôr  
v Nemšovej ako zástupca a primátor mesta. Počas 
pôsobenia vo funkcii primátora sme s poslancami 
našli vzájomnú zhodu a podarilo sa zrealizovať 
veľa projektov. Úprimná vďaka všetkým, ktorí sa 
na progrese mesta podieľali. Dôvod, prečo som sa 
opäť rozhodol uchádzať o Vašu dôveru je, že ešte 
stále mám chuť podieľať sa na rozvoji mesta  

sme spolu so zamestnancami 
zreorganizovali a položili zákla-
dy súčasnej – modernej základ-
ne. V roku 2008 ma prezident SR 
menoval do hodnosti brigádny 
generál. Od roku 2018 som vyko-
nával funkciu pridelenca obrany 
SR v Moskve ako akreditovaný 
vojenský diplomat. 

O sebe trochu inak, aký som? 
Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že 
nie som iba vojak, ktorý vie 
pochodovať. Som  vyštudovaný 
technik a v logistike pracujem 
celý svoj život. Okrem vojenské-
ho vzdelania som vyštudoval na 
UK v Bratislave obchodné právo. 
Ak  by som mal stručne povedať, 
s čím mám problém, tak sú to 
"krvavé oči". Teda faloš, záker- 
nosť, neodbornosť a veľkopan-
ské, amatérske riadenie zakom-
plexovanými ľuďmi. Vážim si  
a rád sa obklopujem pracovi-
tými, nekonfliktnými, odborne 
a ľudsky  zdatnými kolegami, 
ktorí majú chuť napredovať. Som 
ženatý, otec dvoch detí a dedom 
dvoch vnúčat. Nemšovú mám 
rád, už dávno som NEMŠOVAN.

Prečo kandidovať? Celý svoj 
pracovný život som doma či  
v zahraničí  s hrdosťou slúžil 
vlasti – nášmu Slovensku. S rov-

s využitím svojich skúseností pre dobro nás všet-
kých. Nestotožňujem sa s tým, akým spôsobom je 
mesto vedené. Mojou víziou je, aby primátor  
a mestský úrad boli občanom k dispozícii počas 
celého týždňa, personál úradu bol vecne a miestne 
znalý a okrem odbornosti mal empatický prístup  
a ochotu pomôcť. Je nevyhnutné myslieť na všet-
ky vekové kategórie spoluobčanov, nevynímajúc 
tých znevýhodnených.  

V prípade zvolenia za primátora som rozhodnutý 
časť platu venovať práve im. Chcem, aby sa do 
centra  Nemšovej  vrátil „život“ v podobe kultúr-
nych akcií tak, aby spolupráca mesta a podnika-
teľských subjektov vytvárala lepšie podmienky 
pre všetkých. Snažil by som sa pracovať tak,  
aby sme  spoločne s mestským zastupiteľstvom 
rešpektovali vôľu občanov a rozhodovali v ich pro-
spech, aby Nemšová napredovala, nestagnovala  
a zachovávala  svoje kultúrne bohatstvo.  
 
Svoju predstavu o  smerovaní  mesta Vám 
podrobnejšie predstavím vo volebnom programe, 
ktorý budem distribuovať v tlačenej podobe. Milí 
Nemšovania, opäť máme príležitosť, aby sme 
svojím hlasom ovplyvnili život v našom meste. 
Ako jeden z Vás prosím, aby sme nerezignovali na 
svoje právo rozhodnúť a prijali spoluzodpovednosť 
za osud Nemšovej.   

Dovoľte mi požiadať  o Vašu  dôveru a vieru v našu 
spoločnú cestu. Uvedomujem si, že to nebude ľah-
ká úloha. Vaša podpora je pre mňa záväzkom  
a rozvoj Nemšovej je naším spoločným cieľom. 

S úctou FRANTIŠEK BAGIN  

                                                                                
                                                                                                     

nakou chuťou a pokorou by som 
rád slúžil teraz nášmu mestu  
a Vám. Ako diplomat a všetci, 
ktorí ma zo spoločnej práce  
poznajú vedia, že vždy je 
potrebné osobne komunikovať, 
vypočuť si aj názor druhých 
a pracovať v tíme. Ak je cudzí 
názor správny, je nutné skloniť 
hlavu a poďakovať. Je potrebné 
chodiť medzi ľudí a v skutočnos-
ti žiť s ich reálnymi problémami. 
Poďme spoločne čeliť výzvam 
a skutočne ich riešiť. Posledné 
obdobie akoby u nás – tak ako  
v rozprávke o Šípkovej Ruženke 
– zastal čas. Veľmi si želám, 
aby sa  do nášho mestečka opäť  
vrátil život a  mladí či  starší 
nesedeli zatvorení doma. Aby 
mali miesta, kde sa môžu stretá-
vať a socializovať. Záverom by 
som chcel všetkým, ktorí ma 
podporili v podpisovej listine 
umožňujúcej kandidovať na 
primátora mesta, srdečne po-
ďakovať. Svojou kandidatúrou 
chcem ponúknuť serióznu  
a zodpovednú prácu, v ktorej by 
som chcel využiť svoje doteraz 
nadobudnuté vedomosti  
a skúsenosti. 
S úctou a pokorou si budem 
vážiť každý volebný hlas a sľu-
bujem, že Vás nechcem sklamať.

JURAJ KRIŠTOFOVIČ

Milí spoluobčania, 

Som známy svojim lokálpatriotizmom  
a hrdosťou na to že, som Nemšovan  
a občan Slovenska. Tri roky pracujem 
ako primátor v našom meste kde žijem 
už 26 rokov. Môj profesný život pred-
stavovala hlavne činnosť advokáta, no 
pracoval som aj na Ministerstve obrany 
v oblasti kontroly. Funkciu primátora 
som začal vykonávať z pozície nezávis-
lého kandidáta bez prepojenia na lobis-
tické skupiny a nebol som osobne zavi-
azaný poskytovať protislužby žiadnym 
známym, podnikateľom či rodinným 
príslušníkom. Toto mi umožňovalo  
a stále umožňuje používať rovnaké pra-
vidlá pre všetkých v Nemšovej, čo dú-
fam, že mnohí uvítali. Som si vedomý, 
že spravovanie vecí verejných je z roka 

na rok komplikovanejšie, podliehajúc 
množstvu stále sa meniacich predpisov. 
Situáciu sťažilo aj množstvo zákazov 
a príkazov počas pandémie. Napriek 
tomu sa za tri roky môjho pôsobenia 
vo funkcii primátora podarilo spolu so 
zamestnancami mesta a za podpory 
mestského zastupiteľstva zrealizovať 
množstvo projektov, vybudovať, prípad-
ne zrekonštruovať chodníky, miestne 
komunikácie, parkoviská, športoviská, 
cyklochodníky a citlivo upraviť prie-
stranstvá na našich cintorínoch, či úpl-
ne vybudovať novú štvrť pre 61 nových 
rodinných domov určených  
v prvom rade pre našich občanov.

Taktiež na kultúrnom poli sa podarilo 
zorganizovať množstvo hodnotných 
kultúrnych podujatí. Nášmu jarmoku 

sme dali nový šat.  Pozornosť sme 
venovali zlepšeniu spolupráce  so 
školami, športovcami, hasičmi a inými 
záujmovými organizáciami. Veľmi ma 
teší,  rozvoj CSS, doplnil sa personál, 
vybudoval sa výťah pre imobilných, 
je pripravené rozšírenie kapacity pre 
našich seniorov. Počas pandémie som 
sa presvedčil, že Nemšovania vedia byť 
vzájomne súdržní.

Som rád, že sa podarila zlepšiť odborno-
sť zamestnancov mestského úradu, ich 
prístup k občanom, zaviesť oveľa väčší 
poriadok v administratíve, sprehľad-
niť financovanie, otvorene menovať a 
nezakrývať problémové veci, riešiť ich 
priamo. S každým, kto mal záujem so 
mnou osobne hovoriť, som sa stretol, 
vypočul si ho a zvážil jeho navrhy. 

Nikoho som neodmietol a mnohokrát 
som uprednostnil osobné stretnutie, 
hoc bolo možné vec vyriešiť aj písomne 
či elektronicky.   

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 
ma v predchádzajúcich troch rokoch 
podporovali. Tak ako každý z nás, aj ja 
robím chyby, no vždy sa snažím nájsť 
to najsprávnejšie rozhodnutie v záujme 
všetkých občanov Nemšovej.  Dúfam, že 
pre tých, ktorí sa ma rozhodnú podporiť 
v komunálnych voľbách to bude správ-
ne a dobré rozhodnutie. Neobávam sa 
stretnutia s Vami a preto sa Teším na 
naše stretnutia na mojich mítingoch. 

Váš kandidát na primátora, 
MILOŠ MOJTO

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ 
DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

29. OKTÓBRA 2022
OD 7:00 DO 20:00


