
MESTO NEMŠOVÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRONIKA 

mesta Nemšová, rok 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okres: Trenčín 
Kraj: Trenčiansky 

Spracovala: Mgr. Miroslava Bachratá 
Kronikárka mesta Nemšová 



2 

 

            

 

             Ing. František Bagin        Ing. Iveta  Jurisová 
          primátor  mesta Nemšová     ´prednostka  Mestského  úradu Nemšová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

OBSAH 
1. SVET, SLOVENSKO          4 
2. POČASIE            5  
3. VEREJNO-SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY ŽIVOT       7  
4. ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY          17 
5. INVESTIČNÉ AKCIE           29 
6. ORGANIZÁCIE MESTA NEMŠOVÁ A MESTSKÝ ÚRAD       33 
7. ORGANIZÁCIE V MESTE NEMŠOVÁ        38 
8. AGROTURIZMUS            43 
9. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA         49 
10. EKONOMICKÝ ŽIVOT           51 
11. SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ       54 
12. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE          58 
13. DUCHOVNÝ ŽIVOT          60 
14. ŠKOLSTVO            63 
15. ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA          82 
16. KULTÚRNY KALENDÁR           94 
17.  POUŽITÉ SKRATKY            96 
18. POUŽITÁ LITERATÚRA          97 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

SVET, SLOVENSKO 2017 

Najvýznamnejšie svetové udalosti roku 2016 mali pokračovanie i v tomto roku. Spojené štáty 
americké 20. januára slávnostne inaugurovali nového prezidenta Donalda Trumpa. Stal 
sa tak po Barakovi Obamovi 45. prezidentom USA. Dňa 29. marca sa spustil oficiálny 
proces brexitu, kedy Veľká Británia vstúpila do dvojročného vyjednávacieho obdobia. 
Deväť mesiacov po referende o brexite tak formálne aktivovala článok 50 Lisabonskej  
zmluvy  a oficiálne začala proces odchodu z Európskej únie.  
Voľby boli dôležitou témou v mnohých európskych krajinách, volili sa prezidenti, politické 
strany, bojovalo sa s extrémizmom a populizmom. Vo francúzskych voľbách bol 7. mája za 
prezidenta zvolený Emmanuel Macron. V parlamentných voľbách viacerých krajín figurovali 
extrémistické skupiny, ktoré ohrozovali budúcnosť liberálnej demokracie. Extrémisti neuspeli 
vo Francúzsku ani v Holandsku. V septembri sa uskutočnili parlamentné voľby v 
najdôležitejšej krajine eurozóny, v Nemecku, kde vyhrala strana konzervatívnej kancelárky 
Angely Merkelovej. Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej sesterská strana, bavorská 
Kresťansko-sociálna únia (CSU), získali vo voľbách spolu 33,0 % hlasov, čo je o 8,5 % 
menej v porovnaní s predošlými voľbami z roku 2013. Do spolkového snemu sa po prvý raz 
dostala aj pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), a to hneď ako tretia 
najsilnejšia strana. V októbri zvíťazila v Českej republike populisticko-liberálna politická 
strana ANO na čele s  Andrejom Babišom. Do poslaneckej snemovne sa dostala aj pravicovo 
populistická strana Sloboda a priama demokracia (SPD) na čele s Tomiom Okamurom. 
Rovnako v októbri sa konali voľby aj v susednom Rakúsku, ktoré vyhrala Rakúska ľudová 
strana na čele s len 31-ročným Sebastianom Kurzom. V Rakúsku sa do vedenia dostala aj 
extrémistická pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska (FPÖ). 
Veľmi významnou informáciou bolo koncom roka oznámenie, že iracká armáda oslobodila 
celé územie Iraku od „teroristických bánd Islamského štátu” a znovu prevzala kontrolu 
nad iracko-sýrskymi hranicami. Výrazné oslabenie Islamského štátu ale nezabránilo 
teroristickým útokom. Počas desiatich útokov v európskych mestách zomrelo 93 ľudí, z toho 
14 útočníkov a desiatky ľudí bolo zranených. Najväčší teroristický útok sa udial v Egypte v 
meste Bir a-Abed, kde počas modlitieb na veriacich zaútočilo viac než 40 útočníkov a 
zahynulo tu 311 ľudí a stovky boli zranených.  
Najvýznamnejšími politickými udalosťami v rámci Slovenska bolo zrušenie amnestií 
a milosti Michala Kováča mladšieho. Poslanci NR SR to odhlasovali 5. apríla. Ústavný súd 
o tom rozhodol v máji a júni tohto roku. V auguste predseda SNS Andrej Danko vypovedal 
koaličnú zmluvu, ktorej predchádzala kauza ministra školstva Petra Plavčana s eurofondami. 
Výsledkom kauzy bol dodatok ku koaličnej zmluve o zlepšení komunikácie medzi partnermi 
a odvolanie ministra školstva. Novou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 
stala 13. septembra JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. V septembri sa slovenský minister 
zahraničných vecí Miroslav Lajčák oficiálne ujal funkcie predsedu Valného 
zhromaždenia OSN. V novembri sa konali voľby do vyšších územných celkov, v ktorých sa 
tak ako vo väčšine európskych štátov bojovalo proti extrémizmu. Viac o voľbách uvádzam 
v kapitole Činnosť samosprávy.  
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POČASIE  

Zima 2016/2017 sa vyznačovala dvoma periódami. Január výrazne chladný s teplotami aj do 
-35,5 °C a február teplý s priemerom teplôt do +4,5 °C. Január bol najchladnejší od roku 
1985, čo ocenili najmä deti. Celkovo 14 dní bola denná teplota pod –10 °C.  Obyvatelia 
Nemšovej tak mohli využiť zriadenú ľadovú plochu za ZŠ Janka Palu, čo sa nepodarilo 
niekoľko rokov. Absolútne minimum teploty vzduchu v priebehu zimy 2016/2017 bolo 
zaznamenané v Oravskej Lesnej dňa 8. januára (-35,5 °C). V Nemšovej v ten istý deň o pol 
ôsmej ráno bola nameraná minimálna denná teplota. (-20,8 °C).  
Február bol svojimi teplotami protikladom januára, veľmi teplý podobne ako v 
predchádzajúcom roku s priemernou teplotou 4,5 °C. Mínusová teplota cez deň bola v 
Nemšovej iba počas troch dní, aj to maximálne do - 4,5 °C, a koncom mesiaca sa vyšplhala 
až do výšky 16,9 °C. 
Prvý jarný mesiac priniesol priemer najvyšších denných teplôt 11,8 °C. V prvej polovici 
mesiaca boli prevažne do 10 °C a v druhej sa 
pohybovali medzi 10 až 15 °C, a miestami 
dosiahli aj vyššie teploty, napr. 29. marca bola 
teplota v Nemšovej príjemných 21,3 °C. 
Chladnejší bol apríl, ktorý k nám priniesol 
zrážky. Prvá polovica mesiaca bola menej 
daždivá, viac slnečnejšia, ale chladná s 
teplotami prevažne do 15 °C. V druhej polovici 
sa s príchodom veľkonočných sviatkov počasie 
zmenilo a v poobedných hodinách sa na 
Veľkonočný pondelok spustil dážď, ktorý 
sprevádzal aj zvyšok mesiaca. V stredu ráno 19. 
apríla pri teplote 3,7 °C sa vyskytol aj dážď so 
snehom. Dlhotrvajúce zamračené a daždivé 
počasie na Slovensku zdvihlo hladiny riek. Dňa 
29. apríla v sútoku riek Váh a Vlára nastala 
kritická situácia, ktorá ohrozila okolité objekty 
mestskej kompostárne a čističky odpadových 
vôd. Hladina vody stúpla a na viacerých 
miestach začala presakovať cez brehy hrádze a 
zaplavovať okolie vstupnej brány kompostárne. 

Váh sa svojím objemom vlieval do Vláry až po 
most v Ľuborči. Následne sa počasie umúdrilo 
a po tomto maxime v nasledujúcich dňoch začala voda klesať. 
Počasie vyčíňalo aj 23. júna, kedy počas búrky nevydržala nápor silného vetra veľká lipa na 
cintoríne v Ľuborči na Ľuborčianskej ulici. V priebehu roka sa na území mesta a v jeho okolí 
vyskytlo približne 21 búrok.  

Zdvihnutá hladina Váhu na jar 2017 (pohľad zo  
železničného mosta) 

Váh počas klesania vody 
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Prvý tropický deň bol zaznamenaný na stanici v Holíči dňa 29. mája, maximálna denná 
teplota vzduchu vystúpila na 30,4 °C a v nasledujúcom dni bol tropický deň zaznamenaný na 
29 staniciach po celom Slovensku. Na Slovensku bolo v priebehu leta zaznamenaných 62 
tropických dní a 29 tropických nocí, a to prevažne v južnejších oblastiach. Prekonaných bolo 
päť výraznejších vĺn horúčav, pričom dve z nich trvali minimálne sedem dní. V Nemšovej 
bolo 13 tropických dní. Leto 2017 sa zaradilo medzi historicky najslnečnejšie letá aspoň od 
roku 1951 s trvaním slnečného svitu v južných oblastiach Podunajskej nížiny viac ako 950 
hodín. Jeseň bola teplotne normálna, až nadnormálna. Na konci roka 2017 v Nemšovej 
napadol prvý sneh na Ondreja, no udržal sa len krátko a následne snežilo až 3 dni pred 
Vianocami. Do konca kalendárneho roka bolo 12 dní snehových prehánok alebo dážď so 
snehom a len ojedinele silnejšie sneženie. 
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT  

Verejné podujatia organizované mestom alebo organizáciami v meste tvoria základ kultúrno-
spoločenského života a v tomto roku pre obyvateľov pripravili niekoľko špeciálnych 
podujatí. V tejto kapitole uvádzam výročie prvej písomnej zmienky. V iných kapitolách 
oslavy 70. výročia postavenia kaplnky v Tr. Závade, 100. výročie zjavenia Panny Márie 
Fatimskej, 60. výročie futbalu v Kľúčovom, 25. výročie vzniku KSS, 25 rokov činnosti 
mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a 50. výročie postavenia budovy 
materskej školy. 
 

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O NEMŠOVEJ A ĽUBORČI 

„Prima meta incipit ab orientali plaga defluvio Wag a parte ville Neusua..., vulgo pecupa 
nuncupatur...“ - latinské znenie prvej písomnej zmienky o Nemšovej z listiny vymedzujúcej 

chotárne hranice obce Neusua a Liburcha z roku 1242. V preklade „Prvá meta ide od 
východnej strany rieky Váh od časti osady Nemšová, pokračuje ponad val, ľudovo nazývaný 

priekopa...“ 
 

Oslavy 775. výročia prvej písomnej zmienky sa konali 
počas 22. jarmoku v dňoch 18. a 19. augusta a otvorené 
boli o 14.00 hod. slávnostným galaprogramom.  
Na slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva 
prijali pozvanie poslanec NR SR Jaroslav Baška a 
podpredseda TSK Jozef Trstenský, ktorí spolu s 
primátorom mesta odovzdali Cenu mesta a Cenu 
primátora mesta.  
Návrhy na udelenie ceny predložil primátor, poslanci 
mesta, zamestnanci mesta a výbor mestskej časti 
Kľúčové. Na rokovaní poslancov MsZ v Nemšovej dňa 
2. augusta boli schválení na ocenenie Cenou mesta a 
Cenou primátora 14 občania. Cena mesta Nemšová sa 
udeľovala za vynikajúce tvorivé výkony a významné 
výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej a verejne prospešnej činnosti, za činnosti 
osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a jeho 
propagáciu doma i v zahraničí, za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku 
mesta a jeho občanov. Cenu mesta Nemšová tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná 
odmena. Cenu primátora mesta Nemšová udelil primátor mesta za úspešnú a záslužnú 
činnosť v prospech mesta. Cenu primátora mesta tvoril finančný dar.  

Príhovor  predsedu TSK Jaroslava Bašku 
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Cenou mesta boli ocenení: Anna Šedivá a Stanislav Chlebana – in memoriam za 
dlhoročnú obetavú prácu v oblasti duchovného života a dôstojnú prípravu kaplnky v mestskej 
časti Kľúčové a za celoživotnú viac ako 50-ročnú obetavú prácu organistu a speváka vo 
farnosti, výtvarník Stanislav Lubina za reprezentáciu mesta na výstavách doma i v 
zahraničí, za vydanie výnimočného knižného diela pre nepočujúcich a nevidiacich, ktoré je 
unikátom nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Ing. Viktória Korbašová za rozvoj mesta 
ako bývalá tajomníčka MNV, za dlhoročné obetavé vedenie Klubu dôchodcov a Jednoty 
dôchodcov v Nemšovej. Alžbeta Gurínová za dlhoročnú, obetavú prácu predsedníčky 
Slovenského červeného kríža, za pomoc a osobnú angažovanosť v sociálnej, zdravotnej a 
duchovnej oblasti, za dlhoročné vedenie FS Liborčan a reprezentáciu mesta. MUDr. Elvíra 
Hammerová, obvodná lekárka, ktorá od roku 1989 pracovala v Nemšovej najskôr ako 
závodná lekárka pre Skloobal Nemšová, potom ako závodná lekárka pre Vetropack Nemšová 
s. r. o., a aj ako obvodná lekárka. 
Božena Gabčová za celoživotnú 
obetavú prácu učiteľky, za jej 
odhodlaný prístup k výučbe a žiakom, 
ktorým odovzdala vedomosti a 
spomienky v niekoľkých generáciách, 
ktoré mala možnosť učiť. Sochár 
Ľudovít Vavruš za umeleckú činnosť, 
za reprezentáciu mesta na Slovensku i v 
zahraničí svojimi hodnotnými dielami, 
ktoré vytvoril ako umelecký rezbár a 
sochár.  
 
Ocenenie primátora mesta in memoriam získali Jozef Guga, Štefan Vavruš a Jozef Rýger 

za celoživotnú obetavú prácu dobrovoľných hasičov, boli vždy ochotní pomáhať 
spoluobčanom, za príkladnú pomoc pri organizovaní mestských akcií.  Ing. Anna Vavrová 
za rozvoj a reprezentáciu mesta ako dlhoročná organizátorka a usporiadateľka „Behu okolo 
Ľuborče“, ktorý je jedným z najstarších podujatí na Slovensku. Ing. Lukáš Kramárik za 
reprezentáciu mesta Nemšová účasťou na vedeckých medzinárodných konferenciách v 
Maďarsku, Švajčiarsku, USA a v Grécku, kde získal významné ocenenia za úspechy v oblasti 
experimentálnej jadrovej a časticovej fyziky a za angažovanie sa v oblasti fyziky, vedy a 
výskumu, pri ktorých spolupracuje s európskou Organizáciou pre jadrový výskum, Cern v 
Ženeve. Výtvarník Jozef Vydrnák za umeleckú činnosť, za reprezentáciu mesta na 
Slovensku i v zahraničí svojimi hodnotnými dielami, ktoré vytvoril ako maliar, grafik, 
kresliar, ilustrátor, topograf a esejista. Je zakladajúcim členom a koordinátorom výtvarnej 
sekcie Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA. 

Preberanie ceny  mesta pre Alžbetu  Gurínovú 
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Druhou významnou udalosťou bol v ten istý deň ako 
slávnostné MsZ o 18.45 hod krst knihy o Nemšovej. 
Monografiu o meste zostavil Ing. Marián 
Lehotský, redigovala Ing. Marcela Prekopová, 
 graficky spracoval Ján Fajnor a jazykovú korektúru 
robila Mgr. Lenka Tršková, vydalo mesto Nemšová 
a tlač realizovala spoločnosť Coreta s. r. o. Bytča. 
Pozostáva z 333 strán, v ktorých nájdete 1450 
fotografií a ilustrácií. Monografia obsahuje kapitoly 
venujúce sa geografii mesta, jeho histórii a kultúre, o 
spoločenskom živote, o sociálnej infraštruktúre. 
Ďalšími kapitolami sú školstvo, šport, armáda, 
ochrana proti požiarom, životné prostredie, 
zdravotníctvo, bytová výstavba, poľnohospodárstvo, 
sklárstvo, metamorfózy a záver. Času na spracovanie 
bolo veľmi málo a možno práve to spôsobilo, že 
publikácia obsahuje niekoľko chybných informácií, 
za ktoré sa však autori neskôr prostredníctvom 
Nemšovského spravodajcu ospravedlnili.  
K výročiu mesta bolo vytvorené nové moderné logo, 
ktoré charakterizuje mesto a jeho mestské časti. Jeho 
autorom je Mgr. Art. Vladislav Kakody. Výsledný 
návrh vychádza z leteckého pohľadu na Nemšovú a 
pozostáva z farebných kruhov, ktoré symbolizujú 
jednotlivé mestské časti. Veľkosť kruhu je odvodená 
od demografie mestskej časti a farebnosť spojená s 
určitým charakteristickým znakom. Modrý farebný 
kruh predstavuje mestskú časť Nemšová a vychádza 
z farebnosti mestského erbu. Zelená farba symbolizuje mestskú časť Ľuborča, a to najmä 
kvôli obľúbenej prírode Ľuborčianskej doliny. Symbolická sivá farba patrí mestskej časti 
Kľúčové, ktoré sa v minulosti vyznačovalo prítomnosťou vápna. Žltý kruh identifikuje 
mestskú časť Trenčianska Závada. Známa je najmä ako pútnické miesto, pričom žltá 
symbolicky vyjadruje božstvo. Dve modré línie predstavujú naše významné toky, rieku Vlára 
a rieku Váh. Oslavy boli ukončené slávnostnou svätou omšou v Kostole svätého Michala 
a večerným vystúpením hudobnej skupiny Nemšovanka. 
 

Nové logo mesta Nemšová 

Autori publikácie, zľava: Marián Lehotský, 
Marcela Prekopová , Lenka Tršková a Ján 

Fajnor 
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Prvým verejno-spoločenským podujatím v ostatnom roku 
bol 4. februára v Kultúrnom centre Nemšová 22. 
mestský ples. Svojím príhovorom ho otvoril primátor 
mesta František Bagin a svojím tancom členovia tanečnej 
skupiny Paškovcov. Úvodný valčík v podaní dychovej 
skupiny Bojnická kapela vytiahol na parket takmer celú 
sálu. V programe vystúpila eventová kapela Replay Band 
a ako hlavná hviezda večera sa predstavila speváčka, 
skladateľka a klaviristka Mária Čírová. Jej spev a hra na 
klavíri boli skutočným umeleckým zážitkom. Počas večera 
mohli hostia využiť fotokútik a ochutnať miešané drinky 
od profesionálneho baristu. Oficiálny program ukončila 
tombola a následne sa tancovalo až do rána. Počet 

predaných lístkov presiahol 300 miest. 
 
Jozef Vydrnák, známy výtvarník, si ako jeden z desiatich ocenených osobností Slovenska 
prebral 23. februára v Primaciálnom paláci v Bratislave cenu Fra Angelica, patróna 
umelcov, za kresťanský prínos do národného umenia. Cenu získal nielen pre svoju sakrálnu 
výtvarnú tvorbu, ale aj vďaka aktívnemu prístupu pri organizovaní podujatia  ORA ET ARS, 
ktoré sa každoročne koná na mieste najstaršieho rehoľného kláštora na Slovensku, Skalke nad 
Váhom. 
 
Nemšovské fašiangy sa konali 25. 
februára v spolupráci s Gazdovstvom 
Uhliská a Základnou umeleckou školou 
v Nemšovej na Ulici Janka Palu v 
priestoroch amfiteátra mestského múzea 
a v kultúrnom centre. V čase obeda sa v 
amfiteátri podávali domáce zabíjačkové 
špeciality, čím sa navodila atmosféra 
pôvodných fašiangov tak, ako ich 
oslavovali naši predkovia. Poobede o 
14.30 hod. po Ulici Janka Palu so 
sprievodom dychovej skupiny NGO pod 
vedením Pavla Králika a za spevu 
originálnych piesní folklórnej skupiny Liborčan prechádzal fašiangový sprievod masiek. 
V závere pochodu sa konalo tradičné pochovávanie basy pri mestskom múzeu. Po ňom o 
16.00 hod. nasledoval detský karneval vo veľkej sále kultúrneho centra v Nemšovej, ktorý 
organizovala ZUŠ Nemšová.  
Oslavy fašiangov v Kľúčovom sa pre nezáujem už druhý rok nekonali. V mestskej časti Tr. 
Závada Gazdovstvo Uhliská využilo tento sviatok a zorganizovalo celodenný fašiangový 
program ukončený tradičnou fašiangovou veselicou (pozri kapitolu Agroturistika, 
Gazdovstvo Uhliská).  

Fotografovanie s Máriou Čírovou 

Fašiangový sprievod 
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Vystúpenie Donských kozákov vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej dňa 4. marca 
bolo určené predovšetkým ženám pri príležitosti MDŽ. Tí svojimi rytmickými nástrojmi a 
neopakovateľnými hlasmi vzdali hold nežnejšiemu pohlaviu.  
 
Ku Dňu učiteľov mesto Nemšová zorganizovalo 29. marca spoločensko-kultúrne podujatie 
vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Na stretnutí učiteľov základných, materských 
škôl a základnej umeleckej školy v boli v tomto roku ocenení učitelia: za ZŠ, Janka Palu 2 
PhDr. Mária Lehotská, Mg. Lenka Tršková a PhD. Adriána Králiková, za Katolícku spojenú 
školu Mgr. Katarína Hromníková, Mgr. Andrea Poláčková a Ing. Roman Uličný, za 
Materskú školu Zdenka  Tomášová, Darina Forgáčová a Eva Oriešková, za Základnú 
umeleckú školu Vladimír Vavro, Slavomír Markech a Mgr. Katarína Lipovská.  
 
Pri príležitosti osláv oslobodenia mesta na 
konci druhej sv. vojny položil rumunský 
veľvyslanec Radu Coanta v nedeľu 30. apríla 
veniec pri MsÚ Nemšová k pamätníku za 
oslobodenie Nemšovej rumunskou armádou. 
Pri pokladaní asistovali primátor mesta Ing. 
František Bagin a zástupca primátora Ján 
Gabriš.  
 
Stavanie májov ako najtypickejšia 
slovenská tradícia sa mala uskutočniť 28. 
apríla spolu s lampiónovým sprievodom, ale 
počasie neprialo a pripravený program bol 
zrušený. Mesto sa rozhodlo uskutočniť toto 
podujatie v náhradnom termíne 2. júna pri 
príležitosti skladania májov. Súčasťou 
programu bola detská folklórna skupina 
Kolíska, dychová hudba NGO a lampiónový 
sprievod, ktorý prechádzal po Ulici Janka 
Palu. Program bol zakončený ohňostrojom v 
priestoroch mestského amfiteátra.  
 
V priestoroch Kultúrneho centra v 
Nemšovej sa 14. mája pri príležitosti Dňa matiek uskutočnilo spoločenské posedenie pre 
všetky mamy. V úvode sa primátor mesta prihovoril mamičkám a babičkám, zaželal im veľa 
úsmevu a radosti z ich detí. O kultúrny program sa postarali deti z materských a základných 
škôl. 
 
V máji sa uskutočnil 3. ročník cyklistického podujatia pod názov „Od Tatier k Dunaju 
napriek skleróze multiplex“. Pri príležitosti Slovenského národného dňa sclerosis multiplex 
ho organizovalo združenie sclerosis multiplex Nádej. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch od 
22. - 27. mája. Oficiálny štart bol 22. mája v Liptovskej Kokave a zúčastnení prechádzali na 

Skladanie  májov 

Oslavy oslobodenia mesta na konci  2. sv. vojny, zľava: 
Ján Gabriš, František Bagin, Radu Coanta a Iosif Juras 
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bicykloch cez žilinský, trenčiansky, trnavský a bratislavský 
kraj a skončili 27. mája v Bratislave na Hlavnom námestí.  
Počas 4. etapy (Považské podhradie – Nové Mesto n. Váhom ) 
vo  štvrtok 25. mája prechádzali aj  mestom Nemšová. 
Medzinárodný deň detí sa v meste začal oslavovať 28. mája 
v Ľuborči 4. ročníkom Cesty rozprávkovým lesom. Na trase 
od Základnej umeleckej školy Nemšová k nemšovskému 
rybníku a späť bolo pre deti pripravených 10 stanovísk, kde 
ich čakali rôzne rozprávkové bytosti, ako sú napríklad Bob a 
Bobek, zbojníci, Snehulienka, Shrek s Fionou či včielka Maja. 
V areáli ZUŠ Nemšová boli pre deti pripravené i vodné 
atrakcie a skákacie hrady. Po zábave sa mohli prítomní 
občerstviť v predajných stánkoch či opiecť si pri ohnisku z 
domu prinesené dobroty. Cestu rozprávkovým lesom 
absolvovalo približne 220 detí, ktoré sprevádzali ich rodičia a rodinní príbuzní. Vydarený deň 
zabezpečovalo v spolupráci s mestom Nemšová viac ako 50 detí a dospelých z radov 
základnej umeleckej školy a 117. zboru sv. Františka z Assisi Horné Srnie – Nemšová. 
Oslavy MDD pokračovali 1. júna, kedy mesto Nemšová pripravilo atletickú súťaž pre 
žiakov základných škôl v Nemšovej. Súťažilo sa v kategóriách: beh, hod kriketkou, vrh 
guľou a skok do diaľky. Najlepší atléti boli odmenení medailou a pamätným diplomom. 
Oslavy pomyselne ukončilo 8. júna predstavenie pre najmenších v Kultúrnom centre 
Nemšová, na ktorom si deti zatancovali a zaspievali so známou dvojicou Smejkom 
a Tanculienkou. 
 
Mesiac poľovníctva oslávili nadšenci prírody 3. júna v Ľuborčianskej doline, kde prišli na 
jubilejný 10. ročník osláv svätého Huberta (viac v kapitole Organizácie v meste Nemšová). 
 
Mesto Nemšová 27. júna o 9.00 hod. v obradnej sieni Kultúrneho centra Nemšová pripravilo 
pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017 slávnostné oceňovanie najúspešnejších 
žiakov základných škôl pôsobiacich na území mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zo športového dňa detí 

Z oceňovania najlepších žiakov primátorom mesta Nemšová 
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Dňa 28. júna sa uskutočnilo v obradnej sieni mesta Nemšová vítanie detí do života. O 13.00 
hod. predstavitelia mesta privítali z 20 pozvaných detí 13 a o 13.45 hod. z 19 rovnako 13 detí. 
Odovzdávanie finančného daru a kvietka pre mamičku spríjemnili svojím krátkym 
vystúpením žiaci  Materskej školy na Ulici Kropáčiho.  
 
V kultúrnom programe hodov v Kľúčovom v dňoch 28. - 31. júla vystúpili: v piatok DJ 
Jakub Ježik, v sobotu kapela Enerqico a v nedeľu po futbalovom zápase Vavrušovci vs. 
ostaní a kopaní jedenástok DH Krásinka. V nedeľu o 10.30 hod. sa konala slávnostná svätá 
omša pri Kaplnke sv. Anny a v pondelok o 17.00 hod. hodence, posedenie pri hudbe. 
Podujatie organizoval DHZ v Kľúčovom. Súčasťou hodov bol 7. ročník detských hier a 
zábavy „Kľúčikovo 2017“, ktoré sa uskutočnilo 29. júla. Podujatie sa odohralo v nových 
väčších priestoroch na ihrisku TJ Vlára Kľúčové s podporou prezidenta klubu Milana Patku. 
Tento rok nepadol rekord v návštevnosti detí, ale určite sa zvýšil počet rodičov a rodinných 
príslušníkov. V roku 2016 podujatie navštívilo celkovo 320 detí. Deti si mohli vybrať z 
množstva aktivít, ako bolo maľovanie na tvár, vozenie sa na koni, ukážky vojakov, hasičov, 
psovodov KK Excel TN, nafukovací hrad, indiánske stanoviská, Mary Kay stánok pre 
mamičky, tombolu a na konci vytvorili pre deti nezabudnuteľnú penovú show, ktorá sa stretla 
s veľkým ohlasom. OZ  Kľúčikovo získalo od mesta v roku 2017 dotáciu 500 eur.  
 
Dňa 18. a 19. augusta sa konal  22. nemšovský jarmok. Pre návštevníkov bol pripravený 
bohatý kultúrny program zostavený nielen z vystúpení miestnych umelcov, ale tiež umelcov 
celoslovenskej hudobno-zábavnej scény, ktoré si mohli vychutnať v amfiteátri mestského 
múzea. V piatok vystúpila heligonkárka Vlasta Mudríková, súbor Liborčan, Štefan Hruštinec 
so svojou zábavnou šou a vo večerných hodinách hudobná skupina Filband. V sobotu večer 
vystúpila hudobná skupina Gladiátor, ktorej vystúpenie vyvrcholilo o 21.45 hod. mestským 
ohňostrojom a v nedeľu dychová hudba Nemšovanka. 
Medzi tradičné sprievodné akcie 
jarmoku patrili DOD zásobovacej 
základne I., otvorenie výstavy 
gladiol v mestskom múzeu na 
prízemí, otvorenie spoločnej 
výstavy profesionálnych 
výtvarníkov a v sobotu sa v areáli 
futbalového ihriska v Ľuborči  
uskutočnil 3. ročník najťažšieho 
preteku na Považí Champion 
race. V rámci tvorby 
prezentačných materiálov bola 
tento rok vyhlásená súťaž o 
najkrajší návrh na magnetku s 
vyobrazeniami mesta. Ocenených 
bolo 19 kreslených návrhov, z ktorých 4 boli publikované. Na ich príprave sa podieľali deti 
základných a materských škôl a Základnej  umeleckej školy z Nemšovej. Vyhodnotenie 

Vystúpenie skupiny Gladiátor 
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súťaže detských výtvarných prác prebiehalo počas jarmoku v piatok o 17.45 hod. Ocenenie 
získali Tatiana Gurínová, Simon Bahno, Michaela Kocianová a Natália Miškechová. 
V sobotu o 10.00 hod. sa konal slávnostný pochod dychového orchestra z Banskej Bystrice a 
mažoretiek z Novej Dubnice. Pre rodičov s deťmi bol na 19. augusta pripravený pilotný 
projekt Deň pre rodinu, ktorý sa pre nepriazeň počasia presunul na stredu 23. augusta. V 
areáli Základnej školy J. Palu boli sprístupnené  stanovištia od 16.00 do 18.10 hod. Rodičia 
strávili so svojimi deťmi popoludnie zábavnou formou prostredníctvom hier a športových 
disciplín. K dispozícii bol nafukovací hrad, maľovanie na tvár, penová párty a vystúpenie 
šaša. 
 
Divadelné predstavenie komédia Nevyliečiteľný sa uskutočnilo v utorok 21. novembra o 
18.00 hod. vo veľkej sále kultúrneho centra. Na pódium vystúpila šestica mladých 
komediálnych hercov pod vedením režiséra Michala Spišáka. Miestami bláznivá, miestami 
lyrická komédia riešila najmä medziľudské vzťahy. Hlavní hrdinovia boli nespokojní so 
svojím životom. Ironickým vyznením hry bolo trpké poznanie hlavnej hrdinky, že je možno 
lepšie uspokojiť sa s málom, ktoré reálne existuje, ako celý život žiť vo vysnenej predstave, 
ktorá sa nikdy nenaplní. 
 
Jubilejných 25 rokov činnosti mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku si 
členovia pripomenuli krásnym spoločenským posedením v rámci Mesiaca úcty k starším 
ľuďom v nedeľu 8. októbra vo veľkej sále KC Nemšová (viac v kapitole Organizácie 
v meste). 

Záhradkári Občianskeho 

združenia prídomových záhradkárov, Občianskeho združenia záhradkárov osady Bočky, 
členovia základnej organizácie včelárov Trenčín, obvod Nemšová  a členky Únie žien v 
Nemšovej v spolupráci s mestom, miestnymi školami a CSS pripravili 51. ročník oblastnej 
výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorý sa uskutočnil 13. – 16. októbra vo veľkej sále 
Kultúrneho centra v Nemšovej. Otvorenia výstavy sa zúčastnilo vedenie mesta na čele s 
primátorom mesta Ing. Františkom Baginom, ktorý poďakoval všetkým za prípravu a 
zorganizovanie a predniesol slávnostný prípitok. Ako minulý rok aj tento rok nebol pre 

Výstava ovocia a zeleniny 
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záhradkárov priaznivý, na jar mrazy, ktoré poškodili ovocné stromy, v lete veľké sucho, a na  
jeseň, keď mali zbierať výsledky svojej práce, stále pršalo. 
V programe bola pre návštevníkov pripravená ukážka starého rebrinového voza s doplnkami 
ako hrable, vidly, koše, krčahy, plachta na seno a rôzne iné záhradné náradie, ktoré používali 
ešte naši prarodičia. Rebrinový voz s jeho doplnkami a zeleninou zabezpečil Jozef Púček z 
Trenčianskej Závady. Michal Ďuriš z Nemšovej poskytol na vystavenie kroj, starú pílu, 
kolovrat, drevené hrable a lopatu, ktoré taktiež pripomínali našu minulosť. Na voze bola 
vystavená rôzna zelenina. Výstava bola obohatená nádhernými veľkými kvetmi dálií, 
listovými a ihličnatými bonsajmi. O nádhernú dekoráciu z rôznych druhov kvetov a kríkov sa     
postarala Lenka Patková a Lukáš Filo z Ľuborče.  
 
Primátor mesta Nemšová, Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej a Domov sociálnych služieb 
Čistá duša pripravili pre seniorov v nedeľu 22. októbra o 15.00 hod v Kultúrnom centre v 
Nemšovej pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ slávnostné posedenie. Prítomným sa 
prihovoril hosť, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, a  
primátor mesta Ing. František Bagin. V programe vystúpila Dychová hudba Glória a deti 
DSS Čistá duša. 
 
Slovenský ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Nemšová pripravili 18. novembra  
popoludní v mestskom múzeu prehliadku vybraných medzinárodných filmov, ktoré 
približovali ťažké osudy ľudí prenasledovaných fašizmom a komunizmom. Počas 
premietnutia filmov  Tiene barbarskej noci, Cesty nádeje, Stopy v snehu, Jáchymovské peklo 
sa rozprúdila živá diskusia a zazneli aj autentické spomienky prítomných. Festival slobody 
sa konal vo vybraných mestách Slovenska s cieľom pripomenúť si rôzne formy útlaku a 
neslobody počas totalitných režimov, ktoré by sa nikdy nemali zopakovať. Moderovala ho a 
svojimi autorskými piesňami sprevádzala Kristína Prekopová. 
 
Druhé slávnostné vítanie novonarodených detí, nových občanov nášho mesta, sa 
uskutočnilo 23. novembra v obradnej sieni Kultúrneho centra Nemšová. Vítanie detí, na 
ktoré bolo pozvaných 44 detí s rodičmi, bolo rozdelené na dve časti. Prítomných bolo 
nakoniec 31 detí s rodičmi. Slávnosť otvorili deti z Materskej školy v Nemšovej s 
pripraveným kultúrnym programom a primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin privítal 
prítomných slávnostným príhovorom. Deti spolu s rodičmi boli zapísané do pamätnej knihy 
mesta, bol im odovzdaný kvet a finančný dar.  
 
Príchod Mikuláša v prvú adventnú nedeľu 3. decembra prvýkrát spestrili o 13.00 hod. 
vianočné tvorivé dielne pre malých i veľkých vo veľkej sále Kultúrneho centra 
v Nemšovej. Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Nemšovej a s 
pomocou Verejnoprospešných služieb m. p. o. Nemšová pripravili pre záujemcov 7 
stanovíšť, kde vyrábali prekrásne ikebany, venčeky, vianočné ozdoby, adventné vence, 
figúrky z hliny, zdobené medovníky, ktoré si samozrejme mohli odniesť domov. Záujem bol 
taký veľký, že čas, ktorý bol určený na program, v ktorom vystupovali deti a žiaci našich 
škôl, sa posúval viac ako o hodinu. Atmosféru priamo v amfiteátri umocňovala vianočná 
hudba, živé  kozičky a ovečky z Gazdovstva Uhliská a 13 vianočných stánkov, ktoré ponúkali 
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okrem vianočných dekorácií sladké koláče, medovinu, oblátky, sviečky, maľovanú keramiku. 
Primátor mesta spolu s viceprimátorom ponúkali voňavú a chutnú kapustnicu, charita v 
Nemšovej ponúkala teplý čaj a sladké koláče, OZ Peregrín varené víno, žiaci ZUŠ a ZŠ Janka 
Palu vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby. Programy detí Základnej školy Janka Palu, 
Katolíckej spojenej školy a Základnej umeleckej školy v Nemšovej prilákali veľkú účasť 
malých aj veľkých. Po príchode čertov deti výskali a menšie sa naozaj báli, po nich prišiel 
i sv. Mikuláš, ktorý spolu s anjelmi čertov vyhnal späť do pekla. Mikuláš rozdal deťom 
sladké darčeky, a nakoniec rozsvietil nádherný vianočný stromček. Predstavenie sa skončilo 
za tmy, no predaj v stánkoch pokračoval až do 19. 00 hod. Rozdaných bolo viac ako 300 
balíčkov. 

V predvianočnom období 6. decembra sa uskutočnilo v Kultúrnom stredisku Ľuborča 
vianočné posedenie pre sociálne slabších občanov organizované mestom Nemšová v 
spolupráci so sociálno-zdravotnou komisiou mesta. V úvode primátor mesta Nemšová Ing. 
František Bagin srdečne privítal prítomných a po slávnostnom príhovore ich potešil 
hodnotnými balíčkami. V rámci pripraveného kultúrneho programu vystúpili žiaci Základnej 
školy sv. Michala z Nemšovej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítanie  sv. Mikuláša 
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Z ČINNOSTI SAMOSPRÁVY  

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017 
Samospráva aj v tomto kalendárnom roku zabezpečovala voľby, ktoré sa konali 4. novembra 
a voliči šiestich z ôsmich samosprávnych krajov si v nich zvolili na najbližších päť rokov 
nových predsedov. Voľby v meste Nemšová prebehli bez väčších komplikácií, iba s 
výnimkou volebného okrsku číslo 5, v ktorom vo večerných hodinách vypadol elektrický 
prúd a volebná miestnosť sa tak ocitla na niekoľko minút v úplnej tme, nevyžadovalo si to 
však jej zatvorenie, pretože jednotlivé komisie sú pre tieto prípady vybavené sviečkami. Po 
odstránení poruchy sa pokračovalo vo voľbách. Volilo sa v šiestich volebných  okrskoch: 
Okrsok č. 1 – zasadačka v Kultúrnom centre, Ul. SNP 1, Nemšová, na 1. poschodí  
Okrsok č. 2 – salónik v Kultúrnom centre, Ul. SNP 1, Nemšová, na prízemí  
Okrsok č. 3 – zasadačka v Kultúrnom centre, Ul. SNP 1, Nemšová, na prízemí  
Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, Ľuborčianska 9, Nemšová  
Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, Trenčianska 41, Nemšová 
Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada, Kúty 21, Nemšová 
 
K zmene prišlo v Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a 
Košickom kraji. Svoje posty obhájili iba dvaja z doterajších županov, a to Milan Belica v 
Nitrianskom kraji a Jaroslav Baška v Trenčianskom kraji. Najočakávanejší súboj volieb v 
Banskobystrickom kraji vyhral nezávislý kandidát Ján Lunter. Ten mal v súboji s predsedom 
ĽS NS Mariánom Kotlebom širokú politickú podporu. Volilo ho 99 169 voličov (48,53 %). 
Situácia v kraji k urnám zmobilizovala aj najviac voličov v rámci celej SR, keď o budúcnosti 
kraja prišlo rozhodnúť 40,29 % voličov. Bývalý župan Marián Kotleba oproti  roku 2013, 
kedy získal 55,54 % hlasov, v tomto roku získal len 23,25 % hlasov. V Bratislavskom kraji 
vystriedal v úrade Pavla Freša po dvoch volebných obdobiach Juraj Droba s 20,42 %. V 
Trnavskom kraji po troch volebných obdobiach vystriedal Tibora Mikuša so 42,91 % Jozef 
Viskupič. V Žilinskom kraji sa novou predsedníčkou stala Erika Jurinová, ktorá so 43,68 % 
vyhrala nad Jurajom Blanárom. V Prešovskom kraji zvíťazil Milan Majerský so 40,36 % a 
nahradil tak po 16 rokoch Petra Chudíka a v Košickom kraji po 12 rokoch s 37,80 % nahradil 
Rastislav Trnka v úrade Zdenka Trebuľu. Voľby do VÚC boli špecifické aj v obsadení 
poslaneckých mandátov. Najviac ich obsadili nezávislí kandidáti, okrem Nitrianskeho a 
Košického kraja.  
 
Celoslovenská účasť voličov na jednokolových voľbách do VÚC bola 29,24 %, čo 
predstavuje vyššiu účasť v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2013, kedy k 
urnám prišlo v prvom kole 20,10 % a v druhom kole len 17,29 % voličov. 
Županom Trenčianskeho samosprávneho kraja zostal aj v druhom volebnom období Jaroslav 
Baška so ziskom 49,98 % s podporou strán SMER-SD, SNS, Strana zelených. So ziskom 
25,13 % skončila na druhom mieste Renáta Kaščáková s podporou strán a hnutí SaS, 
OĽaNO, NOVA, KDH, OKS a Zmena zdola. Tretí skončil nezávislý kandidát na župana 
Štefan Škultéty, ktorý získal od voličov 13,85 %.  
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V Trenčianskom samosprávnom kraji sa volilo celkovo 47 poslancov v 9 volebných 
okrskoch. Obyvatelia Nemšovej volili z 55 kandidátov a medzi zvolenými bol aj MUDr. 
Peter Daňo z Nemšovej, ktorý sa z  275 kandidátov umiestnil na 17. mieste s 0,85 % hlasov. 
O post poslanca do VÚC sa uchádzal aj primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin, ktorý 
sa s počtom hlasov 0,59 % umiestnil na 60. mieste. 
 
V Trenčianskom kraji bolo zapísaných 493 851 voličov, účasť dosiahla 26,31 %. Počet 
vydaných obálok bolo 129 996 a z toho odovzdaných 129 940. Počet platných hlasov za 
župana Trenčianskeho samosprávneho kraja odovzdalo 125 652 voličov a počet platných 
hlasov za poslancov Trenčianskeho kraja odovzdalo vo voľbách 127 103 voličov. Doterajší 
župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška tak obhájil svoju pozíciu a bude ju  
zastávať do roku 2022. 
 
Počet oprávnených voličov v Nemšovej bol 5 209. Počet vydaných obálok 1 434. Počet 
platných hlasovacích lístkov bol 1 401. Celková účasť voličov dosiahla 27,53 %. Najvyššia 
účasť vo voľbách bola vo volebnom okrsku číslo 2, a to 30,51 % a najmenšia v 5. volebnom 
okrsku 21,22 %. Najviac hlasov získala Mgr. Renáta Kasčáková - 566 hlasov (40,40 %), 
na druhom mieste sa umiestnil Ing. Jaroslav Baška s počtom hlasov 500 (35,69 %) a na 
treťom mieste PhDr. Štefan Škultéty s počtom hlasov 228 (16,27 %). Ostatní kandidáti získali 
50 a menej hlasov. 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

V priebehu roka mestské zastupiteľstvo zasadalo celkovo 11-krát z toho 6-krát neplánovane. 
Prijalo 7 všeobecne záväzných nariadení a 123 uznesení č. 240 až č. 363 týkajúcich sa 
rôznych aktivít mesta, finančných a majetkových záležitostí.  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1: o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2: o zmene VZN č.1/2013 o držaní psov na území mesta. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3: o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v meste Nemšová. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4: o organizácii miestneho referenda.  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5: o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Nemšová. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6: o miestnych daniach o doplnení a zmene VZN 
č.10/2015 o miestnych daniach.  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7: o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so 
sídlom na území mesta Nemšová. 
 
Personálne zmeny  
V druhom prijatom uznesení č. 261 MsZ zobralo na vedomie rezignáciu Ing. Františka 
Bagina ako člena Dozornej rady MAS Vršatec za mesto Nemšová a schválilo Ing. Nadeždu 
Papiernikovú, hlavnú kontrolórku mesta, za nového člena Dozornej rady MAS Vršatec. Na 
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štvrtom rokovaní MsZ uznesením č. 267 bol schválený nový člen redakčnej rady 
Nemšovského spravodajcu Mgr. Art. Vladislav Kakody. 
 

ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA  

Poslanci MsZ sa prvýkrát stretli neplánovane 14. februára o 17.00 hod. na 22. zasadnutí v 
zasadačke mestského úradu. Prítomných bolo 11 poslancov a ospravedlnili sa dvaja: Ing. 
Dušan Duvač a Janka Filová.  
Na zasadnutí bolo prijaté jediné uznesenie č. 240, ktoré schválilo zámer a prenájom 
pozemku, resp. ich časti, nevyhnutného pre potreby výstavby športovej haly Slovenskému 
zväzu ľadového hokeja (podrobnejšie v podkapitole Miestna územná samospráva). 
 
Ďalšie riadne 23. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa  uskutočnilo dňa 22. februára o 
17.00 hod. v zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej. Rokovania sa zúčastnilo 12 
poslancov. Ospravedlnená bola Janka Filová. Na zasadnutí boli okrem uznesení o činnosti 
plnenia uznesení, činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za rok 2016 prijaté prevažne 
uznesenia týkajúce sa finančných a majetkových záležitosti. 
 
Druhé neplánované 24. rokovanie MsZ sa uskutočnilo dňa 15. marca o 17.00 hod v 
zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej. Prítomných bolo 12 poslancov. Ospravedlnila sa 
poslankyňa Janka Filová. Zasadnutie sa týkalo uznesení č. 260 a č. 261 a ich obsahom bola 
požiadavka spoločníkov RVS Vlára-Váh, s. r. o. na zvýšenie základného imania spoločnosti a 
zmenu hlasovacích práv v spoločenskej zmluve v súvislosti s realizáciou projektu  
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. MsZ túto 
požiadavku schválilo. V druhom  prijatom uznesení č. 261 okrem personálnej zmeny v 
dozornej rade MAS Vršatec, ktorá je uvedená v personálnych zmenách, ruší v časti C 
uznesenie č. 126 zo dňa 9.12.2015, kde primátorovi mesta Nemšová ako členovi Dozornej 
rady MAS Vršatec odporúča požadovať vykonanie nezávislého ekonomického auditu v MAS 
Vršatec za rok 2015 a vyplatenie príspevku za mesto Nemšová sa bude realizovať až po 
predložení auditu. Uznesenie bolo vetované primátorom mesta Nemšová a toto veto bolo 
poslancami prelomené hneď v úvode nasledujúceho rokovania MsZ uznesením č. 262. 
 
Tretie neplánované 25. rokovanie MsZ sa konalo 10. apríla o 18.00 hod. v zasadačke 
Kultúrneho centra Nemšová. Prítomných bolo 12 poslancov. Ospravedlnila sa poslankyňa 
Mgr. Petra Šupáková. Na zasadnutí boli prijaté uznesenia: Uznesením č. 263 schválili 
poslanci požiadavku spoločníkov RVS Vlára - Váh s. r. o. na zmenu hlasovacích práv v SZ 
v súvislosti s realizáciou projektu „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a 
intenzifikácia ČOV Nemšová“. Počet hlasov sa určuje počtom obyvateľov jednotlivých 
spoločníkov k 31. decembru príslušného roku na nasledujúci rok. Uznesením č. 264 zobrali 
poslanci na vedomie informáciu o problémoch s priestormi vhodnými na umiestnenie 
diagnosticko-sonografického prístroja a schválili odstúpenie od kúpnej zmluvy č. 462/2016 
na dodanie prístroja. Uznesením č. 265 súhlasili s pokračovaním prípravy spolupráce so 
SZĽH na získanie finančných prostriedkov na výstavbu haly pre viacúčelové využitie. 
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Uznesením č. 266 MsZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za 
účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ 
realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl (kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10), ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta Nemšová. Mesto bude 
projekt spolufinancovať vo výške 17 448,49 eur.  
 
Deň po 25. rokovaní 11. apríla MsZ sa konalo štvrté neplánované 26. zasadnutie MsZ o 
17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Prítomných bolo 9 poslancov, čím bolo mestské 
zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslankyne Mgr. Petra Šupáková, Janka 
Filová a poslanci František Begáň a Ján Kiačik. Na rokovaní sa prijalo uznesenie č. 269. 
Mesto Nemšová na základe prerokovaného materiálu schválilo: prevzatie záväzku spoločníka 
mesta Nemšová na zvýšenie základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s. r. o. vo výške 5 381 eur za nasledovných 
podmienok, že výška prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania RVSVV, s. r. o. 
peňažným vkladom mesta Nemšová je 5 381 eur a splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie 
základného imania vo výške 100 % hodnoty je v lehote do 28. 04. 2017. Uznesením schválilo 
zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka spoločnosti Regionálna vodárenská 
spoločnosť Vlára – Váh, s. r. o., vo veľkosti 89,934 % (po zvýšení základného imania na 
obchodný podiel s veľkosťou 84,8 %) v prospech záložného veriteľa Československej 
obchodnej banky. 
 
Na 27. riadnom zasadnutí  MsZ, dňa 26. júna o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho centra 
bolo prítomných 7 poslancov, poslanci MUDr. Peter Daňo, Ján Gabriš, Alžbeta Gurínová, 
Janka Filová,  Ing. Petra Šupáková, Stanislav Husár prišli s oneskorením. Na zasadnutí boli 
okrem uznesení o činnosti plnenia uznesení, plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
Nemšová  na 2. polrok 2017 a súhrnnej správe o výsledkoch hospodárenia škôl a školských 
zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta za rok 2016 prijaté nasledovné:  
Uznesením č. 277 MsZ schválilo predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 
„Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ, Janka Palu 2 Nemšová“ v rámci výzvy na 
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 
rôzneho druhu v základných školách v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci povinným 
spolufinancovaním vo výške 2 551,52 eur. Uznesením č. 279  neschválilo návrh na VZN 
mesta Nemšová o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Nemšová o doplnení a 
zmene VZN č. 9/2011 pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Nemšová. 
Uznesením č. 294 zobralo na vedomie opätovnú  sťažnosť podanú dňa 23. mája 2017 na 
prevádzku drviarne odpadov v areáli PD Vlára v Kľúčovom, ktorú prevádzkuje Ing. Štefan 
Kotlárik.  
 
V poradí 28. zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo neplánované a sa uskutočnilo 2. 
augusta o 16.00 hod v zasadačke Mestského úradu v Nemšovej. Prítomných bolo 10 
poslancov. Ospravedlnili sa MUDr. Peter Daňo, Mgr. Petra Šupáková a Janka Filová. Na 
rokovaní boli schválené  uznesenia: Uznesenie č. 296 predloženie žiadosti o NFP za účelom 
realizácie projektu „Historie pro budoucnost“, ktorého ciele sú v súlade s platným 
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územným plánom mesta v SR, resp. s platným plánom rozvoja kraja v ČR a programom 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja v SR a schválilo zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 7 123,61 eur a prípadné 
neoprávnené  výdavky z rozpočtu mesta. Uznesením č. 297 schválilo udelenie cien mesta 
Nemšová: Stanislavovi Chlebanovi a Anne Šedivej in memoriam, výtvarníkovi Stanislavovi 
Lubinovi, Ing. Viktórii Korbašovej, Alžbete Gurínovej, MUDr. Elvíre Hammerovej, Božene 
Gabčovej, sochárovi Ľudovítovi Vavrušovi s peňažnou odmenou 200 eur. Uznesenie číslo 
297 odporúča primátorovi mesta  udeliť Cenu primátora mesta Nemšová Jozefovi Gugovi, 
Štefanovi Vavrušovi a Jozefovi Rýgerovi in memoriam, ďalej Ing. Anne Vavrovej, Ing. 
Lukášovi Kramárikovi, výtvarníkovi Jozefovi Vydrnákovi s peňažnou odmenou vo výške 
100 eur. Posledným uznesením rokovania MsZ schválilo poskytnutie dotácie pre OZ Žabka 
Bike team Horné Srnie vo  výške 200 eur. 
 
Rokovanie 29. zasadnutia MsZ v Nemšovej sa uskutočnilo 20. septembra o 17.00 hod v 
zasadačke Kultúrneho domu v Nemšovej. Prítomných bolo 11 poslancov. Ospravedlnil sa 
Ing. Dušan Duvač a MUDr. Peter Daňo prišiel s oneskorením. Uzneseniami zobrali na 
vedomie kontrolu plnení uznesení, správu o činnosti Regionálnej vodárenskej spoločnosti 
Vlára-Váh, o hospodárení Mestského podniku s. r. o. a plnenie rozpočtu mesta Nemšová. 
Uznesením č. 306 schválilo transformáciu balónovej splátky vo výške 318 489,90 eur 
vyplývajúcej z úverovej zmluvy o termínovanom úvere č. 1046/2012/UZ uzatvorenej medzi 
mestom Nemšová a VÚB a. s. v zmysle predloženej ponuky tak, že táto bude transformovaná 
na 36 mesačných splátok. Uznesením č. 307 zobralo na vedomie výsledky kontroly 
nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných 
spoločnostiach mesta Nemšová na základe kontroly NKÚ SR v meste Nemšová v dňoch 9. 5. 
– 10. 7. 2017. Na základe výsledkov kontroly NKÚ, expozitúra Trenčín, schválilo opatrenia 
na odstránenie nedostatkov a uložilo prednostke MsÚ zaslať výpis uznesenia MsZ v 
Nemšovej o prerokovaní výsledku kontroly NKÚ SR v MsZ Nemšová predsedovi NKÚ SR 
do 30. 9. 2017. Uznesením č. 308 schválilo VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta Nemšová so zapracovaním pripomienok. Uznesením č. 309 
vyhovuje protestu okresného prokurátora v Trenčíne Pd 127/17/3309-2 zo dňa 15. 06. 2017 
proti článku 6 ods. VZN 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová a schvaľuje VZN 
č. 2/2017 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová. Uznesením č. 
310 MsZ vyhovuje protestu okresného prokurátora v Trenčíne Pd 212/17/3309-4 zo dňa 
14.08.2017 proti článkom 1, 2, 3, 6, 7 VZN Mesta Nemšová 10/2005 o ovzduší a poplatku za 
znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia, schválené 30. 11. 2005, účinné 01. 01. 
2006 a schvaľuje VZN č. 3/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v meste Nemšová so zapracovaním pripomienok. Uznesením č. 311 schválilo VZN mesta 
Nemšová č.4/2017 o organizácii miestneho referenda so zapracovaním pripomienky. 
Uznesením č. 312 schvaľuje VZN mesta Nemšová č. 5/2017 o vyhradení miest na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na 
území mesta Nemšová. Uznesením č. 313 schvaľuje v súlade s § 141 ods. 1 zákona č. 
385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich na 4-ročné volebné obdobie za mesto Nemšová ako 
prísediacich na Okresnom súde v Trenčíne týchto občanov: Mgr. Alojz Svedek, Mgr. 
Jarmila Raftlová, Elena Muntágová, Mgr. Ladislav Palička, JUDr. Dalibor Benko. 
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Uznesením č. 314 mesto Nemšová schválilo vystúpenie mesta Nemšová ako člena zo 
záujmového združenia právnických osôb ,,Združenie pre rozvoj Považia“, ktoré vzniklo 16. 
3. 2001. Uznesením č. 315 bola schválená súhrnná informácia o pedagogicko-organizačnom 
a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 
2017/2018 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 
Na 30. zasadnutí mestského zastupiteľstva 8. novembra v zasadačke kultúrneho centra o 
17.00 hod. bolo prítomných 9 poslancov a s oneskorením sa do rokovania zapojil MUDr. 
Peter Daňo. Ospravedlnili sa poslankyne Mgr. Petra Šupáková, Janka Filová a poslanec Ján 
Kiačik. Na rokovaní okrem uznesenia o kontrole plnenia uznesení a uznesení o rozpočte a 
majetkových záležitostí prijali uznesenie č. 326, ktorým schválili Prijatie zabezpečovacieho 
práva a schválenie Zmluvy o vyplňovacom práve spoločnosťou Regionálnej vodárenskej 
spoločnosti Vlára – Váh s. r. o. v zmysle realizácie projektu a poverilo svojho zástupcu v 
spoločnosti Ing. Františka Bagina, aby na valnom zhromaždení spoločnosti hlasoval za 
prijatie zabezpečovacieho práva formou blankozmenky a za schválenie zmluvy o 
vyplňovacom práve k blankozmenke.  
 
Neplánované, predposledné 31. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 22. 
novembra v zasadačke mestského úradu o 17.00 hod. Prítomných bolo 7 poslancov, t. j. 54 
% čím bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa poslankyne Mgr. Petra 
Šupáková, Janka Filová, Alžbeta Gurínová a poslanci František Begáň, Anton Krchňávek, a 
Ján Kiačik. Uznesením č. 339 schválili Prijatie kontokorentného úveru Mestským podnikom 
služieb Nemšová s. r. o. prostredníctvom VÚB a. s. vo výške 25 000 eur s dobou platnosti 
maximálne 1 rok.  
 
Posledné 32. zasadnutie mestského zastupiteľstva v kalendárnom roku sa uskutočnilo 13. 
decembra o 17.00 hod. v zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej. Prítomných bolo 10 
poslancov a ospravedlnený bol poslanec František Begáň, poslanci Ing. Stanislav Gabriš a 
Ing. Zita Bednáriková prišli s oneskorením. Prijaté boli uznesenia o kontrole plnení uznesení 
a o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok a schválili aj 
plán zasadnutí MsZ na rok 2018. Uznesením č. 343 MsZ zobralo na vedomie štruktúru 
Mestského podniku služieb s. r. o. Nemšová a odporúčalo primátorovi zvolať valné 
zhromaždenie spoločnosti za účelom schválenia novej organizačnej štruktúry spoločnosti, 
odvolania konateľov spoločnosti Jozefa Petríka, Milana Koníčka, vymenovania nového 
konateľa spoločnosti Ing. Františka Bagina, primátora mesta Nemšová a zriadenia dozornej 
rady Mestského podniku služieb Nemšová, s. r. o., ktorá bude mať päť členov vybraných z 
poslancov MsZ Nemšová. Zloženie dozornej rady: MUDr. Peter Daňo, Stanislav Husár, Ing. 
Stanislav Gabriš, Ing. Zita Bednáriková a Mgr. Petra Šupáková. MsZ odporúča primátorovi 
mesta Nemšová zapracovať uvedené zmeny do dokumentov spoločnosti. Uznesením č. 347 
schválili zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2015. Uznesením č. 349 schválili VZN č. 
7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na 
dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová, 
ktoré dopĺňa a mení VZN č. 8/2012 a dotáciu na jedného žiaka s trvalým pobytom v 
Nemšovej pre CVČ mimo územia mesta Nemšová, ktoré o to požiadajú, a to vo výške 43 eur. 
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Uznesením č. 348 schválili VZN č. 6/2017 o miestnych daniach o doplnení a zmene VZN č. 
10/2015 o miestnych daniach. Uznesením č. 351 schválili operačný plán zimnej údržby 
komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Nemšová na rok 2017/2018. 
 

ROZPOČET A FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI MESTA NEMŠOVÁ 

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2017 bol schválený uznesením č. 226 zo dňa 14. 12. 2016 
s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 4 457 703 eur. Rozpočet bol v priebehu roka 
aktualizovaný ôsmimi zmenami so zvýšením celkového schváleného rozpočtu mesta na rok 
2017 o 369 111 eur. Konečná výška rozpočtu bola vo výške 4 826 814 eur. 
 
Zmena  rozpočtu RO č. 1/2017 schválená  22. februára  uznesením MsZ č. 259 
Zmena  rozpočtu RO č. 2/2017 schválená  10. apríla uznesením MsZ č. 268 
Zmena  rozpočtu RO č. 3/2017 schválená  26. júna uznesením MsZ č. 274 
Zmena  rozpočtu RO č. 4/2017 schválená  28. septembra uznesením MsZ č. 305 
Zmena  rozpočtu RO č. 5/2017 schválená 8. novembra uznesením MsZ č. 330 
Zmena  rozpočtu RO č. 6/2017 schválená 13. decembra uznesením MsZ č. 344 
Zmena  rozpočtu RO č. 7/2017 schválená 15. decembra rozhodnutím primátora mesta 
Zmena  rozpočtu RO č. 8/2017 schválená 21. decembra rozhodnutím primátora mesta 
 
Dôvody zmien rozpočtu 
Mesto Nemšová poskytlo nenávratnú finančnú dotáciu Mestskému podniku služieb Nemšová, 
s. r. o. vo výške 5 000 eur na úhradu výdajov súvisiacich s dodatočným vybavením a údržbou 
letného kúpaliska a poskytnutím návratnej finančnej výpomoci pre Mestský podnik služieb 
Nemšová s. r. o. vo výške 20 000 eur s lehotou jej splatenia poskytovateľovi, t. j. mestu 
Nemšová, v termíne do 30. 11. 2017. Návratná finančná výpomoc sa poskytla výhradne na 
úhradu nákladov súvisiacich s údržbou a prevádzkovaním letného kúpaliska Nemšová, medzi 
ďalšie príčiny zmien v rozpočte boli zvýšené dane z príjmov, upravené poplatky za 
vyseparovaný odpad, dary pre MŠ Odbojárov od spoločnosti Bolex Bolešov, Nadácie 
Volkswagen Slovakia a Fondu CEMMAC n. f., dotácia od TSK na oslavy 775. výročia 
mesta, spätný odpredaj sonografu, výsledok hospodárenia za rok 2016, ktorý sa k 31. 12. 
2016 nenaplnil, upravili sa výdajové rozpočtové položky pre detské ihrisko Kľúčové, dotácia 
Champions challenge, zvýšila sa dotácia športovému klubu TJ Kľúčové, vyčlenili sa financie 
na monografiu o Nemšovej, uskutočnil sa nákup stoličiek do kaplnky v Ľuborči a do KC 
Nemšová priestorov vinárne, zmenili sa odvody do poisťovní pre CSS Nemšová, opravila sa  
časť oplotenia a bránka MŠ Kľúčové, zakúpila sa váha na váženie stavebnej sute na zberný 
dvor a iné.... 
Mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 331 schválilo zmenu rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová 
na rok 2017. Celkové príjmy a výdaje v rozpočte VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2017 sa 
rozpočtovali vo výške 362 220 eur. Uznesením č. 346 zobrali na vedomie a schválili 
rozpočet a finančný plán VPS m. p. o. Nemšová na roky 2018 - 2020. VPS, m. p. o. Nemšová 
na rok 2018 má predpokladané bežné príjmy a výdaje vo výške 466 300 eur.  
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Uznesením č. 345 mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu zobralo na 
vedomie dôvodovú správu k návrhu rozpočtu mesta Nemšová na roky 2018 - 2020, zobrali 
na vedomie rozpočet mesta Nemšová na rok 2018 so zapracovaním zmien vo výdavkoch: v 
programe 5 zvýšiť o sumu 20 000 eur, v programe 7 zvýšiť o sumu 5 000 eur, v programe 10 
zvýšiť o sumu 2 300 eur, v položke rozpočtová rezerva v programe 1 znížiť o sumu 27 300 
eur a zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Nemšová 
na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 - 2020. Rovnakým uznesením schválilo viacročný 
rozpočet mesta Nemšová na roky 2018 - 2020 ako záväzný na rok 2018. 
  
Iné finančné záležitosti 
Uznesením č. 272 sa schválil záverečný účet mesta Nemšová za rok 2016 vrátane 
hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nemšová k 31. 12. 2016. 
Uznesením č. 244 schválili dodatok č. 3 k cenníkom za prenájom KS Ľuborča – sála a 
inventár a cenníku za prenájom priestorov Mestského múzea Nemšová na 1. poschodí.  
Uznesením č. 293 schválilo MsZ odpis pohľadávok v zmysle predloženého materiálu, na 
základe ktorého sa z účtovníctva mesta Nemšová odpisujú a upúšťa sa od vymáhania 
pohľadávok voči spoločnostiam VI-JA, s. r. o. a Kanta s. r. o. v celkovej výške 14 637,22 
eura a nevyúčtovanej dotácii na plyn poskytnutej spoločnosti VI-JA s. r. o. v celkovej výške 
234,24 eura a rovnakým uznesením sa schválil odpis pohľadávok z dôvodu nevymožiteľnosti 
pohľadávok v zmysle predloženého materiálu, na základe ktorého sa z účtovníctva mesta 
Nemšová odpisujú a upúšťa sa od vymáhania pohľadávok voči dlžníkom Dušan Gelien-
SOREX v celkovej výške 1 503,72 eura, IHT ZA s. r. o. v celkovej výške 6 006,10 eura, 
EFEKTA, s. r. o. v celkovej výške 421,63 eura a spoločnosti RIXON, s. r. o. v celkovej výške 
105,12 eura. 
 

MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA 

Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaných materiálov prijalo uznesenia týkajúce sa 
miestnej územnej samosprávy. Na prvom zasadnutí bolo prijaté jediné uznesenie č. 240, 
ktoré schválilo zámer a prenájom pre C KN parcelu č. 14/1 zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 12 988 m2  a C KN parcelu č. 14/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 611 m2, 
zapísané na liste vlastníctva č. 1, pre k. ú. Nemšová, ako dočasne prebytočný majetok mesta a 
schválilo zámer prenajať pozemok, resp. ich časti nevyhnutné pre potreby výstavby 
športovej haly slovenskému zväzu ľadového hokeja, zastúpenému predsedom Ing. 
Martinom Kohútom na 40 rokov za celkové nájomné 1 euro za účelom výstavby športovej 
haly. Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie v blízkosti Základnej školy, Janka Palu 2. 
Zámerom je vybudovanie športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20x40 metrov s celoročnou 
prevádzkou a rozšíriť tak školské a mimoškolské aktivity mládeže. V zimných mesiacoch by 
objekt slúžil pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných mesiacoch jednoduchým 
rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti ďalších komplikovaných úprav je možné vytvoriť 
z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal, pozemný hokej, hádzaná, tenis a pod.)  
Uznesením č. 246 zobrali na vedomie a schválili prenájom garáže so súpisným číslom 1 230 
na pozemku C KN parcele č. 2525/3 a pozemok C KN parcelu č. 2525/3 ostatné plochy o 
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výmere 148 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Ľuborča, spoločnosti BONO-
DEVELOPMENT. Nájomná zmluva bola na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou a nájomné 270 €/mesiac. 
Uznesením č. 247 zobrali na vedomie a schválili prenájom pozemku, C KN parcely č. 
1080/128 o výmere 102 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová, Kataríne 
Bučkovej, bytom Nová Dubnica. Nájomná zmluva je na dobu neurčitú, s nájomným 0,20 €/ 
m2/rok, pričom nájomca umožní prístup mesta z dôvodu verejnej kanalizácie a po skončení 
nájmu žiadateľ uvedie pozemok do pôvodného stavu. 
Uznesenie č. 248 schválilo zámer priameho nájmu budovy so súpisným číslom 47 na C KN 
parcele č. 77/1 na Ul. Janka Palu v Nemšovej, za podmienok, že požadovaná minimálna 
cenová ponuka bude 19,29 €/m2/rok za účelom obchodnej činnosti nepotravinárskeho 
charakteru po dobu neurčitú od 4. mája. Nájomca uhrádza aj elektrickú energiu. 
Uznesenie č. 249 neschválilo žiadosť o odpredaj pozemku, C KN parcely č. 599/70 a C KN 
parcely č. 599/67 k. ú. Nemšová Michalovi Hollému, pretože vedľajší pozemok je zatiaľ 
nevysporiadaný s PD Vlára Nemšová. 
Uznesenie č. 250 neschválilo odpredaj pozemku, C KN parcely č. 573/5 a ostatné plochy o 
výmere 58 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 853, k. ú. Tr. Závada, obec do výlučného 
vlastníctva Richardovi Pavlikovskému, s trvalým pobytom v Trenčíne a odporúča po 
prerokovaní s vlastníkom susediacich pozemkov pripraviť prenájom pozemku, C KN parcely 
č. 573/5 a ostatné plochy o výmere 58 m2, zapísanej na LV č. 853, k. ú. Tr. Závada. 
Uznesením č. 252 ruší uznesenie č. 438 týkajúce sa majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod garážami v Nemšovej – lokalita Uličky (Blok garáží 3) a schvaľuje pozemky 
a ich odpredaj C KN parcela č. 975/300 o výmere 6 m2 C KN parcela č. 975/139 o výmere 6 
m2, C KN parcela č. 975/296 o výmere 5 m2, C KN parcela č. 975/232 a o výmere 5 m², C 
KN parcela č.975/290 o výmere 6 m2, C KN parcela č. 975/148 o výmere 5 m2, C KN parcela 
č. 975/149 o výmere 5 m2. 
Uznesením č. 288 schválili majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod garážami v 
Nemšovej v lokalite Uličky (Blok garáží 1-pokračovanie) C KN parcela č. 975/136 o výmere 
4 m2 C KN parcela č. 975/236 o výmere 4 m2, C KN parcela č. 975/224 o výmere 4 m2, C KN 
parcela č. 975/264  o výmere 4 m2 C KN parcela č. 975/222 o výmere 4 m², ako prebytočný 
majetok Mesta a uznesením č. 289 schválili majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod 
garážami v Nemšovej – lokalita Uličky (Blok garáží 4) C KN parcela č. 975/303 o výmere 3 
m2, C KN parcela č. 975/305 o výmere 3 m2, C KN parcela č.975/307 o výmere 3 m2, C KN 
parcela č. 97 5/309  o výmere 3 m2. 
Uznesenie č. 255 zobralo na vedomie informatívnu správu o odpredaji pozemku, C KN 
parcely č. 603/34, k. ú. Nemšová, spoločnosti Pekná záhrada. s. r. o. 
Uznesením č. 256 zobrali na vedomie dôvodovú správu a zároveň zrušili uznesenie č. 325 
písm. B/ zo dňa 6. 11. 2013 a uznesenie č. 352 zo dňa 11. 12. 2013, týkajúce sa zámeny 
pozemkov medzi mestom Nemšová a Ing. Jozefom Reom v zmysle predloženého materiálu.  
Uznesenie č. 258 schvaľuje VZN č. 4/2012 – o zásadách hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Nemšová a zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena na 
pozemky: C KN parcela č. 3546, o výmere 3754 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 3713, k. 
ú. Nemšová, C KN parcela č. 3657, o výmere 3414 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 3713, k. 
ú. Nemšová v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne. Vecné 
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bremeno v prospech Trenčianskeho samosprávneho kraja spočíva v tom, dovoliť na budúcom 
zaťaženom pozemku umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ – 
cyklotrasa v úseku č. 3 – Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park v rozsahu, v akom 
bude po zrealizovaní stavby cyklotrasy vyznačená v porealizačnom geometrickom pláne, 
dovoliť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného z vecného 
bremena, príp. zamestnancov a vozidiel ním určenej organizácie.  
Uznesením č. 282 schválili odpredaj pozemkov, C KN parcelu č. 2516/49, k. ú. Nemšová 
Ing. Vladislavovi Suchánkovi a manželke Mariane, rod. Bielikovej, ktorý je vo výlučnom 
vlastníctve mesta Nemšová za cenu 50 €/m2. Uznesením č. 353 toto uznesenie zrušili 
a schválili zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/49 ostatné plochy o výmere 72 
m2, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 45682925-23/2017 z pozemku, C KN 
parcely č. 2516/10 ostatné plochy o výmere 325 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú. 
Nemšová, vo výlučnom vlastníctve mesta Nemšová do podielového spoluvlastníctva Mariane 
Suchánkovej, rod. Bielikovej, v podiele 3/4 a Vladislavovi Suchánkovi, v podiele ¼ za cenu 
50  €/m2. Ide o pozemok nachádzajúci sa na Ulici za Soľnou, ktorý užívali vlastníci susednej 
nehnuteľnosti Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana. Po smrti pána Suchánka 
požiadala o odpredaj pani Suchánková so synom. Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je 
oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie 
osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta. 
Uznesením č. 283 neschválilo odpredaj časti pozemku, C KN parcely č. 339/3 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 519 m2, k. ú. Ľuborča Ing. Jaroslavovi Korienekovi  a manželke. 
Uznesením č. 284 schválili odpredaj pozemku pod domom, C KN parcela č. 205/5, k. ú. 
Ľuborča Jozefovi Smolkovi a manželke Eve za cenu 20 €/m2. Uznesenie č. 285 neschválili 
odpredaj časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1, 2508/5, k. ú. Nemšová, o výmere 688 m2 

Ing. Dane Krajčovičovej.  
Uznesením č. 287 zobrali na vedomie informatívnu správu o uzavretí nájomnej zmluvy na 
budovu so súpisným číslom 47/18 na Ulici Janka Palu v Nemšovej s Marcelom 
Schedlbauerom.  
Uznesením č. 290 schválili uplatnenie predkupného práva mesta Nemšová na nebytový 
priestor č. 1 o výmere 362,90 m2 nachádzajúceho sa v budove zdravotného strediska so 
súpisným číslom 189 postavenej na pozemku, C KN parcele č. 233/7 o výmere 649 m2 
vrátane spoluvlastníckeho podielu 363/484 na spoločných častiach a zariadeniach budovy a 
podielu na pozemku, C KN parcele č. 233/7, zapísaných na liste vlastníctva č. 2565, k. ú.  
Nemšová o za kúpnu cenu 100 000 eur + DPH a uplatnenie predkupného práva mesta 
Nemšová na nebytový priestor č. 3 o výmere 45,59 m2 nachádzajúci sa v budove zdravotného 
strediska vrátane spoluvlastníckeho podielu 46/484 na spoločných častiach a zariadeniach 
budovy a podielu na pozemku, C KN parcele č. 233/7, zapísaných na liste vlastníctva č. 2565, 
k. ú. Nemšová za kúpnu cenu 13 000 eur + DPH za podmienky, že budú vymazané záložné 
práva zapísané v časti „C“ - ťarchy listu vlastníctva č. 2565, k. ú.  Nemšová zaevidované pod 
LV 1094/14 v prospech spoločnosti WHISTLER ENTERPRISES LTD., IČO: 101769, so 
sídlom Seychelská republika. Uznesenie č. 291 zobralo na vedomie dôvodovú správu a 
zrušenie uznesenia č. 111 zo dňa 4. 11. 2015 a uznesenia č. 132 zo dňa 09. 12. 2015, týkajúce 
sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a PD Vlára Nemšová. Uznesenie 292 
schvaľuje výpožičku nebytového priestoru o výmere 15,3 m2 nachádzajúcej sa na prízemí pri 
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vchode po pravej strane v budove mestského múzea pre činnosť OZ Peregrín, za účelom 
uskladnenia zdravotníckych pomôcok na dobu 3 rokov. 
Uznesenie č. 316 schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod bytovými 
domami vo vlastníctve mesta Nemšová C KN parcela č. 267/3 o výmere 184 m2, k. ú. 
Nemšová, LV 3999 (bytový dom so súpisným číslom 7 zapísaný na LV 2102) Vladimírovi 
Poláčkovi a manželke Eve, Ľubomírovi Záhorcovi, C KN parcela č. 267/5  285 m2, k. ú. 
Nemšová, LV 4034 (bytový dom so súpisným číslom 9 zapísaný na LV 2117) Mariánovi 
Vašíčkovi , C KN parcela č. 233/12 o výmere 180 m2, k. ú. Nemšová, LV 4012 (bytový dom 
so súpisným číslom 13 zapísaný na LV 2108) Petrovi Michalčikovi. 
Uznesenie č. 317 schválilo zámer previesť pozemky priamym predajom za cenu 50 €/m2 C 
KN parcely č. 604/30, 604/34, k. ú. Nemšová. 
Uznesenie č. 319 ruší uznesenia č. 437 zo dňa 17. 09. 2014, zámer odpredať pozemky, C KN 
parcely č. 2490/14, 2490/15, 2490/16, 2490/17, k. ú. Nemšová Zdenkovi Kubíčkovi, 
Ľubomírovi Šulákovi a schvaľuje odpredaj do výlučného vlastníctva Ľubomírovi Šulákovi, 
bytom Hornov, za cenu 1 €/ m2. Ide o oplotené pozemky nachádzajúce sa na ulici Hornov v 
Nemšovej pred nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich (medzi miestnou komunikáciu, 
chodníkom a nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich). Vzhľadom na skutočnosť, že 
pozemok je oplotený, je súčasťou dvora, nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho 
previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta. Uznesenie č. 334 zobralo 
na vedomie a schválilo odpredaj pozemkov, C KN parcely č. 2490/14, 2490/15, 2490/16, 
2490/17, k. ú. Nemšová, ako prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva 
Zdenkovi Kubíčkovi, za cenu 24,65 €/ m2.. 
Uznesenie č. 320 neschválilo žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 599/57, k. ú. 
Nemšová vlastníckom bytov v bytovom dome Osloboditeľov 233/10, Nemšová.  
Uznesenie č. 321 neschválilo žiadosť o odkúpenie časti pozemkov, C KN parcely č. 599/4, 
597/9 k. ú. Nemšová Jozefovi Krausovi a manželke.  
Uznesenie č. 322 neschválilo zámenu pozemkov medzi Štefanom Prnom, Máriou Prnovou a 
mestom Nemšová.  
Uznesenie č. 323 schválilo zriadenie vecného bremena – LIŠKA TRANS, s. r. o., k. ú. 
Kľúčové.  
Uznesenie č. 324 schválilo zámer odpredať pozemky, C KN parcely č. 2490/18, 2512/21, k. 
ú. Nemšová Ing. Antonovi Krchňávkovi, vzhľadom na to, že pozemok sa nachádza pozdĺž 
celého pozemku kupujúceho a je súčasťou dvora, a preto nie je pre mesto využiteľný 
Uznesením č. 333 sa zobralo na vedomie, že bol schválený zámer mesta odpredať pozemky, 
do výlučného vlastníctva Ing. Antonovi Krchňávkovi, za cenu 20 €/m2.  
Uznesením č. 336 a uznesením č. 354 schválilo zámer odpredať C KN parcelu č. 2516/48, 
k. ú. Nemšová Ing. Františkovi Baginovi a manželke pozemok tzv. mlynského náhonu, ktorý 
bol v minulosti potok s množstvom ramien, ktorý prechádzal cez Nemšovú. Postupne sa voda 
z potoka stratila a dnes z neho ostali len korytá, ktorých časť je zastavaná, zasypaná, časť sú 
záhradky, skládky odpadov, časť je odpredaná, na časti sú postavené komunikácie. Mesto 
nemá možnosť tieto pozemky využiť v rámci samosprávnych činností, pretože sa z veľkej 
časti nachádzajú vnútri súkromných pozemkov, majú šírku len 2 až 4 metre, sú oplotené a 
dlhodobo užívané, so súkromnými pozemkami tvoria celok a odpredajom iným záujemcom 
by mesto poškodilo terajších užívateľov, a preto  Uznesením č. 358 zobralo na vedomie a 
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schválilo odpredaj pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželom Ing. Františkovi Baginovi a manželke Alene. Z tých istých 
dôvodov je zámer v Uznesení 336 odpredať aj pozemky C KN parcely č. 649 o výmere 432 
m2, č. 1. k. ú. Nemšová a pozemok, C KN parcelu č. 649/1 o výmere 13 m2, do podielového 
spoluvlastníctva v podiele ½ Ing. Jane Králikovej, a v podiele ½ Oľge Králikovej, pozemok, 
C KN parcelu č. 649/2 o výmere 156 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
Ľudovítovi Bialešovi a Anne Bialešovej, rod. Prosňanskej, pozemok, C KN parcelu č. 649/3 
o výmere 48 m2, C KN parcelu č. 649/5 o výmere 76 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Márii 
Koperniechovej, rod. Sliepkovej, pozemok, C KN parcelu č. 649/4 o výmere 13 m2 do 
výlučného vlastníctva Alžbete Krajčiovej, rod. Lubinovej, pozemok C KN parcelu č. 649/6 o 
výmere 69 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Dušanovi Martiškovi a Ing. 
Jane Martiškovej, pozemok, C KN parcelu č. 649/7 o výmere 20 m2 a C KN parcelu č. 
2514/24  o výmere 17 m2 do výlučného vlastníctva Jozefovi Petríkovi, pozemok, C KN 
parcelu č. 649/8 o výmere 37 m2 a C KN parcelu č. 2514/25  o výmere 24 m2 do výlučného 
vlastníctva Andrejovi Trenčanovi, všetky za kúpnu cenu: 17 €/m2.  
Uznesenie č. 359 neschválilo žiadosť o odpredaj pozemkov, C KN parcely č. 599/33, o 
výmere 1128 m2 parcelu č. 599/56 o výmere 1148 m2 k. ú. Nemšová Marekovi Škundovi 
a manželke z dôvodu, že podľa platného územného plánu je daná lokalita určená na 
hromadnú bytovú výstavbu a že uznesením MsZ č. 336 zo dňa 08. 11. 2017 bol schválený 
zámer mesta Nemšová odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/48 ostatné plochy o výmere 
168 m2, vytvorené na základe geometrického plánu č. 45682925-79/2016 z pozemku, C KN 
parcely č. 2516/4 ostatné plochy o výmere 488 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú., vo 
výlučnom vlastníctve mesta Nemšová do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. 
Františkovi Baginovi a manželke Alene, obaja bytom Šidlíkové 4, za cenu 17 €/m2. 
Uznesenie č. 338 sa týkalo zámeru prenajať časť pozemku, C K parcely č. 120/2 v k. ú. 
Nemšová. Uznesenie č. 340 schválilo vecné bremena pre ALEX N, s. r. o., k. ú. Nemšová na 
pozemkoch, C KN parcele č. 1898/24, C KN parcelu č. 1898/6 zapísaných na liste vlastníctva 
č. 1 k. ú. Nemšová.   
Uznesenie č. 355 zobralo na vedomie dôvodovú správu o zámere prenajať pozemok, C KN 
parcelu č. 1476, k. ú. Kľúčové Petrovi Vavrovi a nesúhlasí s využitím pozemku, C KN 
parcely č. 1476 lesný pozemok o výmere 19 602 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1076, k. 
ú. Kľúčové na účely vytvorenia tréningovej trate. Dôvodom je, že tento pozemok majú na 
základe nájomnej zmluvy zaregistrovanej pod č. CRZ 10812/2012/LSR v prenájme Lesy SR 
a táto činnosť je v rozpore s ustanoveniami zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení 
neskorších predpisov a nemá výhrady s uvažovanými aktivitami na parcele č. 1476 lesný 
pozemok o výmer 19 602 m2 k. ú. Kľúčové po súhlase nájomcu, Štátnych lesov SR. 
Uznesením č. 356 schvaľuje prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243 a o výmere 468 
m2 (časť pozemku vo výmere 14 m2), zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová 
vlastník 1/1 mesto Nemšová formou obchodnej verejnej súťaže. 
 

INVESTIČNÉ AKCIE 
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Projekty čakajúce na schválenie či realizáciu, tak by sme mohli opísať väčšinu investičných 
akcií v roku 2017 v meste Nemšová. Medzi tých pár z realizovaných patrili rekonštrukcia 
materskej škôlky, výstavba nového detského ihriska s kombinovanou zostavou, 
dvojhojdačkou, pružinovou hojdačkou a prevažovačkou v mestskej časti Kľúčové či osadenie 
pitnej fontány, ktorou sa mohli obyvatelia mesta osviežiť počas horúcich letných dní. 
Verejnosti bol predložený návrh územného plánu pre mesto Nemšová.  
 
PROJEKTOVÉ ZÁMERY MESTA NEMŠOVÁ A SCHVÁLENÉ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A FONDOV EÚ 

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici 
Projektu na zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici bol schválený 
nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a následne bola so Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou minulý rok podpísaná zmluva o jeho poskytnutí. V 
októbri minulého roka bola odsúhlasená dokumentácia súťaže verejného obstarávania na 
dodávateľa stavebných prác Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Pre 
nastávajúce zimné obdobie nastal 
odklad termínu začatia realizácie 
na apríl tohto roku. Rekonštrukčné 
práce začali dňa 3. apríla. Práce 
pozostávali z výmeny všetkých 
výplní okenných otvorov a otvorov 
zasklených stien, zateplenia 
obvodových stien, stropu 
najvyššieho podlažia, osvetlenie sa 
vymenilo za energeticky 
úspornejšie. K 31. máju boli všetky 
práce ukončené. 
 
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová 
Dňa 5. marca 2016 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
medzi poskytovateľom Ministerstvom životného prostredia SR Bratislava a prijímateľom 
RVS VV, s. r. o. Nemšová s názvom projektu „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh 
a intenzifikácia ČOV Nemšová“, preto sa v spoločnosti RVS VV celý rok 2017 niesol najmä 
v duchu realizácie tohto projektu. Projekt za 47 miliónov eur zlepší životné prostredie pre 
necelých 20-tisíc obyvateľov, týka sa obcí Slavnica, Kameničany, Borčice, Bolešov, Horná a 
Dolná Súča, Nemšová. Financovať ho bude z 90 % Európska únia, na zvyšných 10 % si úver 
zobrala Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, ktorá za projektom stojí. Práce by 
mali ukončiť v marci 2018. 
 
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu 
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), s ktorou mesto Nemšová podpísalo 
zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“, v liste zo dňa 26. júla s doručeným 

Zrekonštruovaná materská škola v časti Kľúčové 
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návrhom správy z kontroly verejného obstarávania uvádza neodsúhlasenie verejného 
obstarávania a odporúča súťaž na výber dodávateľa stavebných prác realizovať nanovo. 
Súťaž sa zrušila a začali sa pripravovať podklady pre vyhlásenie novej súťaže. Z týchto 
dôvodov nastala zmena časového harmonogramu realizácie projektu. S prihliadnutím na dobu 
realizácie súťaže verejného obstarávania, jej následné odkontrolovanie SIEA pred podpisom 
zmluvy s víťazným uchádzačom a povahu stavebných prác naplánovali začiatok realizácie na 
apríl 2018.  
 
História pre budúcnosť (Králikov mlyn) 
Schválený bol projekt cezhraničnej spolupráce „História pre budúcnosť“, zverejnený na 
internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, účelom ktorého je 
v meste Nemšová zrekonštruovať Králikov mlyn.  
 
Osvetlenie priechodov pre chodcov 
Mesto Nemšová reagovalo aj na výzvu Ministerstva vnútra SR – Prezídia policajného zboru 
SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na osvetlenie existujúcich priechodov pre 
chodcov, kde maximálna výška poskytovanej dotácie je 24 000 eur. K 9. júnu predložili 
žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt „Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste 
Nemšová“. Z poskytnutej dotácie majú záujem o osvetlenie priechodu pre chodcov na Ulici 
Janka Palu pri SLSP, priechodu pre chodcov na Ulici SNP pri potravinách „Mlyny“, 2 
priechody pre chodcov na Ulici Moravská a dopravnými gombíkmi zvýrazniť priechod pre 
chodcov pred Základnou školou, Janka Palu. Čaká sa na vyhodnotenie.  
 
Vybavenie učební a školskej knižnice na Ulici Janka Palu 2 
Pozitívne hodnotiaca správa bola doručená k projektového zámeru „Vybavenie učební a 
školskej knižnice Janka Palu 2, Nemšová“. V súčasnosti sa pripravujú podklady k žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorú bolo potrebné predložiť na 
Trenčiansky samosprávny kraj do 26. júna. Po predložení žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku na Trenčiansky samosprávny kraj bola dňa 7. augusta 
doručená výzva na jej doplnenie. Požadované doklady doplnili a čaká sa na vyhodnotenie. 
 
NESCHVÁLENÉ PROJEKTY 

V zmysle výzvy zameranej na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl mesto 
predložilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Rozšírenie 
kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšová“. Výzva bola najskôr Ministerstvom 
školstva SR z technických príčin zrušená a nová bola vyhlásená dňa 3. novembra 2016. 
V rámci nej sa mesto pripravovalo na podanie projektu „Rozšírenie kapacity MŠ na 
Ľuborčianskej ulici, Nemšová“ o jednu triedu so zázemím pre cca 22 detí. Termín 
predkladania projektových zámerov bol stanovený do 10. januára 2017. Po prijatí pozitívnej 
hodnotiacej správy k uvedenému projektu mesto dňa 18. apríla predložilo žiadosť o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá však nebola schválená. Schválené 
neboli ani projekty na dotácie z Environmentálneho fondu, o ktoré požiadalo 31. 10. 2016 
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(rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“ 2. „Nemšová, 
ochrana pred prívalovými vodami a vyčistenie odvodňovacej stoky). Dôvodom 
neschválenia boli požiadavky voči Evironmentálnemu fondu, ktoré prevýšili jeho finančné 
možnosti, a pre tento istý dôvod nebola schválená ani dotácia na projekt „Zvýšenie 
energetickej účinnosti objektu Kultúrneho domu v meste Nemšová, Ľuborčianska 715/9“. 
Mesto Nemšová predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska v 
lokalite IBV Vlárska. Dňa 25. augusta Úrad vlády SR zverejnil prostredníctvom webovej 
stránky informáciu o zrušení tejto výzvy z dôvodu nedostatočného finančného krytia na 
podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritériá na poskytnutie dotácie 
v záujme zachovania zásady rovnakého zaobchádzania. 
 
PRÍPRAVY NOVÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU  

Doteraz platná územno-plánovacia dokumentácia bola vypracovaná v roku 1986. Dôvody pre 
obstaranie nového územného plánu vyplynuli z potreby reagovať na zmenené 
územnotechnické, krajinnoekologické a socioekonomické podmienky mesta. Mesto Nemšová 
z uvedeného dôvodu v roku 2010 pristúpilo k obstaraniu nového územného plánu. V marci 
2015 poslanci MsZ podporili zámer zadať vypracovanie architektonickej štúdie centrálnej 
mestskej zóny Nemšová na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie. V architektonickej 
štúdii sa riešila najmä časť Mierového námestia a na ňom situovanie autobusovej zastávky, 
dopravný prístup pre priemyselnú zónu Vlára, parkovanie áut pre obchodné prevádzky, 
riešenie dopravného uzla – križovatky Mierové námestie, Ulica SNP, Ulica Janka Palu v 
nadväznosti na novú centrálnu mestskú zónu. Ďalej sa riešila Ulica SNP, návrh zástavby 
v priestore domu služieb, v priestore kultúrneho centra, využitie bývalého židovského 
cintorína a pozemkov za ním, návrh infraštruktúry vrátane regulatív a zástavby. Predmetom 
riešenia bola Ulica Janka Palu, návrh pešej zóny, návrh zástavby a využiteľnosť pozemkov 
pre obchod, služby, bývanie a oddych, návrh zásobovania a parkovacích miest, návrh 
infraštruktúry, vrátane komunikácie a spevnených plôch na Železničnej ulici, regulatív 
zástavby a plôch a parkovania na Železničnej ulici. Štúdia bola prezentovaná širokej 
verejnosti v júli 2015.   
V rámci dopravno-urbanistickej štúdie riešenia dopravy v meste Nemšová, ktorej riešiteľom 
bol Dr. Ing. Peter Rakšányi, sa v apríli 2017 uskutočnil prieskum mobility obyvateľov mesta 
v cca 400 rodinách. Ďalej bol realizovaný prieskum smerovania dopravy v križovatkách a na 
vstupoch do mesta, následne boli vypracované a zverejnené vízie a 3 scenáre rozvoja dopravy 
pre návrh ÚP mesta Nemšová, a to v mesiaci jún tohto roku s tým, že široká verejnosť sa k 
nim mohla vyjadriť do 22. júna.  
Návrh ÚP mesta Nemšová bol zverejnený od 11. septembra do 11. októbra formou verejnej 
vyhlášky na webovej stránke mesta Nemšová, vystavený v zasadacej miestnosti MsÚ 
Nemšová a na úradnej tabuli mesta Nemšová s tým, že široká verejnosť sa mohla k nemu 
písomne vyjadriť do 11. októbra. V rovnakom termíne boli oslovené i dotknuté orgány štátnej 
správy, samosprávny kraj a dotknuté obce i mesto, ministerstvá, správcovia sietí. 
Prerokovanie pripomienok k návrhu územného plánu sa uskutočnilo dňa 22. novembra na 
mestskom úrade. Verejné prerokovanie prijatých pripomienok k návrhu dopravy v súvislosti s 
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riešením centrálnej mestskej zóny a pešej zóny na časti Ul. Janka Palu sa uskutočnilo 30. 
novembra v Kultúrnom centre Nemšová za prítomnosti spracovateľa ÚP mesta Nemšová, 
spracovateľa centrálnej mestskej zóny Nemšová, spracovateľa dopravno-urbanistickej štúdie 
a vedenia mesta Nemšová, ako i obstarávateľa ÚP mesta Nemšová a širokej verejnosti.  
Pre rozdielne názory sa uskutočnilo niekoľko verejných prerokovaní, na ktorých mali 
možnosť vyjadriť občania svoje názory či požiadavky. Všetky konštruktívne pripomienky a 
požiadavky, či už zo strany organizácií alebo občanov, boli zosúladené, dorokované a 
následne zapracované do návrhu územného plánu. Územný plán mesta Nemšová budú 
poslanci mestského zastupiteľstva schvaľovať na riadnom zasadnutí MsZ začiatkom roka 
2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZÁCIE MESTA NEMŠOVÁ 
A MESTSKÝ ÚRAD 
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Mestský úrad viedla prednostka úradu Ing. Iveta Jurisová, primátorom bol Ing. František 
Bagin, zástupcom primátora Ján Gabriš a sekretárkou primátora Barbora Koníčková.  
 
V oddelení finančnej správy a správy mestského majetku bola vedúcou oddelenia Ing. 
Jarmila Savková, referentka daní a poplatkov Bc. Eva Poláčková, referentka poplatkov 
a miezd Ing. Darina Ďurčová, referentka účtovníctva Eva Budejová, referentka majetku Ing. 
Jana Kucharíková a referentka financií Ing. Mária Bračíková. V roku 2017 bolo uhradených 
830 dodávateľských faktúr a vystavených 124 odberateľských faktúr, 2 262 rozhodnutí 
o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a 2 251 rozhodnutí o vyrúbení miestneho poplatku za 
komunálne odpady. 
 
V oddelení správnom, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry bola 
vedúcou oddelenia Mgr. Beáta Belková, evidenciu obyvateľstva a správu mestského múzea 
mala na starosti Mgr. Katarína Holíčková, matričný úrad, sociálno-zdravotnú agendu 
a overovanie Mgr. Jarmila Raftlová a referentkami životného prostredia a kultúry boli Ing. 
Eva Bandoburová a Ing. Elena Bachratá.  
V roku 2017 bolo vybavovaných 43 sobášov, 24 pohrebov, privítaných bolo 80 
novonarodených detí, 101 zápisov v knihe matriky, 3 163 overených podpisov, 2 102 
overených listín, 80 vystavených druhopisov matričných  dokladov, 93 odhlásených  občanov 
a 106 prihlásených  občanov  na trvalý pobyt. 
 
V oddelení investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy 
a pozemných komunikácií boli pracovníci Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Andrea Minďárová 
a Ing. Ľubomír Ďurech. V roku 2017 vydali 2 rozhodnutia o odstránení stavby, 54 stavebných 
povolení a dodatočných povolení stavieb a ich zmien, 54 kolaudačných rozhodnutí pre 
bytové, rodinné domy a ich zmeny, ostatné stavby a ich zmeny a rekolaudačné rozhodnutia, 
schválených bolo 46 oznámení o pridelení a o zrušení súpisného čísla. Uvedené čísla sú 
porovnateľné s rokom 2016. 
 
V príspevkovej organizácii verejnoprospešných technických služieb bol vedúcim Mgr. 
Ladislav Palička a  pracovníci Katarína Strečanská a Janetta Macharová.  
 
Rozpočtové organizácie mesta Nemšová (materské školy, základné školy, základná 
umelecká škola sú uvedené v kapitole Školstvo), obchodné spoločnosti Mestský podnik 
služieb, Regionálna vodohospodárska spoločnosť Vlára-Váh s. r. o. a mestskú knižnicu 
uvádzam v nasledujúcich podkapitolách. 
 
 

MESTSKÁ KNIŽNICA 
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Hviezdoslav  v knižnici 

Vedúcou mestskej knižnice a jej pobočiek v Kľúčovom a Tr. Závade bola Helena Spišiaková. 
Svoju funkciu zastáva od roku 2003. Mestská knižnica v Nemšovej bola úspešná pri 
posudzovaní projektu pod názvom: „Múdrosť ukrytá v knihe“, čím získala finančnú podporu 
2 800 eur. Cieľom projektu bolo pravidelne dopĺňať a aktualizovať knižné novinky, a tým 
sprostredkovať čitateľom žiadanú literatúru.  Spolufinancovanie mesta Nemšová k projektu 
tvorilo 5%. 
Ku dňu 31. decembru 2017 bolo v mestskej knižnici a jej pobočkách 15 185 knižničných 
jednotiek z toho 12 elektronických dokumentov. Odbornej literatúry pre dospelých bolo 
3 823 kusov, krásnej literatúry pre dospelých 6 322 kusov, odbornej literatúry pre deti 1 093 
a krásnej literatúry pre deti 3 959 kusov. Výpožičiek bolo spolu 19 380, toho odbornej 
literatúry pre dospelých 2 956, odbornej literatúry pre deti 591, krásnej literatúry pre 
dospelých 11 931 a krásnej literatúry pre deti 3 902. V roku 2017 bol počet aktívnych 
používateľov 758, z toho 318 do 15 rokov a spolu navštívili knižnicu 5 941-krát. 
 

MESTSKÉ MÚZEUM  

Správkyňou mestského múzea bola Mgr. 
Katarína Holíčková, ktorá sa počas 
kalendárneho roka podieľala na realizovaní 
výstav a prepožičala priestory rôznym 
organizáciám (napr. ZUŠ, Peregrín). Máj 
a jún patrili už tradične koncertom žiakov 
hudobného odboru a výstave výtvarných 
prác Základnej umeleckej školy v Nemšovej. 
Významná výstava sa realizovala v auguste 
pri príležitosti osláv 775. výročia prvej 
písomnej zmienky.  
 
Vernisáž umeleckých diel rodákov 
a profesionálnych výtvarníkov z Nemšovej Ladislava Mošku, Vojtecha Korvasa, Stanislava 

Výstava profesionálnych výtvarníkov  z Nemšovej 
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Lubinu, Branislava Kristína, Jozefa Vydrnáka a Ľudovíta Vavruša sa konala dňa 18. augusta 
o 13.00 hod. Výstava trvala do 17. septembra. Dňa 18. augusta sa uskutočnila aj výstava 
gladiol na prízemí múzea. Dva dni po ukončení výstavy od 19. - 29. septembra si mohli 
návštevníci pozrieť výstavu papierových modelov hradov autora Vladimíra Slobodu z 
Dubnice nad Váhom. Myšlienkou výstavy bolo zaujať a získať pre papierové modelovanie 
mladých ľudí. Výstavy sa zúčastnili žiaci materských a základných škôl i široká verejnosť. 
Posledným vystavovaným autorom bol MUDr. Peter Štefanec, neprofesionálny maliar a 
výrobca drevorezieb, ktorý sa umeniu venuje od roku 2000. V piatok 1. decembra predstavil 
svoje diela na vernisáži výstavy Slovensko farbami a drevom. MUDr. Peter Štefanec 
pochádza z Nemšovej a dnes žije a pracuje ako lekár v považskobystrickej nemocnici. 
Úžasná zbierka obrazov a drevorezieb sa niesla v duchu citátu Pabla Picassa „Umenie zmýva 
z duší prach každodennosti.“ Diela, či už olejomaľby hôr, alebo drevené postavy, vyjadrovali 
lásku autora k Slovensku a tento výrok potvrdzovali. Program vernisáže spestrili dcéry autora 
hrou na klavír, spevom a prednesom básní. Dňa 18. novembra sa uskutočnila  prehliadka 
vybraných medzinárodných filmov. 
 

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB NEMŠOVÁ S. R. O.  

Obchodná spoločnosť hospodári s troma strediskami: pálenicou, kotolňami a letným 
kúpaliskom. Konateľom obchodnej spoločnosti bol Milan Koníček. V roku 2017 vykázala 
stratu 73 658,51 eur.  
 
Pálenica 
V stredisku pálenice sa v roku 2017 vypálilo celkovo 22 120 litrov alkoholu vo výške 
68 602,62 eura. Cena za vypálený liter absolutu bol 9,10 eura, z toho spotrebná daň bola 5,4 
eura za liter, služba 3,08 a DPH 0,62 eura za  liter absolutu. Odvedená spotrebná daň bola vo 
výške 120 113,54 eura. Tržby z pálenia oproti roku 2016 značne poklesli. Zatiaľ čo v roku 
2016 boli  114 417 eur, v roku 2017 to bolo  o 45 815 eur menej , čo bolo spôsobené  hlavne 
nedostatkom ovocia. Do nákladov pálenice bola  zaúčtovaná oprava kanalizácie v areáli 
pálenice v hodnote 16 500 eur. Ďalej bol zakúpený nový počítač, tlačiareň a softwarové  
práce vo  výške 1 695 eur, no a kvôli týmto položkám stredisko pálenice vykázalo stratu. 
Náklady boli 90 672,13 eura a výnosy 68 605, 08 eura. Celkový hospodársky výsledok bol 
strata 22 067,05 eura.  
 
Letné kúpalisko 
Pred otvorením sezóny boli na kúpalisku spravené nasledovné práce investičného charakteru. 
Technické zhodnotenie detského bazéna, kde bola prevedená elektroinštalácia technológie 
detského bazéna, uzemnenie technológie bazéna a budovy patriacej k detskému bazénu, nové 
rozvody ohrevu vody v bazéne. Investícia detského bazéna predstavovala čiastku 4 813,56 
eura. Druhou investíciou bolo vybudovanie nového bufetu s vnútorným zariadením, čo 
predstavovalo sumu 20 168,03 eura. Zakúpený bol nový zmrzlinový stroj za 7 000 eur. 
Týmto sa zvýšila  hodnota majetku  na kúpalisku,  a tým aj  základ pre výpočet odpisov na 
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rok 2017. Celkom odpisy činili 59 331,88 eura, čo malo hlavný vplyv na hospodársky 
výsledok  kúpaliska, a tým aj celej spoločnosti.  
Kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené od 16. júna a sezóna sa skončila 31. augusta. Počas 
kúpeľnej sezóny pracovalo na kúpalisku 27 osôb a vedúci Ľubomír Škuta. Počas tohto 
obdobia bolo cca 45 slnečných dní a na vstupnom sa získalo 42 820,42 eura. Príjmy získalo aj 
z reklamných panelov (450 eur) a z troch bufetov (38 281,57 eura). Celkové príjmy kúpaliska 
predstavovali 81 552,29 eura, o 747,58 eura menej ako v roku 2016. Prevádzkové náklady 
kúpaliska predstavovali 93 713 eur. Kúpalisko získalo dve dotácie od mesta Nemšová - 
10 000 eur a pôžičku vo výške 20 000 eur. Ďalšími finančnými nákladmi boli úroky z úveru 
(5 348,75 eura), bankové poplatky (711 eur), poistenie (498 eur), mzdy spolu so sociálnym 
poistením (37 089,98 eura) a použitie chémie do bazéna vo výške 7 209,54 eura. Po 
zaúčtovaní všetkých položiek na stredisku kúpalisko vznikla strata vo výške 51 641,25 eura. 
 
Kotolne 
Kotolňa PK7- Janka Palu hospodárila s nákladmi 101 389,90 eura, výnosmi  101 654,69 
eura. Celkový hospodársky výsledok, zisk, bol 264,79 eura. Kotolňa PK3-Odbojárov mala  
náklady vo výške 32 648,19 eura, výnosy 32 433,19 eura, a hospodársky výsledok bol strata 
49,79 eura.  
 

RVS VLÁRA – VÁH S. R. O.  

K 31. 12. 2017 bolo v spoločnosti zamestnaných na pracovný pomer 11,5 pracovníka a traja 
na dohodu o vykonaní práce. Spoločnosť prevádzkuje 44,5 km vodovodnej siete a 39,5 km 
kanalizačnej siete v meste Nemšová a v obci Horné Srnie. K 31. 12. 2017 bolo z celkového 
počtu 9 082 obyvateľov zásobovaných pitnou vodou 9 025, čo predstavuje 99,4 % a je to stav 
nezmenený v porovnaní s rokom 2016. V roku 2017 bolo odstránených na vodovodnej sieti 
13 porúch. Vyfakturovanej pitnej vody bolo 268 130 m3 (v roku 2016 to bolo 269 607 m3  v 
roku 2015 vyfakturovali 277 120 m3). Z vyššie uvedeného počtu obyvateľov bolo napojených 
na verejnú kanalizáciu 7 442, čo predstavuje 81,9 %. Vyfakturovanej odkanalizovanej vody 
bolo 507 080 m3 (501 001 m3 roku 2016 a 439 449 m3 v roku 2015). 
Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia bolo rozdelených 45 319 eur, do zákonného 
rezervného fondu suma vo výške 2 266 eur a na účet nerozdeleného zisku minulých rokov 
suma vo výške 43 053 eur. Náklady spoločnosti predstavovali 631 125 eur, výnosy 703 032 
eur.  
 

DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY V MESTE NEMŠOVÁ  

DHZ Nemšová mal od roku 2017 celkovo 11 členov: Jozef Bahno, Peter Bahno, Stanislav 
Bahno, Ján Ďurík, Jozef Gabriel, Rastislav Guga, Anton Hoško, Pavol Holeček, Peter Húdek, 
Ján Juzek, Alojz Švandtner. Zbor navždy opustili Jozef Guga (68 r.) a Júliana Švandtnerová 
(63 r.). Veliteľom bol Jozef Bahno, predsedom Jozef Guga a preventinárom Jozef 
Gabriel. Počas roka vykonávali hlavne údržbu techniky a zbrojnice, čo mal na starosti Jozef 
Bahno, no okrem toho riešili i menšie požiare, ktoré zvládli sami. V januári pomáhali pri 
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tvorbe ľadovej plochy za ZŠ, Janka Palu. Člen zboru Rastislav Guga sa 18. februára zúčastnil 
Okresného valného zhromaždenia územnej organizácie DPO Trenčín v Soblahove. 
Hasiči sa zapojili aj do jarného upratovania. Dobrovoľní hasiči Jozef Bahno, Jozef Gabriel, 
Rastislav Guga zabezpečovali riadenie dopravy fašiangového a lampiónového sprievodu a 
sprievodu oltárikov. Jozef Bahno dňa 28. marca zasahoval pri požiari suchej trávy v Ľuborči 
pri Chmelnici a 29. marca zasahoval opäť Jozef Bahno spolu s Petrom Húdekom, tentokrát 
pri požiari suchej trávy v Ľuborči pri moste smerom k futbalovému ihrisku. Požiare vznikli 
nedovoleným vypaľovaním trávy občanmi mesta. Činnosť v roku 2017 symbolicky ukončil 
najaktívnejší člen Jozef Bahno, ktorý zabezpečoval dozor na Mikulášskom večierku. 
 
DHZ Kľúčové mal 30 členov, z ktorých 10 členov bolo zaradených do hasičskej jednotky 
mesta Nemšová. Všetci absolvovali odbornú prípravu, ktorá je predpokladom pre ich 
zaradenie. Nemajú ešte veliteľa jednotky s odbornou spôsobilosťou, no bola zaslaná 
požiadavka na OR HaZZ v Trenčíne pre dvoch vybraných členov, odborná príprava by mala 
byť vykonaná v jesenných mesiacoch. Z rozpočtu DHZ zakúpili osobný výstroj pre členov, 
ktorí sa budú zúčastňovať hasičských súťaží, pričom výzbroj potrebnú na túto činnosť 
zakúpili z rozpočtu mesta Nemšová v 2017. Osobný výstroj členov hasičskej jednotky 
a členov súťažného družstva je uložený v novovybudovanej šatni v priestoroch DHZ 
Kľúčové. Od roku 2015 členovia  DHZ Kľúčové nezasahovali pri žiadnom požiari, členovia 
spolupracovali pri cirkevných udalostiach na požiadanie Farského úradu v  Nemšovej a pri 
pohreboch členov všetkých DHZ v rámci mesta.  
 
Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Ľuborči bol tretí rok Jaroslav Mačina, 
predsedom Peter Ondrejička a tajomníkom Pavol Švančara.  Zbor mal 26 členov a počas roka 
sa ako organizačná zložka zapojil do kultúrnych podujatí, akými boli stráženie božieho hrobu 
pri príležitosti veľkonočných sviatkov, oslavy sv. Huberta a riadenie dopravy pri 
organizovaní behu okolo Ľuborče.  
 
Tradične na Veľkú noc členovia DHZ spolupracujú na strážení božieho hrobu. Stráženie sa 
začína v piatok večer po slávnostnej omši a až do  soboty 10.00 hod ho stráži DHZ Ľuborča, 
v sobotu od 10.00 hod. do 14.00 hod. DHZ 
Nemšová a od 14.00 hod. do 18.00 hod. 
DHZ Kľúčové. O 18.00 hod. sa začínajú 
pobožnosti zmŕtvychvstania Ježiša Krista,  
po  ktorých cca 20.00 hod. nasleduje 
slávnostný sprievod z kostola po priľahlých 
komunikáciách a späť do kostola kde hasiči 
asistujú a zabezpečujú dopravu.  
Dobrovoľnícke hasičské zbory z Nemšovej, 
Ľuborče a Kľúčového si spoločne 6. mája 
uctili slávnostnou svätou omšou v kaplnke 
v Ľuborči Svätého Floriána, patróna 
hasičov.  Stretnutie sa organizuje každý rok 
v inej mestskej časti. 

Oslava svätého Floriána v kaplnke Ľuborči 
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ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V MESTE  

 

ZO ÚNIE ŽIEN  

Členky Únie žien sa počas roka zapájali do akcií mesta Nemšová a ich činnosť je úzko spätá 
s činnosťou Senior klubu v Nemšovej. Každoročne prispievajú počas jarného upratovania 
k čistote mesta, zúčastňujú sa osláv MDŽ a výstavy ovocia a zeleniny. Dňa 4. marca sa 
uskutočnila výročná schôdza spojená s oslavami Medzinárodného dňa žien.  
 

OZ ZÁHRADKÁROV OSADY BOČKY A OZ PRÍDOMOVÝCH 
ZÁHRADKÁROV 

Výročná členská schôdza sa uskutočnila na jar v Kultúrnom centre Ľuborča. Predsedom 
združenia je Anton Krchňávek, tajomníkom Vladimír Vavruš a predsedom prídomových 
záhradkárov Jozef Puliš. Mesto Nemšová poskytlo dotáciu z rozpočtu vo výške 572,75 eura. 
 

FOLKLÓRNA SKUPINA LIBORČAN  

Skupina má 11 členov a vedúcou je 17 rokov Alžbeta Gurínová, ktorá sa spolu s členmi 
skupiny zúčastňuje množstva akcií v meste Nemšová i mimo neho. Ich tradičnými 
podujatiami boli fašiangy a pochovávanie basy, v máji stavanie májov v mestách Nemšová, 
Dubnica nad Váhom, Tr. Tepliciach a Hrabovke. Dňa 5. apríla vystupovali v Ilave na 
jarmoku  remeselníkov s pásmom „Ďurove piesne“. V auguste sa zúčastnili jarmoku 
v Nemšovej a v decembri nechýbali ľudové kroje pri koledovaní vo Farskom kostole 
Nemšová, vo Valašských Kloboukoch a Podmanine. 
Výnimočné boli pre skupinu Liborčan kresťanské podujatia v Tr. Závade. Dňa 13. marca  sa 
zúčastnili inaugurácie novej poštovej známky pri príležitosti 100. výročia Zjavenia Panny 
Márie vo Fatime, 13. mája vystúpili ako krojovaný sprievod pri príležitosti hodov v Tr. 
Závade a 13. augusta boli opäť ako krojovaný sprievod do Tr. Závady pozvaní Farskou 
charitou v Nemšovej pod názvom „Boj proti hladu“, skupina Liborčan pri tejto príležitosti 
upiekla medovníkové srdiečka, ktoré na akcii predávali. Poslednou výnimočnou akciou 
bola posviacka Kaplnky Ružencovej Panny Márie dňa 17. septembra na Polníkoch.  
 

OBVODNÁ ORGANIZÁCIA Č. 4 NEMŠOVÁ SLOVENSKÉHO 
RYBÁRSKEHO ZVÄZU TRENČÍN 

Organizácia má 409 členov, z toho dospelých 307, 18 žien, mládeže 35 a detí do veku 14 
rokov 67. Mesto Nemšová  poskytlo v roku 2017 organizácii dotáciu vo výške 360 eur. 
Preteky mladých rybárov sa uskutočnili na štrkovni v Nemšovej v sobotu 6. mája v čase 
od 7.00 do 13.00 hod. V organizačnom výbore bol riaditeľ Miroslav Hamaj a zástupca 
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riaditeľa Pavol Habšuda. Hlavným rozhodcom bol Viktor Kukučka a bodovaciu komisiu 
tvorili Ing. Anton Chudo, Miroslav Hamaj ml., Štefan Vlasatý a Anton Šedivý. Pretekov sa 
zúčastnilo 68 mladých rybárov do 14 rokov. Pretekári ulovili celkovo 74 ks kaprov, 15 ks 
pstruha dúhového, 167 ks červeníc, 206 ks beličiek, 10 ks pleskáča, 5 ks lieňa. 
V kategórii chlapcov sa umiestnili na 1. mieste Peter Blaško s počtom bodov 3800, na 2. 
mieste Nikolas Nemček s počtom bodov 2041 a na 3. mieste Matúš Illy, ktorý získal 1781 
bodov. V kategórii dievčatá obsadila 1. miesto Nikola Mazáňová s počtom  bodov 845, na 2. 
mieste Patrícia Dobošová s počtom bodov 475 a na 3. mieste Adriana Konečná,  ktorá získala 
469 bodov.  Najväčšiu rybu, kapra 61 cm, chytil Oliver Michalik. 
Brigády boli organizované podľa pokynov hospodára: kaprová brigáda 8. apríla a 14. 
októbra na Gabajových štrkoviská, 15. apríla a 21. októbra na štrkovni Nemšová, 25. marca a 
7. okróbra v kľúčovskom odstavenom ramene a v rovnakom čase aj na štrkovni Ľuborča. 
Pstruhové brigády sa uskutočnili 1. a 8. apríla v potoku Súčanka, Hlboké, 1. apríla v 
Ľuborčianskom potoku a 30. septembra v  potoku Súčanka a Hlboké. 
 

OZ HUBERT ĽUBORČA  

Údržba lesného miesta Studnička pod Košármi bola počas roka organizovaná dobrovoľnou 
činnosťou. Dňa 1. apríla sa konalo jarné upratovanie, vyhrabanie areálu, vyzbieranie 
odpadkov, 26. mája doviezli a vymenili drevo na fragmente lesnej železničky, o tri dni 29. 
mája pokosili a pripravili areál pri Studničke pod Košármi na Deň sv. Huberta. Jubilejný 10. 
ročník Dňa sv. Huberta sa uskutočnil 3. júna. K tejto príležitosti bolo vyrobené pódium, na 
výrobe a montáži ktorého sa podieľal hlavný člen združenia František Begáň. Pri realizácii 
podujatia združenie spolupracovalo s mestom Nemšová, 117. zborom skautov sv. Františka z 
Assisi a dobrovoľníkmi. Slávnosť sa tešila veľkému záujmu verejnosti. Svojou prítomnosťou 
akciu podporili dokonca i zahraniční účastníci. Organizátori podujatia pripravili pre 
návštevníkov bohatý a pestrý program, ktorého nosnou časťou bola slávnostná sv. omša so 
svätohubertskými tradíciami. Hlavným celebrantom bol mons. Jozef Šelinga, pochádzajúci z 
Kameničian. Na lúke, neďaleko kaplnky, pokračovali vystúpenia, na ktorých sa predstavili 
detský folklórny súbor Radosť, heligónkárky sestry Bacmaňákové, dychový orchester z 
Hulína a hornové kvarteto Laugaricio. Lesy SR predstavili lesnú pedagogiku, návštevníci 
mohli vidieť ukážku sokoliarstva, vábenie zveri, zabaviť sa v skautskom mestečku 
netradičnými aktivitami či pozrieť si prácu remeselníkov. 
V priebehu roka upravili v spolupráci so zamestnancami lesnej správy dve nové  lesné miesta 
„Studničku v Zábrehu“, ktorej oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 30. júla, a „Studničku  
BONOVÉ", ktorú oficiálne otvorili v auguste. Obidvom bol vytvorený  prístrešok a nadpis. 
Medzi ďalšími významnými aktivitami bola výmena lokomotívy DEUTZ na fragmente lesnej 
železničky za novú, podobnú, aká v minulosti premávala v Ľuborčianskej doline. Výmena sa 
uskutočnila v dňoch 28. - 30. septembra. Mesto Nemšová poskytlo dotáciu 1 450 eur.  
Medzi ďalšie aktivity patrí každoročné splavovanie Váhu z Bolešova do Trenčína, ktoré sa 
konalo 12. augusta za prítomnosti 35 účastníkov a záverečnou akciou roka sa už tradične stal 
30. decembra 4. predsilvestrovský pochod po náučnom chodníku za prítomnosti 98 
účastníkov.  
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIA  

Poľovníctvo v meste je rozdelené do dvoch združení: Poľovnícke združenie „Háj“ so sídlom 
v Nemšovej, časť Kľúčové s 26 riadnymi členmi a 2 čestnými členmi a Poľovnícke združenie 
Nemšová s 13 riadnymi členmi a 1 čestným členom. Predsedom  združenia  „Háj“  bol v roku 
2017 Ing. Pavol Štefánek, tajomníkom Jaroslav Ondruška, poľovným hospodárom bol 
František Begáň, finančným hospodárom Stanislav Štefánek, kynologickým referentom  
Milan Rýger, streleckým referentom Miroslav Číž a členom výboru bol Milan Matejovič. 
Predsedom združenia Nemšová bol Ing. Ľubomír Ďurech, tajomníkom Bc. Pavol Papiernik, 
poľovným hospodárom Ľubomír Kňažek, finančným hospodárom Juraj Bariš, kynológom 
a kultúrnym referentom Michal Rea, kontrolórom Ing. Miroslav Bachratý, ostatní členovia 
Ing. Vojtech Lexman, Štefan Macura, Miloš Rea, Ing. Dalibor Ďurech, Martin Koníček, 
Dušan Sabadka, Ján  Holeček a čestný člen Pavol Beňo.  
 

117. SKAUTSKÝ ZBOR SV. FRANTIŠKA Z ASSISI  

Vodcom zboru bola Terézia Patková, zástupcom pre Horné Srnie Mária Šimáková, 
zástupcom pre Nemšovú Petra Pavlačková a zástupcom pre Dolnú Súču Katarína Plevová. 
Na fungovanie zboru prispelo  mesto dotáciou z rozpočtu vo výške 1 600 eur. 
Spoločne organizovali množstvo stretnutí. Prvé sa uskutočnilo počas zimných prázdnin dňa 
4. januára v dedinke Vitanová, na ktorom sa okrem množstva hier naučili zakladať oheň 
v snehu a zamysleli sa nad činnosťou zboru v roku 2016.  
V sobotu 11. februára sa v Bratislave uskutočnil skautský futbalový turnaj. Dievčatá zo 
zboru pod názvom Horalky vyhrali vo svojej kategórii prvé miesto. V kategórii  skautov bol 
tím zložený z vlkov a skautov zo zboru. Mladí diví vlci  skončili na výbornom treťom mieste. 
Turnaj uzavreli súboje tých najstarších, kde sa predstavili medzi desiatimi tímami, no tento 
rok ako obhajcovia minuloročného víťazstva neúspešne, pretože obsadili piate miesto. 
Verejno-spoločenskou a veľmi úspešnou akciu zboru je skautský ples. Organizuje sa jeden 
rok v Nemšovej a druhý rok v Hornom Srní. Hlavným organizátorom plesu bola Terézia 
Patková. V poradí 12. ročník skautského plesu na fašiangovú tému s tradičnými 
artefaktami, maskami i ľudovými doplnkami i pravým fašiangovým sprievodom sa 
uskutočnil 21. januára v Kultúrnom centre Nemšová. Do tanca hrala ľudová hudba Muzička 
a DJ MAJO. Zúčastnilo sa ho 180 hostí, teda 90 párov.   
V dňoch 17. - 19. februára sa v Hornej Súči na Vlčom Vrchu konal oblastný radcovský 
kurz, kde mali svoje zastúpenie nielen medzi účastníkmi, ale aj medzi organizátormi. 
V rovnakom čase 17. až 19. februára prebiehalo stretnutie vĺčat a včielok z celého Slovenska, 
ktoré sa spoločne stretli na akcii Vesmírne dobrodružstvo v dedinke Cabaj-Čápor pri Nitre. 
Nechýbali včielky dvoch družín zboru: Pandy (Emka - Ema Gurínová, Džedže - Jessica 
Šupíková, Bubu - Barbara Noemi Reová, Jessika Korienková, Mufinka - Alžbeta Mierna, 
Aďka Mierna a Barborka Mierna) a Svetlušky (Hanka Makovcová a Lucka Šumichrastová) 
Vyrábali si vesmírne obleky, púšťali rakety na chemický pohon a navštívilo ich prenosné 
planetárium  
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V dňoch 11. - 12. marca sa na Vlčom Vrchu odohrávala záchrana významného vedca. Deti 
na chate privítali agenti, ktorí vyšetrovali zmiznutie vedca Jozefa Stacha. Agenti im vzali 
odtlačky a zistili, že oni sú nevinní, napokon sa zistilo, pomocou jeho facebookového profilu, 
že odišiel na výlet do tejto lokality a stratil sa. Nasledujúci deň sa zdokonaľovali v 
záchranárskych úlohách a čakali na ďalšiu stopu. Večer zachytili signál o pomoc a vybrali sa 
ho hľadať. Šťastlivo sa stratenca podarilo zachrániť. 
 
Skautský zbor usporiadal pre svojich členov letný skautský tábor, ktorý  bol rozdelený na 3 
turnusy kvôli veľkému počtu členov a záujmu o tábor. Prvý turnus bol zameraný pre 
najmenších, vĺčatá a včielky, ktorých bolo spolu 47 aj s vedúcimi. Bol v termíne od 2. do 8. 
júla v  táborisku pod Tlstou Horou pri Bolešove, kde táborili aj v roku 2015. Táborisko sa 
nachádza približne 2 km za chatou Gilianka. Druhý a tretí turnus prebiehali simultánne, avšak 
rozhodli sa prihliadať na špeciálne potreby detí v skautskom veku (12 - 15 rokov) a vytvorili 
tak tábor pre chlapcov a dievčatá osobitne. Chlapčenského tábora sa zúčastnilo 27 členov, 
dievčenského 30. Tábor skautov a skautiek, roverov a roveriek, bol v termíne od 8. do 18. 
júla. Táborenie dievčat a chlapcov bolo osobitne na oddelených táboriskách. Celý tábor 
prebiehal bez mobilných telefónov a bol zameraný na lepšie spoznávanie prírody, zvýšenie 
telesnej zdatnosti a kondície, zdokonalenie sa v skautských zručnostiach a v neposlednom 
rade na zrekreovanie detí v prírode. Deti spali v podsadových stanoch a v indiánskych 
stanoch tee-pee.  
Každoročne 23. decembra  od rána putuje 
Betlehemské svetlo vo vlakoch po celom 
Slovensku. Do Trenčianskej Teplej si ho 
prišli odpáliť aj skautky 117. Zboru 
Františka z Assisi, priniesli ho včielkam a 
skautom do Nemšovej a do Horného 
Srnia. Poobede putovalo svetielko do 
kostola v Dolnej Súči. Na Štedrý deň ho 
skauti priniesli do kostolov, na filiálky vo 
farnosti Nemšová a do mnohých 

domácností.  
 
Poslednou akciu v roku dňa 29. decembra bol 2. ročník florbalového turnaja v športovej 
hale v Nemšovej a po ňom nasledovala „Akcia  vianočka“,  spoločenské posedenie pre 
členov a priateľov skautingu pri pravej vianočnej atmosfére. 
 

MATERSKÉ CENTRUM PÚPAVKA  

Anna Tupý Chlebanová druhý rok prevádzkovala materské centrum v Nemšovej. V priebehu 
roka neustále hľadala dobrovoľníčky na vedenie herničky, montessori kútika, organizáciu 
aktivít pre deti aj  mamičky. Mesto Nemšová  na jeho chod prispelo dotáciou 500 eur.  
Okrem možnosti strávenia voľných chvíľ v herni organizovala mnoho aktivít. Od januára 
bola herňa otvorená: v pondelok, stredu a piatok o 9.30 hod. do 11.30 hod. a od 16.30 hod. do 

Betlehemské svetlo v kaplnke v Tr. Závade 
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18.30. V priestore sa pravidelne organizovala joga, power joga, cvičenia na fitloptách. 
Tvorivé dielničky na fašiangovú tému sa uskutočnili 1. februára a fašiangový karneval 3. 
februára. Fotenie detí sa uskutočnilo 1-krát, 24. marca s fotografkou Zuzanou Gazdíkovou. 
Zorganizovaný bol letný denný tábor „Tábor s Rozárkou“ v Hornej Súči – Dúbrava 
v termínoch od 10. do 14. júla a od 17. do 21. júla. Tábor bol určený  pre deti od 6 do 10 
rokov. Minibazárik oblečenia sa organizoval dvakrát, na jar 17. a 18. marca a na jeseň 21. - 
23. septembra v Kultúrnom stredisku Ľuborča.  
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AGROTURIZMUS 

 

MAS VRŠATEC 

Miestna akčná skupina predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, ktoré sa snaží zlepšiť 
kvalitu života vidieckeho obyvateľstva využitím miestnych zdrojov za aktívnej účasti 
obyvateľov. V júni 2017 kancelária odovzdala dodatok č. 2 k stratégii CLLD MAS Vršatec 
pre nové programové obdobie 2014 – 2020, a v novembri prišlo rozhodnutie o schválení 
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelení štatútu. MAS Vršatec patrí medzi 
87 schválených MAS na Slovensku.  
Tím MAS Vršatec popri prácach na dodatku vyplnil rok tradičnými aktivitami. Usporiadal 7. 
ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základnej školy „Očami detí“. Deti kreslili a maľovali 
práce na tému „Čo by si si prial vo svojej obci/ vo svojom meste“. Do súťaže sa zapojilo 10 
základných škôl: z Bolešova, Dolnej Súče, Hornej Súče, Horného Srnia, Ilavy, Mikušoviec, 
Nemšovej, Pruského a Skalky nad Váhom. Odborná porota v zložení Mgr. Anna Haliaková, 
Mgr. art. Vladislav Kakody, Mgr. Miroslava Bachratá a Bc. Pavol Bobot, Dis. mala v 
kancelárii MAS Vršatec úlohu vybrať víťazné práce. Slávnostná vernisáž a vyhodnotenie 
súťaže sa konalo 30. mája o 10.00 hod. v Kultúrnom dome v Pruskom. Podujatie 
moderovala Gabika Švecová, starostka z Tuchyne, a deti zo ZUŠ Trenčiankej Teplej, 
elokované pracovisko Pruské sa postarali o kultúrny program. V prvej kategórii získali 1. 
miesto Alexandra Gúžiková (Pruské), 2. miesto Tomáš Adamec  (Nemšová), 3. miesto Sofia 
Anna Šedová (Mikušovce). V 2. kategórii uspeli žiaci: 1. miesto Tatiana Čerepanová 
(Pruské), 2. Miesto Alžbetka Michalíková (Horná Súča) a 3. miesto Nikola Majanová 
(Pruské) Cena za vystihnutie témy získala Emma Melišíková (Pruské), cenu za originalitu 
Viktória Vetrová (Pruské), cenu za techniku Alica Mikušincová (Horná Súča) a cenu poroty 
získal Ondrej Trúnek (Dolná Súča). 
Letné dni spríjemnili premietaním filmov obyvateľom v členských obciach (Slávnica, 
Bohunice, Hrabovka, Dolná Súča). Venovali sa prezentačnej činnosti, konkrétne 12. a 13. 
mája sa zúčastnili 6. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov s názvom „Region Tour 
Expo 2017“ v Trenčíne, v júni na krásnom podujatí Hubert Ľuborča a koncom augusta na 
najväčšej poľnohospodárskej výstave na Slovenku  na Agrokomplexe v Nitre, ktorý sa 
uskutočnil 17. - 20. augusta. Súčasťou propagácie bola prehliadka krojov a v tomto roku sa 
predviedli v krojoch červenokamenskej a sučanskej doliny.  
 
Medzinárodná reprezentácia a konferencie 
Svoju činnosť medzinárodne reprezentovali na konferencii LINC, ktorá sa konala v máji v 
Luxembursku v meste Vianden v dňoch 9. - 12. mája. Konferencia bola výborná príležitosť 
na získanie nových vedomostí a kontaktov s MAS-kami rôznych európskych krajín, ktoré 
mohli  využiť v novom programovom období. 
Druhá medzinárodná konferencia sa konala 21. a 22. júna v priestoroch penziónu 
Masarykov dvor v Pstruši vo Vígľaši. Zúčastnilo sa na nej množstvo zástupcov miestnych  
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akčných skupín, odborníkov v rozvoji 
vidieka a zástupcovia Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR či Združenia miest a obcí 
Slovenska. Konferenciu otvoril 
predseda NSS MAS Ľubomír 
Lőrincz a vystúpilo tu množstvo 
zaujímavých hostí. Mgr. Petra 
Šupáková, poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva v Nemšovej, 
zástupkyňa sekcie programov 

regionálneho rozvoja z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky (MPRV SR) zameraným na Prístup LEADER/CLLD na podmienky 
programového obdobia 2014 – 2020 pripomenula významné prvky prístupu LEADER, 
zvýraznila dôležité kritériá pre výber projektov, akými sú podpora zamestnanosti, územný 
dopad a inovácie. Účastníci konferencie sa mohli zoznámiť s pripravovanou implementáciu 
CLLD v rámci EFRR, ktorá bude aplikovaná v SR prvýkrát.  
V dňoch 26. – 27. septembra zorganizovali prvú aktivitu k projektu „Vidiek bez hraníc“ na 
území miestnej akčnej skupiny Moravský kras v Českej republike. Po školeniach nasledovali 
exkurzie po území - na koziu farmu v Šošůvce, na zámok Křtiny, na prehliadku Taurus 
družstva v Protivanove, na Pštrosiu farmu s. r. o. Holešín, Pálenicu Rudice, do Punkevnej 
jaskyne a priepasti Macocha.  
 
Kancelária MAS Vršatec sa dňoch 28. - 29. novembra zúčastnila konferencie pre miestne 
akčné skupiny so štatútom „Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne 
komunity na vidieku”. Konferencia sa konala pod záštitou Národnej siete rozvoja vidieka 
pod sekciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Hoteli DIXON v Banskej 
Bystrici. Bola zameraná na miestny rozvoj vedený komunitou a hlavnou témou bolo 
vyhodnotenie výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD a o udelení štatútu 
MAS. Zástupcovia MAS zo SR a ČR mali prednášku o príkladoch dobrej praxe a o 
projektoch spolupráce. Podujatie otvorila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Ing. Gabriela Matečná, ďalej sa predstavili zástupcovia MPRV SR, Ing. Anton Marcinčin 
PhD., splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, František 
Gudába, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Jozef Kožuch, ktorý sa 
venoval vyhodnoteniu výzvy na predkladanie žiadostí o schválení stratégie CCLD a o udelení 
štatútov MAS, zástupcovia Ministerstva poľnohospodárstva ČR, Ing. František Winter a 
zástupkyňa European Evaluation Helpdesk a Jela Tvrdoňová. Zástupcovia MAS zo SR a ČR, 
ktorí prezentovali svoje miestne akčné skupiny, ich aktivity a zrealizované projekty 
spolupráce, boli veľkým prínosom pre všetky miestne akčné skupiny. Z MAS Vršatec boli na  
konfeencii prítomné Martina Kenderová a Viera Benková. 

z medzinárodnej konferencie LINC 
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Cestovné balíčky v roku 2017  
Pre žiakov základných škôl ponúkali 
balíček Vyučovanie inak, v rámci 
ktorého si mohli záujemcovia vybrať z 
alternatív: BASIC (návšteva kaštieľa v 
Bohuniciach – výstava voskových 
figurín v životnej veľkosti známych 
osobností nášho regiónu, expozícia 
Ľudmily Podjavorinskej, sklárska 
expozícia a výstava historických 
motocyklov) a EXCLUSIVE (balíček 
BASIC rozšírený o prehliadku 
vojenskej expozície v múzeu v Nemšovej, návštevu vyhliadkovej veže v Trenčianskej 
Závade, prehliadku Veľkej Skalky.) V cene bol zahrnutý odborný a náučný výklad, dopravu 
si zabezpečovala každá škola samostatne. Balíček Exclusive využili 20. júna žiaci zo 
Základnej školy zo Školskej ulice v Bánovciach nad Bebravou. Pre milovníkov sakrálnych 
pamiatok bol vytvorený cestovný balíček „Cirkevná turistika“, ktorý zahŕňa súhrn 
najzaujímavejších pamiatok na našom území: Kostol sv. Juraja, Kostol sv. Petra a Pavla, 
krypta s telom Hugolína Gavloviča v obci Pruské, kaštieľ v obci Bohunice,  výstava 
voskových figurín v životnej veľkosti známych osobností nášho regiónu, expozícia Ľudmily 
Podjavorinskej, sklárska expozícia a výstava historických motocyklov, románsky kostolík 
v Pominovci, ktorý je zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, pútnické miesto 
Skalka nad Váhom  (prehliadka kostola, kláštora a jaskyne). Cestovný balíček „Cirkevná  
turistika“ využila 6. júla Jednota dôchodcov na Slovensku v Zamarovciach. 
 

RANCH 13 

Majitelia ranča svoje priestory 
neustále zdokonaľujú. V tomto 
roku sa začalo z výstavbou veľkej 
jazdeckej haly, ktorá umožní 
skvalitniť kurzy, ktorých je každý 
rok neúrekom. V krásnom 
prírodnom prostredí poskytli počas 
roka svoje priestory nielen kurzom, 
ale i množstvu  súkromných akcií 
a svadbám a spoločne 
s Gazdovstvom Uhliská 

organizoval 20. mája detské 
westernové preteky.  
 
Prvým kurzom v roku bola Koňoveda, kurz s Vaškom Bořánkom, ktorý sa uskutočnil 28. 
januára. Kurz bol zameraný na filozofiu tréningu športového koňa, chov koní a odchov 

Detské westernové preteky 
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žriebät, výpočet kŕmnych dávok, kŕmne doplnky, úprave kopýt. Dňa 11. – 12. februára sa 
uskutočnil lasovací kurz s Radkom Holubom a v sobotu verejná zabíjačka. Výnimočným 
podujatím, na ktorom sa mohli zúčastniť nadšenci koní, bol 18. februára Galavečer Sawrr. 
Súčasťou programu bolo vyhlásenie High Point Champion All Around Champion, rekordov 
za rok 2016, koňa roka a o 13.30 hod.  sa v kultúrnom dome Nemšová v zasadačke uskutočnil 
kurz Horsemanship1-2, ktorého súčasťou bola teoretická prednáška a práca zo zeme. Kurz 
bol vedený a zameraný na zdokonalenie jazdeckých skúseností jazdcov a koní. 
Horsemanship 3 bol rozdelený do dvoch dní a jeho súčasťou bol úvod do sedla a na druhý 
deň spoločný  tréning. Dňa 29. – 30. apríla sa konal Kurz s Engi. Spoločný tréning 
s Vaškom Bořánkom sa konal 8. - 9. júla a Western Rodeo 15. – 16. júla. Pre divákov boli 
pripravené westernové disciplíny, disciplíny s dobytkom, skvelí jazdci, ktorí súťažili o 
zaujímavé výhry. K dispozícii bolo detské ihrisko, trampolína, vozenie sa na koni, súťaže, 
zlosovateľné vstupenky a kulinárske špeciality.  
Jesenné mesiace priniesli Western Rodeo, tzv. Bikini Barel Race, ktoré  sa konalo 2. – 3. 
septembra a jazdilo sa na ňom v plavkách. Tean Roping Rodeo víkend plný lasovania sa 
uskutočnil 14. – 15. októbra. Na podujatí vystúpila country kapela Štvrtková klobása o 20.00 
hod. 
 
Súkromné akcie  
Najviac súkromných akcií sa uskutočnilo v letných  mesiacoch. Prvý letný  mesiac patril iba 
súkromným akciám, ktoré sa uskutočnili 3., 10., 17.  a 24., z toho boli dve svadby a v mesiaci 
júl tomu nebolo inak - 2 súkromné akcie a jedna svadba sa konali 1., 22. a 27. júla a od 
augusta do konca roka sa  uskutočnilo ďalších 5 súkromných akcií, z toho jedna svadba.  
 

GAZDOVSTVO UHLISKÁ  

Gazdovstvo Uhliská mnohými svojimi činnosťami prispieva k zachovávaniu ľudových 
zvykov a tradícií. Dňa 18. februára zorganizovali fašiangovú zabíjačku, na ktorej  ponúkali 
zabíjačkové špeciality, na tvorivých dielničkách vyrábali fašiangové masky, vodili 
návštevníkov na koníkoch a na koči. Deň bol sprevádzaný hudbou Hladíkovcov. Večer sa 
uskutočnila fašiangová veselica s DJ Janečkom, na ktorú mali masky vstup zadarmo. Medzi 
ďalšie tradičné tanečné zábavy, ktoré sa organizovali pri príležitosti sviatkov, patrili 
veľkonočná zábava (16. apríla), hodová zábava (13. mája a 14. októbra), katarínska zábava 
25. novembra a 26. decembra štefanská zábava. Všetky zábavy prispievali k zachovaniu 
kultúrno-spoločenských tradícii tak, ako tomu bolo v minulosti.  
Gazdovstvo sa prezentovalo na podujatiach a tradičné gazdovské špeciality mohli ochutnať 
návštevníci na jarmoku v Nemšovej a na Mňam FESTE v Bánovciach nad Bebravou 16. 
septembra, kde tradične ponúkali i pečeného býka. 
 
Úspechy a rozvoj 
Priestory gazdovstva svojou umeleckou činnosťou i naďalej skultúrňoval miestny maliar 
Jozef Vydrnák, stále pribúdali nové maľby a postupne sa blížilo i dokončenie novej stavby 
penziónu. Venujú sa i vlastnej bylinkovej záhradke, ktorá sa spracováva v kuchyni hostinca. 
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Počas roka zorganizoval kurz kváskovania so Silviou Horeckou. Veľký úspech zožali 
v súťaži syrov na Agrokomplexe v Nitre, kde získali krásne 1. miesto za kozí hrudkový syr a 
3. miesto za vyzretý kozí syr v kategórii syrové špeciality. Aj takéto ocenenia dávajú ich 
práci zmysel. V tomto roku gazdovstvo prekvapili milé prírastky, 16. mája sa somárici 
Aničke narodil krásny malý somárik a 28. apríla sa kobyle Tabee narodilo žriebä.  
 
Charitatívna činnosť, podpora detí a mládeže 
Charitatívna činnosť nie je majiteľom gazdovstva cudzia, pravidelne podporujú deti 
s rakovinou formou kasičky v Hostinci a v januári peniaze, ktoré vyzbierali z predaja knižky 
„Príbehy z Gazdovstva Uhliská“ z decembra, zaslali na účet n. o. Deťom s rakovinou. 
V tomto roku začalo ponúkať občianske združenie OZ Hipoško Gazdovstvo Uhliská 
hipoterapiu - liečbu koňom pre deti s diagnózami: predčasne narodené deti, chybné držanie 
tela, poruchy pozornosti, učenia a správania, autizmu, Aspergerov syndróm, úzkostné 
poruchy, Downov syndróm a mentálny hendikep.  
Počas jarných prázdnin organizovali pre deti dvojdňový tábor pre deti  vo veku 6 – 13 
rokov  a počas letných prázdnin tradičný „tábor v sedle“ . V zime 8. decembra zorganizovali 
Mikuláša spojného s vodením na poníkoch pre verejnosť, tréningom jazdeckej školy Uhliská 
v maskách, vianočné dielničky Gazdovstvo. Podporilo aj súťaž naj agro dievča a naj agro 
chlapec,  cez sociálnu sieť vyzvali všetkých, aby hlasovali za ich praktikantov Timeu 
Rychtárechovú a Lukáša Jelínka.  
 
Súťaže a kurzy  
V  priestoroch areálu Gazdovstva 
Uhliská sa každoročne koná niekoľko 
súťaží: dňa 6. mája sa konalo prvé kolo 
Benjamin cupu a 30. septembra jeho 
finále (preteky pre licencovaných 
a nelicencovaných jazdcov a kone). 
Každé kolo sa skladá zo 4 súťaží: 1. 
Hobby drezúra 2. Parkur kavalety, 3. 
Parkur krížiky, 4. Parkúr 60 cm 
(výsledky sú uvedené kapitole Šport). 

V dňoch 17. - 18. mája prebiehal na 
gazdovstve kurz working cowhorse 
s popredným talianskym jazdcom, trénerom a rozhodcom Maurom Tacciom. Cowhorse 2017 
je podujatie, ktoré sa  koná pod záštitou  SAWRR. Súťažilo sa v triedach Open Bridle, Non 
Pro Bridle, NOvice Horse open, Novice Horse NonPro, Novice Rider. 
 

Finále štvorkolovej sútaže  Benjamin cup 2017 
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V dňoch 24. - 25. júna a 5. - 6. 
augusta sa uskutočnilo medzinárodné 
westernové preteky – Reining 
a Cowhorse a dňa 23. – 24. septembra 
sa na Gazdovstve Uhliská stretli 
najlepší jazdci na majstrovstvách 
Slovenska v reiningu. Reining je jedna 
z najdôležitejších disciplín 
westernového štýlu jazdenia na koni. 
Často je popisovaná ako westernová 
forma drezúry, pretože pre správne 
vykonanie úlohy je potrebná dokonalá 
súhra jazdca a koňa, ktorý sa musí nechať ochotne viesť takmer nebadateľnými povelmi. 
Úlohou jazdca je predviesť s koňom zadanú úlohu zloženú z kruhov, preskokov, spinov, 
stopov, rollbackov, cúvania a uvoľnenia. Reining je veľmi dynamická disciplína plná cvalu. 
Rýchlosť však musí byť pod dokonalou kontrolou a nesmie byť na úkor presnosti. V súťažnej 
triede MLÁDEŽ (do 18 rokov) obsadila Lydia Čapková v dvoch kategóriách 4. a 5. miesto. 
Kultúrnym programom bola country zábava v hostinci. Na podujatie získalo Gazdovstvo 
Uhliská dotáciu 3000 eur od SJF. 
Poslednou súťažou roku 2017 boli Detské vianočné preteky na koníkoch, ktoré sa 
uskutočnili v piatok 29. decembra v jazdeckej  hale Gazdovstva  Uhliská od 10.00 hod.  
 
Umiestnenia v súťažiach  
Michal Lehocký obhájil 1. miesto z minulého roka v disciplíne Trail s vodičom na detských 
westernových pretekoch, ktoré sa konali v sobotu na Ranch13. Na detských westernových 
pretekoch reprezentovali Gazdovstvo Uhliská jazdci Leila Strydom, Kamilka Straková, 
Jasmina Janotková, Vanda Ševčíková, Ema Zavřelová, Stella Eržinová, Vaneska Slivoňová, 
Marko Brezík, Gabika James, Simonka Zuzíková, Paulínka Lehocká a Miško Lehocký pod 
vedením šikovných trénerov Petry Balúchovej, Niky Štefánkovej a Juraja Lehockého.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majstrovstvá Slovenska v reiningu 
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EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 

K 31. decembru 2017 bol počet obyvateľov mesta 6 332, z toho v Nemšovej 3 962, v 
Ľuborči 1 335, v Kľúčovom 645 a v Trenčianskej Závade 247 obyvateľov. 
Počet novonarodených detí bol rovnaký ako v predchádzajúcom roku - 68, dievčat 40 a 
chlapcov 28. U dievčat boli najčastejšie mená Katarína a Natália (obe v počte tri) a Sofia, 
Ema, Melánia (v počte dva). U chlapcov bolo najčastejšie meno rovnako ako v minulom roku 
Michal a k nemu sa pridal Marko (obe v počte dva). Najviac detí sa narodilo v mesiaci jún 
(10) a najmenej v mesiacoch apríl a december (1). 

 
Zomrelo 73 obyvateľov, 33 žien a 34 mužov. Priemerný dožitý vek bol 71,5. Najstarší 
obyvateľ sa dožil 91 rokov a najmladší 25. Mestskú časť Nemšová navždy opustilo 51 
obyvateľov, m. č. Ľuborča 8, m. č. Kľúčové a v m. č. Tr. Závada nezomrel v tomto roku 
žiaden občan. 
 
Počet nových prisťahovaných občanov bol k 31. decembru 106, o 17 menej ako 
v minulom roku. Z toho 61 žien a 45 mužov. Najviac obyvateľov sa prisťahovalo z obcí 
Dubnica Nad Váhom (23), z Trenčína (14) a Horného Srnia (10), ďalej zo Skalky nad Váhom 
(6), z Dolnej Súče, Tr. Teplej, Trenčianskych Teplíc (4), Hornej Súče, Vsetína, Novej 
Dubnice, Soblahova, Nových Zámkov, Prešova (3), Melčíc (2), Pruského, Beluše, 
Lednických Rovní, Slovenskej Vsi, Tvrdošína, Bratislavy, Mojšu, Žiliny, Rabče, Ilavy 
a Popradu (1). Zo zahraničia - Českej republiky, Írska, Portugalska, Talianska a Veľkej 
Británie - sa prisťahovalo 7 obyvateľov vo veku od 0 do troch rokov.  
Počet odhlásených občanov bol k 31. decembru 93, o 11 menej ako v minulom roku. Naši 
bývalí občania našli nový domov najčastejšie v Trenčíne (15), Dubnici nad Váhom (9), Novej 
Dubnici, Dolnej Súči, (7), Bratislave (5), Skalke nad Váhom, Pruskom, Drietome, Košiciach, 
(3) Hornej Súči, Zamarovciach, Nových Zámkoch, Borčiciach, Hornom Srní, Žiari nad 
Hronom (2), Púchove, Banskej Bystrici, Bernolákove, Čadci, Petrovej Lehote, Hornej 

Vítanie  detí do  života 
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Porube, Melčiciach Lieskovom, Nedášovciach, Ladcoch, Strážnom, Ilave, Vrútkach, 
Bolešove, Tr. Tepliciach, Tr. Teplej, Tr. Stankovciach, Dolnom Dubovom, a Seleči našiel 
svoj domov jeden obyvateľ Nemšovej. Do zahraničia odišli 4 obyvatelia a svoj nový domov 
našli v Českej republike, Veľkej Británii a vo Švajčiarsku. 
Prírastok obyvateľstva bol 167, úbytok 160, celkový prírastok obyvateľstva bol 7.  

 
V priebehu roka 2017 bolo evidovaných 54 sobášov, najviac za  posledné tri roky (2016 bolo 
34 sobášov, 2015 bolo 43 sobášov) z toho 38 cirkevných a 16 občianskych. Mesto si uctilo 
výročie zlatej svadby Jána Mindára a Blanky Mindárovej, rod. Dominovej, ktorí svoj sľub 
uzavreli 21. januára 1967. Najstaršou občiankou mesta bola 97-ročná Štefánia Mošková, 
nar. 29. mája 1920. Mesto Nemšová oslávilo okrúhle narodeniny významných občanov 
a pracovníkov mesta. Vo februári si uctilo zápisom do pamätnej knihy 60. narodeniny Ing. 
Eleny Bachratej, pracovníčky mesta Nemšová v oddelení životného prostredia, v októbri 60. 
narodeniny Heleny Spišiakovej, pracovníčky mestskej knižnice, a rovnako v októbri 70. 
narodeniny Pavla Chmelinu, bývalého poslanca mestského zastupiteľstva, člena komisie 
životného prostredia a výstavby, podporovateľa rozvoja v oblasti výstavby, športu, 
regionálnej politiky a agroturistiky.  
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EKONOMICKÝ ŽIVOT 

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo pre rozvoj podnikateľskej činnosti v meste niekoľko 
uznesení. Uznesením č. 337 prenájom časti pozemku C KN parcely č. 243 o výmere 468 m2 
(časť pozemku vo výmere 14 m2) zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová, ako 
dočasne prebytočný majetok mesta Nemšová spoločnosti Fehers, s. r. o. a uznesením č. 362 
schválilo prenájom pozemku, C KN parcelu č. 2492/6 C KN parcely č. 2492/2 o výmere 954 
m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová Petrovi TOPÁKOVI – ROMI. Ide o 
prenájom časti pozemkov na trhovisku na Ulici Janka Palu v Nemšovej. Týmto schválením 
zmenili prevádzkovateľov oba stánky s predajom zeleniny a ovocia na Ulici Janka Palu, a 
skvalitnila sa tým služba pre obyvateľov, pretože noví prevádzkovatelia poskytli mnoho 
noviniek, dlhšiu otváraciu dobu, rozšírenie sortimentu, zasklenie a klimatizovanie priestorov 
predajne.  
Uznesením č. 332 schválilo MsZ  odpredaj pozemkov, C KN parcely č. 603/35 a 603/36, k. 
ú. Nemšová DALITRANS, s. r. o., Veľké Bierovce za cenu 11  €/m2. Spoločnosť Dalitrans s. 
r. o. nadobudla v roku 2017 v Nemšovej čerpaciu stanicu. Má záujem o rozšírenie pozemku 
pre ich podnikateľské zámery. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a z tohto dôvodu 
je obmedzený v spôsobe využitia, preto sa mesto rozhodlo, že pozemky predá, a uznesením 
č. 332 schválilo odpredaj týchto pozemkov.  
Uznesením č. 357 neschválilo prenájom pozemku, C KN parcely č. 120/2, k. ú. Nemšová 
Dušanovi Mazanovskému, ALFA DM, Železničná 216/6, Nemšová časť pozemku o výmere 
110 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová. Nájomca mal na predmetný 
pozemok s mestom uzavretú zmluvu na dobu určitú do 31.12.2017, na základe ktorej mohol 
tento pozemok dočasne užívať za účelom vstupu, prechodu a prístupu pre povolenie  
dočasnej stavby, ale z dôvodu, že nepredložil súhlasné stanoviská od obyvateľov bývajúcich 
na Ul. železničnej, že môže vstupovať do svojej prevádzky, sa mu nájom ruší.  
 

SPOLOČNOSŤ VETROPACK NEMŠOVÁ S. R. O.  

Obyvatelia Nemšovej si mohli byť istí stabilitou najväčšej firmy, ktorá v roku 2017 
zamestnávala 377 pracovníkov, pričom ku koncu roka ich počet narástol na 388. Spoločnosť 
sa pripravovala organizačne i personálne na rozšírenie výrobných kapacít. Počet jej 
zamestnancov sa tak dostane onedlho cez hranicu štyroch stoviek. V blízkej budúcnosti chcú 
financovať modernizáciu výrobnej linky a zrekonštruovať sklársku taviacu pec. Investícia je 
naplánovaná na prvý štvrťrok budúceho roka. Dôvodom je koniec životnosti obidvoch 
taviacich pecí. Vynaložia na to viac ako 23 miliónov eur. Produkcia číreho skla sa tak v 
Nemšovej zvýši o necelých trinásť percent na 90-tisíc ton. Celkovo bude fabrika vyrábať už 
viac než 176-tisíc ton skla ročne. Vďaka novej investícii Vetropack vytvorí aj 25 nových 
pracovných miest.  
Rozvoj neustáva a počas roka popri nábehu nového tvarovacieho stroja – linky 711 
prebiehala aj intenzívna príprava projektu generálnej opravy vane 71. Rozšírila sa výrobná 
hala a pripravila sa infraštruktúra potrebná na inštaláciu ďalšej novej výrobnej linky. 
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Čistý obrat spoločnosti bol viac ako v predchádzajúcom roku - 56 758 791 eur, (54 915 387 
eur v roku 2016). Tržby z predaja tovaru tvorili 6 120 477, (6 523 084 eur v roku 2016). 
Tržby z predaja vlastných výrobkov boli 50 160 965 (48 029 506 v roku 2016) a tržby z 
predaja služieb boli vo výške 477 349 (362 797 eur v roku 2016). K 31. decembru 2017 
vykázali emisné kvóty vo výške 345 263 eur. Neplánované náklady na výrobu sa im zvýšili 
kvôli reklamáciám z nekvality vo výške 438 834 eur (68 397 eur v roku 2016). Zmeny 
v riadení firmy sa neudiali a zostalo  rovnaké ako je uvedené v kronike z roku 2016. 
 

LESNÁ SPRÁVA NEMŠOVÁ  

Personálne obsadenie vo vedení bolo rovnaké ako v roku 2016. Prepočítaný počet 
zamestnaneckých príležitostí bol 31.  
Lesná správa obhospodarovala lesné porasty, ktoré spolu tvorili 5 938 ha, z toho 4 430 ha 
štátnych a 1 384 ha neštátnych a 124 ha prenajatých. Lesov využiteľných na produkciu dreva 
bolo 5 076 ha, z toho 4 180 ha štátnych a 796 neštátnych a 100 ha prenajatých. V kategórii 
hospodárskych obhospodarovaných lesov bolo zaradených 84,7 % lesov s výmerou 5 029 ha, 
ochranných lesov 12,3 %, čo tvorí 733 ha, a lesov osobitého určenia bolo 176 ha. 
Stav plôch určených na obnovu bol na začiatku roka 15,04 ha, z toho prvé zalesnenie 13,46 
ha a opakované zalesnenie 1,58 ha. Stav na konci roka bol spolu 16,90 ha, z toho prvé 
zalesnenie 13,16 ha a opakované zalesnenie 3,74ha. Počas roka ťažbou pribudlo 14,11 ha, 
neúspešnou obnovou 3,74 ha, spolu 32,89 ha. Umelou obnovou ubudlo 6,08 ha (25,98 %), 
prirodzenou 9,91 ha (68,77 %).  
Spotrebovaných prípravkov na ochranu lesa bolo v tomto roku viac - 120 kg feromónov (67 
kg v roku 2016), 775 kg repelentov (375 kg v roku 2016 ) a 90 iných /pellacolu (180 kg 
v roku 2016). V našich lesoch vyťažili 4 018 m3 výchovnou úmyselnou ťažba do 50 rokov, 
11 646 m3 výchovnou úmyselnou ťažbou nad 50 rokov, 17 155 m3 obnovnou úmyselnou 
ťažbou a 2 589 m3 náhodnou ťažbou. Spolu bolo v roku 2017 vyťažených 35 408 m3. 
Ručným spúšťaním bolo sústredených 561 m3 dreva, ťažnými zvieratami 4 286 m3, 

univerzálnymi traktormi 15 534 m3, lesníckymi kolesovými traktormi 11 283 m3, lesníckymi 
lanovkami 1 087 m3 a vývoznou súpravou 2 657 m3.  
Počas roka sa zamestnanci lesnej správy zapojili do kultúrno-spoločenskej akcie Deň sv. 
Huberta, kde formou lesnej pedagogicky poskytli mnoho zaujímavých informácií o okolitej 
prírode. 
 

MULTIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁPAD NEMŠOVÁ  

Dňa 13. januára prebehlo slávnostné odovzdanie vozidiel Tatra 815 a Aktis 4x4 útvarom OS 
SR. Nakúpenú techniku  odovzdal osobne minister obrany SR Ing. Peter Gajdoš za účasti 
náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ing. Milana Maxima, veliteľa Pozemných síl 
generálmajora Ing. Ondreja Novosada a veliteľa Úradu logistického zabezpečenia plukovníka 
Ing. Jána Žarnovického . 
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Základňa pravidelne organizuje dva dni 
otvorených dverí. Prvý DOD sa konal 2. 
júna a bol určený pre materské školy. Deti 
mali možnosť pozrieť si historickú techniku, 
ukážku strážnych psov a zasúťažili si v hode 
granátom a v preťahovaní lanom. 
Najšikovnejšie deti po krátkom nacvičení 
predviedli vojenský pochod pod velením 
príslušníčky útvaru a na záver boli 
odmenené medailou a sladkosťami. Druhý 
DOD sa pravidelne organizuje v piatok 
počas nemšovského jarmoku. V tomto roku 
sa uskutočnil jeho 14. ročník. Návštevníci si mohli prehliadnuť tank T-72, bojové vozidlá, 
leteckú a delostreleckú techniku útvaru Vojenského múzea Piešťany, vojenskú políciu, 
vojenských hasičov zo Zemianskych Kostolian, výcvik psov, prílet vrtuľníka Mi-17 a zoskok 
výsadkárov. Príslušníci Vojenskej polície, zástupcovia vojenskej a justičnej stráže predviedli 
praktické ukážky zásahu. Návštevníci si mohli vyskúšať vybavenie  športovcov Vojenského 
športového centra Dukla Banská Bystrica, kde  ich zaujal najmä veslársky trenažér.  
Zásobovaciu základňu I. Nemšová navštívili 4. - 6. októbra príslušníci centra zabezpečenia  
zahraničných operácií a mimoriadnych stavov Armády Českej republiky. Predmetom 
rokovaní bola výmena skúseností v oblasti zásobovania operácií mimo území jednotlivých 
štátov. Súčasťou rokovaní bola návšteva v mestskom múzeu, kde bola prezentovaná história 
mesta Nemšová, poloha a možnosti tohto regiónu.  
 

PD VLÁRA NEMŠOVÁ  

Predsedom predstavenstva bol od 24. mája 2016 Ing. Branislav Židek a podpredsedom Ing. 
Marek Podhorány. Podľa internetovej stránky FinStat, s. r. o. nastalo v PD Vlára Nemšová 
niekoľko personálnych zmien. Vo funkcii člena predstavenstva skončil Ing. Boris Slezák 
a v kontrolnej komisii Mgr. Barabáš Kováč, a novým členom predstavenstva sa stala Mgr. 
Zuzana Pagáčova a členom kontrolnej komisie Ing. Roman Lokšík. Títo však nie sú 
obyvateľmi Nemšovej. Ďalší členovia kontrolnej komisie boli Ing. Jozef Špirko a Ing. 
Monika Mikulová. Firma  patrí do skupiny podnikov, ktoré majú 50 až 99 zamestnancov. 
V roku 2017 mal zisk 292 004 eur, viac ako v roku 2016, kedy bol zisk 126 802 eur.  

 
DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

Súkromný prepravca Arriva posilnil priame vlakové spojenie Nitry s Prahou. Ide o 
najžiadanejšie vlaky, ktorých kapacitu zdvojnásobili pomocou spájania súprav. Všetky vlaky 
na linke Nitra - Trenčín - Uherské Hradiště - Praha po novom zastavujú aj v stanici Nemšová. 
Zmeny vstúpili do platnosti 11. júna. Vlakom z Nemšovej priamo do Prahy môžete cestovať 
každý deň od 8.20 hod.(v Prahe je o 13.30 hod) a v sobotu a nedeľu poobede od 14.25 hod. (v 
Prahe o 19.29  hod. večer). Vlak je vo svojej cieľovej  stanici cca za 5 hodín. 

DOD počas nemšovského  jarmoku 
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 

Mesto Nemšová v roku 2017 vyplatilo sociálnu výpomoc v celkovej výške 6 900 eur. 
Neštátnym sociálnym subjektom (Čistá Duša, Pro Charitas, Peregrín, Zväz telesne 
postihnutých, Materské centrum a OZ Kľúčikovo) na území mesta poskytlo dotácie spolu vo 
výške 2 950 eur. V spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVaR sa zapojilo do 
národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a zabezpečovalo terénnu opatrovateľskú 
službu v priemere 12 klientom. 
Podľa dostupných podkladov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne bolo 
v Nemšovej k 31. decembru 2017 spolu 83 uchádzačov o zamestnanie, z toho 44 mužov a 39 
žien, čo je o 60 menej ako v roku 2016, kedy bolo nezamestnaných 166 obyvateľov.  
V projekte o dobrovoľníckej službe v zmysle § 52a zákona č. 5/2014 Z.z. o službách 
v zamestnanosti vykonávalo aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 10 uchádzačov 
o zamestnanie. Mesto vytvorilo 2 pracovné miesta podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 
5/2014 Z. z. o službách zamestnanosti z radov uchádzačov o zamestnanie v projekte Šanca na 
zamestnanie v období 1. 5. 2017 - 31. 10. 2017. 
Prostredníctvom projektov ÚPSVaR zamestnali troch obyvateľov v chránenej dielni na 
zbernom dvore v Ľuborči a v chránenej dielni v mestskej športovej hale, ktorá vznikla 1. 
decembra 2017.  
 

ZMENY V ZDRAVOTNÍCTVE  

Od 1. júna ukončila činnosť ambulancie MUDr. Elvíra Hammerová, praktická lekárka pre 
dospelých. Doktorka pôsobila v Nemšovej od roku 1989, najskôr ako závodný lekár pre 
Skloobal Nemšová, potom ako závodný lekár pre Vetropack Nemšová s. r. o. Od júla 2012 
do 1. júna 2017 pracovala ako obvodný lekár vo svojej ambulancii na Ulici odbojárov č. 8.  
Okrem MUDr. Elvíry Hammerovej ukončila k 31. decembru svoju činnosť privátnej 
diabetologickej ambulancie v Trenčianskych Tepliciach, s pobočkou v Nemšovej na 
Odbojárov 8 MUDr. Elena Kruteková. Dôvodom ukončenia bolo zrušenie živnosti privátnej 
praxe. Pacienti boli preevidovaní do diabetologickej ambulancie uni-POLIKLINIKA 
Dubnica nad Váhom, kde Elena Kruteková pokračovala len v činnosti ako lekár diabetológ.  
Mesto Nemšová na konci roku 2016 zakúpilo sonograf vhodný na vyšetrovanie pacientov vo 
viacerých odborných lekárskych ambulanciách. Kúpou sonografu chcelo zvýšiť úroveň a 
kvalitu lekárskej starostlivosti v meste a zároveň dosiahnuť, aby nemuseli občania cestovať 
za týmito službami mimo mesta. O podmienkach prenájmu sonografu poslanci rokovali na 
februárovom MsZ. Podmienkou prenájmu mala byť povinnosť na dobu 10 rokov poskytovať 
bezplatné vyšetrenia občanom mesta Nemšová. Priestory, v ktorých mal byť sonograf 
umiestnený, nepatrili mestu a v čase, kedy mesto sonograf kúpilo, ich vlastník ponúkol na 
predaj iným lekárom. Dvaja z troch lekárov, ktorí si mali sonograf prenajať, nesúhlasili s 
podpísaním nájomnej zmluvy. Poslanci MsZ schválili uznesenie o odstúpení od kúpnej 
zmluvy a následne mesto vrátilo sonograf dodávateľovi.  
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CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

V centre sa o 20 klientov ZOS a 7 v útulku staralo 11 zamestnancov. Život v centre 
spríjemňovali mnohé akcie, ako sú napr. oslavy narodenín klientov, pečenie fašiangových 
šišiek, slávenie veľkonočných sviatkov tvorbou veľkonočných dekorácii, na jeseň sa zapojili 
do výzdoby priestorov na výstave ovocia a zeleniny v kultúrnom dome, ktorej sa aj zúčastnili, 
oslávili príchod sv. Mikuláša s košom mikulášskych balíčkov pre klientov a organizovali 
Štedrý večer pri stromčeku  s koledami, prskavkami a darčekmi. Dvakrát v roku, v marci 
a v novembri, potešili klientov svojím koncertom deti zo ZUŠ Nemšová.  
Zamestnanci pri práci s klientmi používali množstvo rôznych druhov terapií ako ergoterapia 
(nácvik bežných činností k zachovaniu sebestačnosti), muzikoterapia (spev kresťanských 
a ľudových piesní, počúvanie hudobných CD, sledovanie TV šláger), biblioterapia (čítanie 
v skupine), reminiscenčná terapia (práca so spomienkami), snoezelen (multisenzorické 
terapie, relaxácia, individuálne a skupinové terapie). Počas roka sadili a zbierali bylinky 
a následne ich predávali. Absolvovali kognitívne tréningy zamerané na abstraktné myslenie, 
krátkodobú pamäť, hádanky, kvízy, krížovky, matematické príklady, pravidlá gramatiky, 
tajničky, edukatívne rozhovory, prednášky na rôzne témy, každý mesiac slávili v kaplnke 
sväté omše so svätou spoveďou.  
V júni sa uskutočnil DOD. Termín tohto dňa bol symbolický, a to 14. júna, kedy si 
pripomíname Svetový deň darcov krvi. V dopoludňajších hodinách prostredníctvom 
Národnej transfúznej služby Trenčín a predsedníčky Slovenského červeného kríža v Ľuborči 
Alžbety Gurínovej sa v priestoroch CSS zorganizovalo darovanie krvi. Úprimná vďaka patrí 
40 darcom krvi. Program pokračoval slávnostnou sv. omšou v Kaplnke zasvätenej Matke 
ustavičnej pomoci, ktorú celebroval vdp. Mgr. 
Anton Košík. Prítomných povzbudil vo viere a 
v duchovnom živote. Program  pokračoval 
občerstvením a zakončený bol hudobným 
vystúpením žiakov Základnej umeleckej školy 
v Nemšovej. Deň otvorených dverí navštívili aj 
riaditelia okolitých zariadení, Mgr. Renáta 
Papierniková (CSS Lipovec Horné Srnie), Ing. 
Edita Prekopová (Sociálne služby mesta 
Trenčín), riaditeľ Ing. Ján Gramata (Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne), generálny 
riaditeľ sekcie eurofondov Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR. 
V priebehu dňa bola hosťom prezentovaná 
relaxačná  miestnosť SNOEZELEN, ktorá bola 
dokončená v prvom štvrťroku tohto roka. 
Prítomní vyjadrili obdiv a uznanie, že 
zariadenie napreduje míľovými krokmi 
dopredu, a ocenili, že sa nadviazala spolupráca 
s úradom práce v Trenčíne. 

Relaxačná  miestnosť SNOEZELEN 
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MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA 

Výbor MS SČK v Ľuborči zorganizoval 
3 darovania krvi, na ktorých sa spolu 
stretlo 122 dobrovoľných darcov krvi. 
Prvé darovanie sa uskutočnilo 18. 
januára (46 darcov), druhé 14. júna (40 
darcov v CSS ) a posledné 2. októbra (36 
darcov).  
Na výročnom zhromaždení členov 
v Kultúrnom stredisku Ľuborča dňa 19. 

februára o 15.00 hod. odovzdali 22 
plakiet: bronzovú plaketu získali Ing. Mária Mičková, Peter Šebík, Michal Fabuš, Bc. 
Zuzana Patková, Marek Štefánek, Daniel Fila, Juraj Adamec, Ing. Anton Krchňávek, Bc. 
Kristína Ligasová, Jozef Malich, striebornú plaketu získali Branislav Krajči, Jana Patková, 
Lukáš Vavruš, Peter Adamech, Juraj Mačina, Pavol Mikušinec, Matej Mazán a zlatú plaketu 
Viliam Gago, Ivan Poláček, Lenka Gáliková, Štefan Môcik a Ladislav Šumichrast.  
Okrem výročnej schôdze zorganizovali brigádnickú činnosť, potravinové balíky, zber 
umelohmotných štupľov pre choré dieťa, autobusový zájazd na púť do Zárušíc na Morave 
dňa 9. septembra.  
Na záver roka pozvalo bezpríspevkových darcov krvi a členov SČK na predsilvestrovské 
posedenie pri hudbe, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. decembra o 19.00 hod. v Kultúrnom 
stredisku Ľuborča. Do tanca hrala hudobná skupina Galaktic.  
 

MO JEDNOTA DÔCHODCOV A SENIOR KLUB V NEMŠOVEJ  

Mestskú organizáciu Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Nemšovej 
založili v roku 1992 Danka 
Pavlačková, Božena Školníková, 
Štefánia Matejková, Terézia 
Mutňanská a Štefánia Marková. 
Jubileum 25 rokov činnosti na 
Slovensku si členovia pripomenuli 
spoločenským posedením v rámci 
Mesiaca úcty k starším ľuďom v 
nedeľu 8. októbra vo veľkej sále 
Kultúrneho centra Nemšová. Po úvodnej básni v podaní členky výboru Anny Šeligovej 
stretnutie otvorila a viedla predsedníčka MO JDS Ing. Viktória Korbašová. Spestrením bol 
umelecký program Trenčianskeho osvetového strediska pod vedením Mgr. Vierky Slivovej. 
Hosťom na podujatí bol aj podpredseda okresnej organizácie JDS Ing. Ján Skyba. 
Zablahoželal k 25. výročiu organizácie, ocenil jej prínos pre aktívne prežívanie tretieho veku 

Odovzdávanie plakiet dobrovoľným darcom krvi 
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a zaželal do ďalšej činnosti veľa zdravia a elánu. Na spoločenskom posedení, ktoré bolo 
spojené aj s gratuláciou  jubilantom, boli vyznamenaní členovia organizácie Ing. Viktória 
Korbašová, Eleonóra Dorušincová, Margita Vavrušová, Marta Valovičová, a Eliška 
Schwandtnerová. Ďalšími vyznamenanými pri príležitosti výročia boli primátor mesta Ing. 
František Bagin a exprimátor mesta Nemšová Ján Mindar.  
 

OZ PEREGRÍN NA POMOC ONKOLOGICKÝM PACIENTOM 

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 2. februára v priestoroch Mestského múzea 
v Nemšovej. Schôdzu otvorila a viedla podpredsedníčka OZ Anna Kebísková. Na schôdzi 
boli zvolení skrutátori Blanka Mindárová a Anežka Gajdošíková. Predniesli sa správy 
o činnosti za rok 2016 a plán aktivít na rok 2017. Na zasadnutí odsúhlasili zriadenie 
a prevádzkovanie požičovne zdravotných pomôcok. Zápis OZ Peregrín s požičovňou 
zdravotných pomôcok do Registra poskytovateľov sociálnych služieb sa uskutočnil 7. 
septembra. 
Vo februári dvakrát zorganizovali tvorivé dielne, v marci sa členovia zapojili do jarného 
upratovania a  v apríli 19 zúčastnených absolvovalo prednášku a ochutnávku pod názvom 
„Nové zmesi bylín pre zdravie“ s prednášajúcim J. Kňažekom. S príchodom teplého počasia 
organizovali výlety, exkurzie a zúčastňovali sa na púťach. Dňa 1. mája absolvovali výlet do 
kremnických baní a Banskej Štiavnice a v dňoch 11. - 13. augusta trojdňový výlet do 
Červeného Kláštora, Levoče a na Spišský hrad. Na púti na Butkov sa 22. júna zúčastnilo 12 
a na púti na Skalku 15 výletníkov. Dňa 15. septembra sa uskutočnila pietna spomienka na 
zakladateľku OZ Janku Breznickú,  Agátu Budjačovú a Jozefa Gugu.  
Vianočné posedenie pri kapustnici pre členov OZ, sprevádzané vystúpením detí zo ZUŠ 
Nemšová, sa uskutočnilo 14. decembra a bolo spojené so zbierkou pre Mukačevo.  
 

POHREBNÁ SLUŽBA  

Mesto má spolu päť cintorínov. Dva z nich sú už takmer zaplnené a na cintoríne na Ulici 
Janka Palu sa už nové hrobové miesta netvoria, pochovávajú sa tam iba  príbuzný  zosnulých. 
Nedostatok voľných hrobových miest v meste zatiaľ bezprostredne nehrozí, podľa 
prednostky mestského úradu Ivety Jurisovej sa však v Nemšovej čoraz častejšie stretávajú s 
požiadavkou na vytvorenie urnového hája. Cintorín na Moravskej ulici má pred oplotením po 
pravej strane dostatočný priestor na jeho vytvorenie. Preto dalo  mesto pripraviť štúdiu, z 
ktorej vyplýva etapovité, päťstupňové riešenie urnového hája. Toto riešenie je podľa 
prednostky vhodné tak z pohľadu umiestnenia, ako aj postupného budovania jednotlivých 
častí. 
Kým pred piatimi rokmi dávalo v rámci Slovenska prednosť klasickým pohrebom pred 
spopolnením asi 60 percent ľudí, dnes sa pomer obrátil a pre kremáciu sa vo väčších mestách 
rozhoduje asi 55 percent obyvateľov. Dlhoročná tradícia pochovávania do zeme na rozdiel od 
veľkých miest stále pretrváva na dedinách. 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

Na úseku životného prostredia mesto úspešne prevádzkuje zberný dvor a regionálne  centrum 
zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Množstvo odpadu odvezeného na  
skládky v roku 2017 bol na jedného obyvateľa v priemere 279,48 kg/občan, triedeného 
odpadu na recykláciu 77,48 kg/občan a BRO 127,89 kg/občan. Množstvo vytriedeného 
odpadu i komunálneho dopadu má stále stúpajúcu tendenciu. Celkovo bolo vyzbieraných 3 
068,7 ton odpadu (o 132,3 ton viac ako v roku 2016), z toho biologicky rozložiteľného 
odpadu bolo 809,4 ton a zmesového komunálneho odpadu 1 158,7 ton.  
 
Zo 16 druhov recyklovaného odpadu zaznamenalo najväčší nárast za posledné dva roky 
šatstvo - 26,7 ton (15,1 ton v roku 2016 a 6,5 ton 2015) a drevo - 117,5 ton (100,9 ton v roku 
2016 a 36,5 ton v 2015). Vysoký nárast zaznamenal drobný stavebný odpad z obcí - 355,2 
ton (216,5 ton v roku 2016), papier a lepenka - 160,8 ton (139,8 ton v roku 2016) a 
veľkorozmerný odpad - 254,2 ton (232 ton v roku 2016), ku ktorému prispieva jarné 
upratovanie, kedy si obyvatelia mesta môžu veľkorozmerný odpad vyložiť pred svoje domy 
a pracovníci VPS. m. p. o.  ich odvezú. O približne 10 ton a viac sa zväčšilo množstvo 
vyzbieraných plastov - 45,7 ton (33,6 ton v roku 2016), skla - 110 ton (98,1 ton v roku 2016) 
a vyradených elektrických a elektronických zariadení - 13,4 ton (4,4 ton v roku 2016). 
Podobné hodnoty ako v predchádzajúcom roku zaznamenali vyradené zariadenia 
obsahujúce chlórflórované uhľovodíky - 5,279 ton a kovy - 9,090 (9,58 v roku 2016), jedlé 
oleje a tuky - 1,0 t (0,75 tony v roku 2016) 
Klesajúcu tendenciu majú každým rokom kompozitné obaly a obaly obsahujúce zvyšky 
nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami - 4,5 ton (10,7 ton v roku 
2016 ).  
Mesto Nemšová v 15. 
novembra získalo Čestné 
uznanie „Mesto 
s najlepšími výsledkami v 
odpadovom hospodárstve 
za rok 2016“. Ocenenie 
bolo udelené v rámci 
súťaže o najväčší pokrok v 
odpadovom hospodárstve 
3Z – znižuj, znovupoužívaj, 
zrecykluj, ktorú už päť 
rokov organizuje občianske 
združenie Priatelia Zeme. 
Základom pri hodnotení je 
kvantitatívny aj 
kvalitatívny pokrok. Za najlepšie výsledky v odpadovom hospodárstve v roku 2016 dostali 
čestné uznanie obec Malý Cetín a mesto Nemšová. 
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Eco dog toilet 
Z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného 
prostredia a verejnej zelene sa riešil problém so psími exkrementmi inštalovaním 2 ks eco 
dog toilet staníc na Sklárskej ulici. Ide o hygienické zariadenie pre psy, ktoré ekologicky a 
efektívne rieši likvidáciu a neutralizáciu psích exkrementov na verejných priestranstvách a v 
obytných zónach miest. To znamená, že nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s 
okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii. Filtračný systém je pravidelne 
monitorovaný a servisovaný.  
 
Polopodzemné kontajnery  MOLOK 
Súčasných 57 kusov 1 100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad, plast, papier a sklo 
nahradilo na troch nových stojiskách 16 kusov polopodzemných kontajnerov MOLOK. 
Celkový objem je väčší o 22 m3. Nové stojiská vybudovali na neprejazdnej časti Ulice 
sklárska, na Ulici Janka Palu za bývalou tržnicou a na Ulici odbojárov. Polopodzemné 
kontajnery sú bezpečné. Vhadzovacie otvory sú vo výške 0,96 metra. Hĺbka znemožňuje 
opätovné vyberanie obsahu. Riziko požiaru je obmedzené nízkym prísunom vzduchu. 
Vyprázdňovanie sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca, čím vhadzovací otvor zostáva 
čistý. Verme, že veta z katalógu dodávateľa polopodzemných kontajnerov bude u nás 
realitou: „Pridanou hodnotou je fakt, že krajšie stojiská kontajnerov psychologicky vplývajú 
na správanie sa obyvateľov a podporujú zodpovedný prístup k triedeniu odpadov.“  
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DUCHOVNÝ ŽIVOT  

Kaplnka Fatimskej Panny Márie v Trenčianskej Závade sa v  roku 2017 stala miestom 
niekoľkých výnimočných duchovných akcií, ktoré sa niesli nielen v znamení stého výročia 
zjavenia vo Fatime, ale aj 70. výročia najstaršej fatimskej kaplnky na Slovensku. Postavená 
bola v rokoch 1947 – 1949, teda 30 rokov po zjaveniach vo Fatime. Kaplnka je symbolom 
vďaky Panne Márii za ochranu ľudí počas 2. svetovej vojny, hlavne však počas prechodu 
frontu cez naše obce, kedy takmer všetci obyvatelia boli evakuovaní v Trenčianskej Závade a 
okolitých horách. Podobne ako Fatima v Portugalsku i obec Trenčianska Závada bola 
uchránená od hrôzy vojny. Na pamiatku tejto pomoci rozhodli sa vystavať kaplnku Panne 
Márii Fatimskej, ku ktorej sa počas vojny utiekali v modlitbách svätého ruženca a prosili ju 
o pomoc. Základný kameň bol posvätený dňa 18. mája 1947. Najväčšiu zásluhu na vystavaní 
kaplnky mal vdp. kaplán Jozef Hanko – veľký ctiteľ Panny Márie Fatimskej, ktorý pôsobil 
v meste v rokoch 1946 – 1950. Vo veži kaplnky sú dva zvony. Jeden menší (umieračik) má 
meno Mária, pochádza zo starej zvonice, ktorá bola kedysi v strede obce. Väčší zvon má 
meno Jozef, bol zakúpený v roku 1949 z finančnej zbierky veriacich. Trenčianska Závada sa 
stala dvakrát do roka vždy v nedeľu po 13. máji a 13. októbri pútnickým miestom. 

V pondelok 13. marca o 14. 00 hod. sa početní veriaci zišli v kaplnke na sv. omši, aby boli 
prítomní na slávnostnej inaugurácii jubilejnej známky k 100. výročiu zjavenia Panny Márie 
vo Fatime. Na Ministerstvo pôšt a telekomunikácií SR o povolenie vydať túto jubilejnú 
známku pred rokmi podal žiadosť správca farnosti Trenčianska Teplá Mgr. Ján Vallo, 
predseda Spoločenstva sv. Gabriel a Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku. 
Spoločné vydanie známky s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom iniciovala Slovenská 
pošta, a. s. a jednotný grafický návrh známky pre Slovensko a tieto krajiny navrhol 
portugalský výtvarník Túlio Coelho. Známka vyšla v náklade 80-tisíc kusov, má číslo emisie 
630, jej nominálna hodnota je 1,60 € a je zároveň sväteninou. Slávnostnú svätú omšu v 

Z inaugurácie poštovej známky 
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Trenčianskej Závade, v prvej kaplnke zasvätenej Panne Márii Fatimskej na Slovensku, 
celebroval dekan vdp. Mgr. Anton Košík. Koncelebrovali správca farnosti Trenčianska Teplá 
Mgr. Ján Vallo, ktorý známku posvätil, správca farnosti Čaka Mgr. Karol Koníček, správca 
farnosti Bzovík ThDr. Pavol Párničan a Mgr. Jaroslav Ondráš, správca farnosti Nemčiňany. 
Medzi prítomnými boli predstavitelia mesta Nemšová primátor Ing. František Bagin a jeho 
zástupca Ján Gabriš a Mgr. Martin Vančo, PhD., vedúci odboru Poštovej filatelistickej 
služby, ktorý po slávnostnom vysvätení známky v krátkom príhovore vysvetlil genézu jej 
vzniku.  
 
Výročie 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime bolo slávené v Kaplnke Panny Márie 
Fatimskej v Trenčianskej Závade každý mesiac od mája do októbra v deň zjavenia. 
V nedeľu 14. mája sa uskutočnila fatimská slávnosť spojená s tradičnou púťou do Tr. 
Závady. Do Trenčianskej Závady putovali všetci bohoslovci Kňazského seminára sv. 
Gorazda v Nitre na čele s otcom biskupom Mons. Viliamom Judákom a predstavenými 
seminára, kde spolu z domácimi kňazmi slávili svätú omšu. Pochodu sa zúčastnili členovia 
folklórnej skupiny Liborčan a mnohí veriaci. Mladí niesli sošku Panny Márie a modlili sa 
svätý ruženec.  
V augustovej slávnosti navštívil Trenčiansku Závadu žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, 
ktorý tu slávil sv. omšu a obdaroval kaplnku vzácnym darom. Daroval kaplnke relikvie 
fatimských detí, sv. Hyacinty a sv. Františka, ktoré si veriaci môžu uctiť. Táto slávnosť bola 
sprevádzaná veľkou účasťou veriacich v krojoch nielen z Nemšovej, ale i zo širokého okolia. 
Záverečná fatimská slávnosť pri príležitosti osláv 100. výročia zjavenia Panny Márie bola 13. 
októbra a hodová slávnosť 15. októbra. Dňa 13. októbra celebroval sv. omšu v Tr. Závade 

Mons. Milan Kupčík, trenčiansky dekan a na 
hodovej slávnosti bol hlavným celebrantom vdp. 
Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára 
v Nitre. 
Svoje 70. výročie oslávila okrem kaplnky 
v Trenčianskej Závade i veža na farskom Kostole sv. 
Michala Archanjela. V roku 1915 padla za obeť 
ničivému požiaru a po opravení v roku 1945 
podľahla vojne a bola zostrelená. S jej opravou sa 
začalo v roku 1947 a odvtedy slúži veriacim 

Augustová slávnosť Októbrová fatimská slávnosť 

Historická  fotografia z opravy kostolnej veže 
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v nezmenenej forme. Zaujímavým podujatím bola slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla 
v Nitre, kam putovali i veriaci z nemšovskej farnosti. V krojoch sa zúčastnili i sprievodu 
s obetnými darmi pri slávení hlavnej sv. omše na Svätoplukovom námestí, ktorú s biskupmi 
Slovenska ako hlavný celebrant slávil Mons. Dávid Tencer, biskup v Reykjavíku na Islande. 
K tomuto sa viaže milá udalosť. O niekoľko dní po púti v Nitre biskup Tencer osobne priamo 
z Islandu telefonoval nášmu farníkovi Ivanovi Štefánkovi z Ľuborče, aby sa poďakoval za 
obetné dary, zvlášť za včelie produkty, ktoré do obetných darov venovali včelári 
z nemšovskej farnosti.  
Vo farnosti boli i ďalšie slávnosti slávené každoročne: hodová slávnosť sv. Antona v Ľuborči 
v nedeľu po 13. júni, v Kľúčovom slávnosť sv. Anny v nedeľu po 26. júli a v Nemšovej 
slávnosť sv. Michala Archanjela, patróna farnosti, v nedeľu po 29. septembri. Tiež sa 
uskutočnila už tradičná slávnostná sv. omša v Deň sv. Huberta v Antonstálskej doline v prvú 
júnovú sobotu.  
 
Počas ostatného roka sa uskutočnilo 28 cirkevných sobášov a 69 pohrebov. Slávnosť 1. sv. 
prijímania sa uskutočnila 21. mája, eucharistiu prijalo po prvýkrát 54 detí. Sviatosť 
birmovania bola 7. mája, dary Ducha Svätého prijalo 102 mladých ľudí, najmä žiakov 8. a 9. 
ročníka. 
 
Mesto Nemšová podporilo duchovný život dotáciami v celkovej výške 161 647 eur. Dotácie 
získal Diecézny školský úrad v Nitre, Beňadikt, neinvestičný  fond v Trenčíne a Rehoľa 
piaristov na Slovensku v Nitre. 
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ŠKOLSTVO  

Škola má v živote každého človeka špecifické miesto a i po mnohých rokoch sa na ňu 
spomína s nostalgiou. Spomienky na školu si prišli bývalí žiaci oživiť 27. októbra po 55 
rokoch. Stretnutie spolužiakov iniciovali Pavol Chmelina, Anna Horňáková a Blanka 
Mindárová. Základnú školu ukončili v roku 1962, riaditeľom školy bol Jozef Karas a ich 
triednymi učiteľmi Jozef Bednárik a Mikuláš Gabčo. Posedenia v Tr. Závade na Gazdovstve 
Uhliská o 16.00 hod. sa zúčastnilo zo 78 bývalých žiakov 28.  
 
Školy tvoria veľmi dôležitú zložku pri tvorbe kultúry a verejno-spoločenského života, a to 
nielen výchovno-vzdelávacou činnosťou na vyučovacích hodinách, ale prispievajú 
k aktívnemu životu v meste i svojou mimoškolskou činnosťou. Rôznou umeleckou 
a literárnou činnosťou sa žiaci škôl zapájali na verejno-spoločenských podujatiach v meste. 
Na výstave ovocia a zeleniny sa prezentovali výtvarnými a literárnymi dielami, na Mikuláša 
tanečnými a hudobnými vystúpeniami a na vianočných trhoch svojou umeleckou tvorbou. 
Vlastným programom spríjemnili posedenie na MDŽ,  športovou aktivitou sa zúčastnili 
atletickej súťaže na MDD a iných podujatí. 
Učiteľka na ZŠ, Janka Palu 2, Mgr. Lenka Tršková celoročne spolupracuje s mestom pri 
korekcii a písaní článkov Nemšovského spravodajcu. Učitelia sa v tomto roku zapojili do 
novej pilotnej akcie Deň pre rodinu a učitelia ZUŠ Nemšová organizovali fašiangový 
karneval a cestu  rozprávkovým lesom.  
 
Ocenenie najlepších žiakov primátorom mesta Nemšová  
Ocenenie od primátora si prebralo tridsaťpäť žiakov za vynikajúci prospech a výnimočné 
úspechy, ktoré dosiahli počas školského roka, za pomoc pri organizovaní školských podujatí 
a osobný prínos nielen pre spolužiakov, ale aj pre celú školu. Za Základnú školu, Janka 
Palu 2 získali ocenenie Laura Červeňanová, Richard Šebík, Lukáš Bobík, Branislav 
Papiernik, Michaela Kocianová, Alžbeta Ondraščinová, Katarína Filípková, Aneta Husárová, 
Marián Švančárek, Matúš Belko, Emma Vandžalová, Adriana Micháliková, David 
Švančárek, Klára Artmannová, Michaela Ďurišová, Maria Nyuyen, Kristína Vyletelková. Za 
Základnú školu sv. Michala získali ocenenie Jasmína Forgáčová, Timea Barišová, Michaela 
Sláviková, Jakub Forgáč, Monika Breznická, Simona Repová, Lenka Štefaničáková, Natália 
Miškechová, Ján Sedláček, Jana Mičková, Simona Gunárová, Michal Šumichrast, Karolína 
Holíčková, Elemér Balog, Renáta Jiračková a špeciálne ocenenie za ušľachtilý čin zo 
Spojenej katolíckej školy získala Magdaléna Amrichová. Ocenenie zo Základnej 
umeleckej školy dostali žiaci Dalibor Benko, Simona Eva Masláková a Kristína 
Ondrejičková. 
 
Rozlúčka s deviatakmi 
Každoročná rozlúčka zo žiakmi deviatych ročníkov škôl na území mesta sa uskutočnilo 30. 
júna o 10.00 hod. V školskom roku ukončilo základnú školskú dochádzku 18 žiakov 
Spojenej katolíckej školy a 27 žiakov Základnej školy, Janka Palu 2. 
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ZŠ, Janka Palu 2 absolvovali : Daniel Bariš, Dominika Begáňová, Filip Blažej, Jozef Cípeľ, 
Sanda Daneková, Jakub Dúžek, Alexanda Dúžeková, Daniela  Fabušová, Natália Gabrišová, 
Karin Chlebanová, Adrian Holba, Adrian Korienek, Lukáš Kriško, Patrik Michálik, Sarah 
Miklátková, Marek  Papiernik, Slávka  Papierniková, Milan Patka, Tatiana Pelechová, Tomáš 
Remo, Martin Riečičiar, Jozef Seriš, Viktória Suletyová, Norbert Milan Vavro, Adriana 
Vlasatá, Kristína Výletelková a Dominika Zagyiová. 
ZŠ sv. Michala absolvovali: Peter Begáň, Boris Galko, Eliška Galková, Jana Gugová, 
Stanislav Gurín, Jakub Hajný, Andrea Chmelinová, Kristína Chmelinová, Renata Juračková, 
Aneta Koníková, Alex Kula, Adam Lyžičiar, Natália Martišová, Filip Patka, Laura Svedková, 
Michal Šumichrast, Laura Timková, Filip Zemanovič.  

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, JANKA PALU 2 

Riaditeľkou základnej školy bola v roku 2017 Mgr. Emília Mazanovská (vo  funkcii od 01. 
07. 2004), zástupkyňou riaditeľky Mgr. Edita Kadlečíková (od 16. 08. 2004). Počet 
zamestnancov ku dňu koncoročnej kvalifikácie bol 42, po prepočítaní 39,10 (v roku 2016 bol 
počet po prepočítaní 34,36), z toho 26 bolo kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 2  
nekvalifikovaní, 2 asistenti učiteľa, 3 upratovačky, 3 kuchárky a ostatných zamestnancov 
bolo 6. Na starobný dôchodok odišla k 31. júlu PhDr. Mária Lehotská. Pracovný pomer tiež 
ukončili Mgr. Mariana Šimorová, Mgr. Adriána Patková, Mgr. Pavlína Habánková, Mgr. 
Tomáš Mikel. Pracovný pomer bol uzatvorený so školníkom Igorom Vanekom. Škola  
získala dotácie z rozpočtu mesta Nemšová v celkovej  výške 6 715 eur. 
 
Rada školy 
Riadne voľby členov do Rady školy sa uskutočnili 8. decembra 2016, kedy sa skončilo 
funkčné volebné obdobie. Za predsedníčku bola opäť zvolená Vladimíra Begáňová (rodič), za 
podpredsedníčku opäť Dagmar Štefánková (rodič), Mária Husárová (rodič), Andrea 
Sedlárová (rodič). Novými členkami za pedagogických zamestnancov sa stali Mgr. Lenka 

Absolventi  ZŠ, Janka  Palu 2 
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Turáková a Ing. Jaroslava Sabadková. Za nepedagogických zamestnancov bola opäť zvolená 
Ing. Andrea Ondrejičková. Členovia rady školy delegovaní zriaďovateľom zostali 
nezmenení: Mgr. Mária Haljaková, Ján Gabriš, Vladimír Gajdoš a Stanislav Husár. 
V piatok 27. januára 2017 usporiadala Rada školy, Rodičovské fórum pri Základnej škole, 
Janka Palu 2 školskú tanečnú zábavu v priestoroch Kultúrneho centra v Nemšovej. 
V programe vystúpili  žiaci ZUŠ Nemšová. Prítomných bolo cca 250 ľudí. 
 
Do tried boli zakúpené nové lavice, do 13 učební zaviedli pripojenie na internet, v ktorých 
nebol dostatočný signál. Na jar 2017 kúpili stolíky na notebooky z prostriedkov rodičovského 
fóra a počas prázdnin sa nainštalovali notebooky. Kúpili ich z prostriedkov občianskeho 
združenia Iniciatíva pre žiakov ešte minulý rok. Z vlastných zdrojov financovali vitríny na 
trofeje, prístrešky nad  vstup do školskej jedálne a školskej kuchyne. Financie na umývačku 
riadu s príslušenstvom do školskej kuchyne poskytol zriaďovateľ z kapitálových výdavkov. 
Zriaďovateľ čiastočne zaasfaltoval chodník okolo budovy školy a opravil poklop na šachte na 
chodníku. Pri prívalových dažďoch pretrvávalo zatekanie vody do suterénnych priestorov, 
preto počas leta zaizolovali šachtu, do ktorej odteká dažďová voda a osadili nový poklop.  
Od septembra 2016 mali na I. stupni 9 tried a na II. stupni 8 tried. Počet žiakov bol 15. 
septembra 319. Od septembra bolo integrovaných 9 žiakov prevažne s poruchami dyslexia, 
dysgrafia, dysortografia, s poruchami pozornosti, z toho jedna žiačka s poruchou 
aritmetických schopností. Počet žiakov zapísaných do prvého ročníka na školský rok 
2017/2018 bol 51, 21 dievčat a 30 chlapcov, a dodatočne bolo zapísané ešte jedno dievča. 
Odklad povinnej školskej dochádzky bol nariadený 3 žiakom. Počet prijatých žiakov do 
prvého ročníka strednej školy bol 27, z toho 13 dievčat. Jeden žiak bol prijatý z piateho 
ročníka na osemročné gymnázium. Na stredné odborné školy s matematikou bolo prijatých 
18 žiakov, na SOŠ 3-ročné 2 žiaci, na gymnáziá 6 žiakov, na dvojročný odbor 1 žiak, na  
strednú umeleckú a športovú školu nebol prijatý žiadny žiak 
 
Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov na I. stupni základnej školy dosahovala 
priemer 85 %, a na 2. stupni 89,52 %, pričom odbornosť hlavných predmetov bola 100%.  
Výchovné opatrenia za II. polrok. Na I. stupni všetci žiaci postúpili do vyššieho ročníka. 
Udelených bolo 27 pochvál triednou učiteľkou, 11 pochvál riaditeľkou školy, 1 napomenutie 
triednou učiteľkou a 1 pokarhanie triednou učiteľkou. Na II. stupni neprospeli dvaja žiaci. 
Žiak VIII. B triedy opakuje ročník, druhý žiak z IX. A triedy bol na opravnej skúške z 
anglického jazyka hodnotený známkou nedostatočný. Splnil 10 rokov povinnej školskej 
dochádzky, ale nezískal nižšie stredné vzdelanie. Pokračuje na strednej škole v dvojročnom 
učebnom odbore. Udelených bolo 10 napomenutí triednou učiteľkou, 20 pokarhaní triednou 
učiteľkou, 6 pokarhaní riaditeľkou školy, 54 pochvál triednou učiteľkou, 37 pochvál  
riaditeľkou školy, a udelených bolo 6 znížených známok druhého stupňa zo správania. 
 
Celoslovenské  testovanie 
Úspešnosť žiakov v celoslovenskom testovaní piatakov bola opäť nadpriemerná, 
v matematike získali 72,30 % (celoslovenský priemer 62,3 %), a v slovenskom jazyku 
a literatúre 77,8 % (celoslovenský priemer 63,10 %) Celkový rozdiel od celoslovenského 
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priemeru bol 12,35 %, čo je ešte o necelé 2 % viac ako v predchádzajúcom roku. Testovania 
sa zúčastnilo 30 žiakov, 2 sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnili.  
 
Testovanie 9. ročníka sa uskutočnilo 5. apríla a žiaci v ňom získali priemerné výsledky, 
ktoré sa pohybovali 0,7 % pod celoslovenským priemerom, pričom v minulom roku získali 
nadpriemerné výsledky. V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli 61 % (celoslovenský 
priemer 61,2 %,) a v matematike 55,2 % (celoslovenský priemer 56,4 %). 
 
Projekty 
Škola sa zapojila do celoslovenského prieskumu prevencie násilia páchaného na deťoch. 
Zamestnali asistentku učiteľa a vychovávateľku v školskom klube detí.  Zriaďovateľ podal 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných 
školách. Zapojili sa aj do projektu „V základnej škole úspešnejší“ a projektu „Zdravie na 
tanieri 2017“. Spolu bolo podaných 147 žiadostí, z nich bolo len 15 úspešných. 120 žiadostí, 
medzi nimi aj žiadosť pre našu školskú jedáleň, nebolo úspešných. Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo po prvýkrát finančné prostriedky na 
nákup pracovných učebníc z prvouky pre 1. ročník ZŠ. 
 
Exkurzie a výlety  
Žiaci prvého stupňa absolvovali exkurziu do Tlačiarne J+K, bábkové divadlo v Žiline pod 
názvom „Zvedavý sloník“, navštívili pamätnú izbu Ľudmily Podjavorinskej, Červený Kameň 
a jaskyňu Driny.  
 
Žiaci druhého stupňa absolvovali dejepisné exkurzie do archeskanzenu Modrá, Oponíc 
a exkurziu do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, ďalej navštívili Košariská, mohylu a 
múzeum M. R. Štefánika, závod Galvanika v Brezovej pod Bradlom, poľnohospodárske 
družstvo Záblatie a Vetropack, s. r. o. Nemšová.  
 
Vedomostné súťaže, olympiády a súťaže zručnosti 
Množstvo žiakov absolvovalo školské kolá súťaží, ako sú olympiáda z matematiky, 
Pytagoriáda, KOMPARO či  Klokan, no ocenenia získalo pár žiakov aj na okresných 
a vyšších súťažiach. V okresnom kole olympiády zo SJL sa na 2. mieste umiestnila D. 
Begáňová, v obvodnom kole olympiády v ANJ sa na 6. mieste umiestnila D. Begáňová, a na 
7. mieste M. Margetiak. Na okresnom kole Technickej olympiády sa na 10. mieste 
umiestnili D. Benko a A. Bútora a  na 4. mieste Matej Adamec. Úspešný v okresnom kole 
Pytagoriády bol Matej Spurný, Andrej Bútora a Patrícia Štefánková. V súťaži Deň zručností 
v kategórii „Fancy drink“ sa na 1. mieste umiestnila A. Vlasatá, v kategórii „Dobrý 
obchodník“ na 2. mieste D. Begáňová a v kategórii „Najlepšia palacinka“ získala 2. miesto K. 
Chlebanová.  V polytechnicko-technickej súťaži v kategórii „Robotika“ sa umiestnili na 7. 
mieste M. Riečičiar a na 21. mieste J. Ondrejička. V technickej súťaži v kategórii „Ručné 
obrábanie kovov“ získal N. Vavro 10. miesto a D. Benko  35. – 37. miesto. 
 
Literárne súťaže 
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Žiaci prvého stupňa sa zapojili do Medzinárodného dňa školských knižníc, vzájomného 
učenia, Čitateľského orieška a súťaže List Ježiškovi. Spolu 25 žiakov druhého a prvého 
stupňa sa zapojilo do súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, do obvodného 
kola postúpila Diana Hicová zo 7. ročníka. Žiaci 2. stupňa sa v spolupráci so ZŠ Bystrany 
zapojili do literárnej súťaže „Záložka do knihy spája školy“ a školského kola recitačnej 
súťaže v ANJ sa zúčastnilo 16 žiakov.  
 
Športové súťaže a aktivity  
Prvý stupeň sa zúčastnil Behu pre zdravé srdce, žiaci prvého a druhého stupňa absolvovali 
cvičenia v prírode, 38 žiakov sa zapojilo do Behu údolím Váhu v Bolešove, dievčatá v ňom 
skončili na 3. mieste. V turnaji vo vybíjanej o Putovný pohár sv. Michala získali dievčatá 2. 
miesto a v turnaji vo futbale o Putovný pohár sv. Michala chlapci získali 2. miesto. Školu 
reprezentovalo 6 žiakov v okresnom kole cezpoľného behu žiakov ZŠ v Trenčíne, Behu 
okolo Ľuborče sa zúčastnilo 31 žiakov (umiestnenia uvedené v kapitole šport). Žiaci tiež 
absolvovali turnaj o Putovný pohár so ZŠ Hluk.  
Dievčatá úspešne reprezentovali školu v obvodnom kole florbalu žiačok ZŠ v Trenčíne, na 
ktorom získali 1. miesto a postúpili do okresného kola v Trenčíne, kde opäť získali 1. miesto 
a postúpili do regionálneho kola v Omšení, odtiaľ s 1. umiestnením  postúpili do krajského 
kola v Partizánskom, a napokon získali 2. miesto na majstrovstvách SR. Vo florbale žiakov 
ZŠ v základnom kole v Trenčíne získali chlapci 2. miesto.  
V stolnom tenise žiačok ZŠ v Trenčíne získali 4 dievčatá 1. miesto a postúpili do ďalšieho 
kola, kde získali 4. miesto. V stolnotenisovej súťaži o Pohár primátora mesta 
Trenčianskych Teplíc získala N. Slabá 2. miesto. V základnom kole turnaja vo vybíjanej 
získali 2. miesto. V malom futbale starších žiakov v základnom kole v MŠH Nemšová získali 
1. miesto a postúpili do okresného kola v Trenčíne, kde získali 2. miesto. V školskom pohári 
SFZ, ml. žiaci, malý futbal v Trenčíne v základnom kole získali 1. miesto a postúpili do 
okresného kola, kde získali 3. miesto. V okresnom kole v atletike v štafete 4x60m získali 1. 
miesto a v krajskom kole v prehadzovanej získali žiaci 4. ročníka 4. miesto.  
 
Výtvarné súťaže 
Žiaci základnej školy sa zapojili do regionálnych súťaží Príroda, životné prostredie a stavba, 
ktorá sa mi páči, vyhlásená CEMMAC, a. s. Horné Srnie, kreslili návrhy na nemšovskú 
magnetku, poslali výtvarné práce do súťaží Očami detí, Životné prostredie a deti, Vesmír 
očami detí, zapojili sa do súťaže Čitateľský oriešok, Vianočná pohľadnica, Cesta do 
budúcnosti, on-line súťaž kresieb, Vojaci očami detí, Všetko najlepšie, pán Janovic, Cesta za 
poznaním minulosti, Maľujeme s Primalexom.  
S umiestnením sa zapojili do súťaže Európa okolo nás, na ktorej Ondrej Zúbek získal 3. 
miesto, a v súťaži Moja vysnívaná hračka bola ocenená Mina Iliev. 
 
Besedy 
Realizovaná bola beseda pre žiakov šiesteho ročníka s veterinárom MVDr. Dušanom 
Bútorom pod názvom Hospodárske a domáce zvieratá, beseda „Z húsenice motýľom“ pre 
piaty ročník, beseda o dospievaní Adam a Eva s Ing. Zuzanou Šutou, beseda o svetových  
náboženstvách  pre 8. ročník, beseda o právnej zodpovednosti bola určená pre žiakov 8. – 9. 
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ročníka. Uskutočnila sa beseda pod názvom „Slepá dôvera“ s nevidiacim J. Prágerom o jeho 
výstupe na Mont Blanc a beseda o Afrike pre žiakov 6. ročníka, beseda s pracovníkom 
CHKO Biele Karpaty o bocianoch pre prvý stupeň základnej školy a beseda so včelárom pre  
4. A, 4. B, 6. A.  
 
Výchovné koncerty, výcviky  iné aktivity  
Dopisovanie si s rovesníkmi z Mikronézie a zo Švajčiarska, prehliadka cvičených psov na 
hľadanie drog, Noc v škole, vianočné besiedky, vianočné tvorivé dielne, Halloween, Deň 
otvorených dverí, vianočné predajné trhy v budove školy, vedomostná a športová súťaž s 
partnerskou školou Hluk, Nemšovský slávik, otváranie studničiek, vynášanie Moreny, aktive 
week, výchovný koncert nevidiacich, návšteva predškolákov či inscenačné čítanie, program s 
Osmijankom v podaní bábkoherca „Mačky vo vreci“ a mnoho iných aktivít absolvovali počas  
školského roka.  
 
Škola v prírode a lyžiarsky kurz  
Školu v prírode absolvovalo v máji 28 štvrtákov opäť v penzióne Vila Bela v Banskej Belej 
pri Banskej Štiavnici. Príspevok 100 eur MŠVVaŠ SR na školu v prírode po druhýkrát 
využilo 22 žiakov. Vedúcou bola PhDr. Mária Lehotská, pedagogický dozor PaedDr. Eva 
Ondrušková a Mgr. Barbora Panáková. Dopravu hradilo rodičovské fórum z príspevkov 
rodičov.  
Príspevok 150 eur od MŠVVaŠ SR na lyžiarsky kurz využilo 20 ôsmakov a 5 deviatakov v 
lyžiarskom stredisku Martinské Hole. Vedúcou lyžiarskeho kurzu a zároveň inštruktorkou 
lyžovania bola Mgr. Zuzana Škorvánková, lyžiarsky inštruktor Lukáš Fiala, pedagogický 
dozor Mgr. Lenka Tršková a Mgr. Lenka Mičková, zdravotníčka Viola Krasulová. Dopravu 
hradilo rodičovské fórum z príspevkov rodičov. 
 
Dopisovanie si s rovesníkmi z Mikronézie 
Už tretíkrát sa pripravovali žiaci na súťaž prostredníctvom Skypu so žiakmi z Palau. Ing. J. 
Sabadková pripravila 90 otázok a odpovedí o Slovensku a Európe pre súťažiacich z 
Mikronézie. Rovnaký počet otázok a odpovedí sa učili o Palau naši traja deviataci a jedna 
deviatačka. Spojenie sa podarilo až na druhý pokus, ale len zvukom. O tejto aktivite hovorila 
Ing. Jaroslava Sabadková v relácii Kvarteto, ktorú vysiel Slovenský rozhlas. Na konci 
školského roka sa súťažiaci zo súťaže cez Skype stretli osobne s Dankou Ledgerwood, ktorá 
viedla tím z Palau. Danka Ledgerwood pripravila pre piatakov besedu s prezentáciou o Palau. 
Za správne odpovede vo vedomostnom kvíze získali súťažiaci drobné vecné ceny z Palau.  
 
Recyklácia a životné prostredie v škole 
V školskom roku 2016/2017 sa zbierali tetrapaky,  uzávery z PET fliaš a bateriek. Celoročne 
boli zapojení do programu Recyklohry. Žiaci nazbierali 9 550 kusov batérií (monočlánkov), 4 
677 kusov tetrapakov, 845 kusov žiariviek a 62 873 kusov uzáverov z PET fliaš.  
Najusilovnejší žiaci v zbere boli odmenení vecnými cenami na konci školského roka. 
Najlepší jednotlivci v zbere batérií: Barborka Poláková (1 902 kusov), Ema Vandžalová (1 
127 kusov), Anton Prno (981 kusov). Najlepší jednotlivci v zbere žiariviek: Patrik 
Mutňanský (452 kusov), Katka Húdeková (132 kusov), Ema Fabušová 3. B (8 kusov). 
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Najlepší jednotlivci v zbere vrchnáčikov z PET fliaš: Matúš Ondračka  (15 980 kusov), 
Patrik Bagín (13 034 kusov,) Lucia Lubinová (12 970 kusov). Vrchnáčiky z PET fliaš 
odovzdali nezištne rodičom, ktorí mali choré deti. Najlepší jednotlivci v zbere tetrapakov: 
Alžbeta Ondraščinová (1 800 kusov), Lukáš Chlebana (975 kusov), Dalibor Benko 8. B, (690 
kusov). Zber papiera sa uskutočnil počas školského roka 2016/2017 trikrát, spolu nazbierali 8 
224 kg papiera. Žiakov, ktorí priniesli najviac papiera, odmenili vecnými cenami po každom 
zbere. Najviac papiera priniesli žiaci v triedach: 3. B (1 693 kg), 1. C (1 142 kg), 5. A (871 
kg).  
V spolupráci s firmou Bolex, s. r. o. Bolešov dostávali žiaci jablká od slovenských 
pestovateľov a jablkovú šťavu z projektu EÚ. Až 80 % z ceny ovocia bolo hradených z EÚ, 
20 % sponzorsky. V januári 2017 neboli firme Bolex, s. r. o. preplatené výdavky a dodávka 
ovocia bola ukončená.  
 
Školský klub detí  
V šk. r. 2016/2017 mali 4,5 oddelenia ŠKD a pracovalo v nich 5 vychovávateliek: prvé 
oddelenie viedla Bc. Adriána Patková, druhé Mgr. Marianna Šimorová, tretie Mgr. Ľubica 
Gagová, štvrté Mgr. Martina Panáková, piate Mgr. Lenka Mičková. Vychovávateľky 
aktualizovali výchovný program a nazvali ho Štvorlístok s mottom: „Všetky symboly šťastia 
si nosíme v sebe!“  Ku dňu 15. september bol počet žiakov v ŠKD 107.  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 9 mesiacov prostredníctvom projektu „Praxou 
k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, financovaného z 
prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje 
financoval vychovávateľku v školskom klube detí. Kúpil sa nový moderný nábytok do 
jednotlivých oddelení školského klubu detí.  
Zo záujmových aktivít sa konala imatrikulácia žiakov prvých ročníkov, výroba šarkanov, 
halloweenska párty, vystúpenie žiakov s programom v amfiteátri mesta Nemšová pri 
príležitosti rozsvietenia vianočného stromčeka, celoklubové aktivity Čarovné Vianoce, 
výroba darčekov pre svojich blízkych pri príležitosti sv. Valentína, valentínska párty s 
diskotékou, súťažami a kreatívnou tvorbou žiakov, fašiangový karneval v Kultúrnom centre 
Nemšová, výroba darčekov pre budúcich prvákov, tvorivé veľkonočné dielne, darčeky pre 
mamičky a babičky pri príležitosti Dňa matiek a iné... 
 
Centrum voľného času  
Centrum voľného času pracuje podľa výchovného programu: Zaujímavo, hravo, veselo i 

vážne. Vedúci záujmových útvarov pracovali podľa vypracovaných plánov. Žiaci 
navštevovali záujmové útvary zamerané na športové aktivity a rozvoj vedomostí, ako boli 
cvičenia zo SJL pre 9. ročník, cvičenia z matematiky pre 9. ročník, športové hry pre 5. a 6. 
ročník - chlapci, karate, stolný tenis, vybíjaná pre 2., 3. a 4. ročník, futbal mladší žiaci, 
florbal, Mladý biológ pre II. stupeň, hravá angličtina, (3. – 4. roč.), poznávanie prírody (1. a 
2. roč.) 
 
Novou vedúcou školskej jedálne bola od 8. augusta 2016 Ing. Lívia Žovincová. Hlavnou 
kuchárkou od 29. januára 2016 Slávka Macharová a ďalšou kuchárkou Daniela Barišová.  
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Školská jedáleň pripravovala v priemere 350 obedov a 45 doplnkových jedál (desiata, 
olovrant) denne. Obedy sú vydávané od septembra 2013 čipovým systémom. Mlieko pre 
žiakov k obedu je z projektu Mlieko pre školy v Európskej únii.  
Finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov je platný od 01. 09. 2011. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vykonal mimoriadnu cielenú 
kontrolu zameranú na pôvod a sledovateľnosť mäsa a mäsových výrobkov používaného na 
prípravu pokrmov so zameraním na zistenie skladovania a umiestňovania na trh a mäsových 
výrobkov pôvodom z Brazílie. V našej  jedálni sa takéto  mäso  nenachádzalo.  
 

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA  

Riaditeľom školy bol Ing. Miloš Čižmárik, duchovným radcom Mgr. Anton Košík a 
zástupkyňou riaditeľa školy RNDr. Janka Jankovičová. Počet zamestnancov bol 43, z toho 27 
na základnej škole, 5 v materskej škole, 1 v CVČ, 2 v školskom klube detí, a 8 bolo 
nepedagogických zamestnancov. Škola získala dotáciu z rozpočtu mesta Nemšová vo výške 3 
850 eur.  
 
Základná škola sv. Michala 
v Nemšovej oslávila v školskom 
roku 2016/2017 svoje 25. výročie. 
Slávnostný program sa uskutočnil 
29. júna. Na podujatie prijali 
pozvanie správca farnosti Nemšová 
a duchovný správca školy vdp. 
dekan Anton Košík, primátor mesta 
Nemšová Ing. František Bagin, 
prednostka Mestského úradu v 
Nemšovej Ing. Iveta Jurisová, 
zástupca primátora mesta Nemšová 
Ján Gabriš, vedúca odboru školstva 
OÚ v Trenčíne  Mgr. Iveta 
Kováčiková, riaditeľka  Základnej školy v Nemšovej Mgr. Emília Mazanovská, riaditeľka 
Základnej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne Ing. Hana Hulínová, riaditeľka 
Základnej školy sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom Mgr. Monika Pastieriková, 
riaditeľka Materskej školy v Nemšovej Bc. Miroslava Dubovská i zástupcovia Rady 
Katolíckej spojenej školy v Nemšovej, Rodičovskej rady pri ZŠ sv. Michala v Nemšovej. 
Pozvanie prijali i páni a panie učiteľky, ktorí v uplynulom období učili v ZŠ sv. Michala –  
Irena Prnová, Mgr. Ján Tinka, Mgr. Darina Tinková, Mgr. Drahoš Slávik. Oslavy sa začali sv. 
omšou vo farskom kostole sv. Michala archanjela, ktorú slávil vdp. dekan Anton Košík. 
Učitelia so svojimi triedami pokračovali po sv. omši športovými súťažami v areáli školy. 
Vedenie školy spolu s pozvanými hosťami pokračovali v oslavách 25. výročia. Ing. Miloš 

Obrázok 1 Z oslavy 25. výročia založenia  školy 



71 

 

Čižmárik, riaditeľ Katolíckej spojenej školy v Nemšovej v priestoroch školy otvoril 
slávnostný program, v ktorom vystúpili deti Materskej školy sv. Gabriela, organizačnej 
zložky Katolíckej spojenej školy a  žiaci II. stupňa Základnej školy sv. Michala pod vedením 
pani učiteliek Mgr. Márii Urbánkovej a Mgr. Lenky Vrtíkovej. Prezentovali pásmo ľudových 
zvykov a tradícií, plné slova, hudby, spevu. V rámci programu si prítomní hostia mali 
možnosť pozrieť prezentáciu z duchovnej činnosti školy v školskom roku 2016/2017.  
 
Materská škola  
Materskú školu navštevovalo 56 žiakov, z toho 3 deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  
potrebami. Predškolskú prípravu v MŠ sv. Gabriela absolvovalo 15 detí. 3 deti odišli do 
prípravného ročníka. Do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018 odišlo 12 detí, 
z toho do 1. ročníka Základnej školy sv. Michala 7 detí, a 5 detí na inú základnú školu.  
 
Základná škola sv. Michala  
V 12 bežných triedach a v 3 špeciálnych triedach evidovali k 15. septembru celkom 256 
žiakov. Zápisu detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Michala pre školský rok 2017/2018 sa 
zúčastnilo 24 detí. Dodatočne boli zapísané 2 deti. 
Na stredné školy bolo z deviateho ročníka Základnej školy sv. Michala prijatých 17 žiakov, 
z toho na gymnázium 7 žiakov, na dopravnú akadémiu 1 žiak, na strednú priemyselnú školu 4 
žiaci, SOŠ štvorročné 1 žiak,  SOŠ trojročné 3 žiaci, 1 žiak odišiel z 8. ročníka na Súkromné 
piaristické gymnázium Futurum a jeden žiak bol z 8. ročníka prijatý na SOŠ 2-ročné, pretože 
v 2. polroku neprospel z 5 predmetov. Okrem spomínaného ôsmaka  v 2. polroku v 7. ročníku 
neprospeli 4 žiaci. Traja žiaci absolvovali komisionálne skúšky, všetci traja žiaci postúpili do 
8. ročníka. Jeden žiak neprospel z 3 predmetov, nepostupuje do 8. ročníka, zostáva v 7. 
ročníku.  
 
Celoslovenské  testovanie 
Pozitívne výsledky prinieslo celoslovenské testovanie deviatakov T9-2017 NÚCEM, 
v ktorom žiaci základnej školy dosiahli 58,8 % úspešnosť v matematike a 71,3 % 
v slovenskom jazyku a literatúre, pričom národný priemer v matematike bol 56,4 % 
a v slovenskom jazyku a literatúre 61,2 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti 
národnému priemeru bol +6,25 %, teda lepší ako v minulom roku, kedy boli výsledky 
podpriemerné.  
Priemerná úspešnosť celoslovenského testovania piatakov dosiahla na škole v matematike 
63,1 % a v slovenskom jazyku a literatúre 67,8 %. Priemerná úspešnosť na Slovensku 
dosiahla z matematiky 62,3 % a zo slovenského jazyka 63,1 %, rozdiel priemernej úspešnosti 
oproti národnému  priemeru bol + 0,8%  z matematiky +4,7 % zo SJL. 
 
Projekty 
Dataprojektor, 5 notebookov, projektor Hitachi, učiteľské knihy, 2 sady reproduktorov, 
tlačiareň, 3 interaktívne tabule, didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka 
a školenia pre učiteľov získala škola v roku 2017 ukončením siedmich projektov: Projektom 
ŠPU „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“, národným projektom „Moderné 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, národným projektom „Elektronizácia 
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vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, projektom MPC „Aktivizujúce metódy vo 
výchove“, projektom MPC „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné 
vzdelávanie a príprava rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných 
zručností a práca s talentami“, národným projektom MPC „Nové trendy vzdelávania učiteľov 
anglického jazyka na základných školách“ a projektom ŠPU „Rozvíjanie profesijných 
kompetencií učiteľov MŠ v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného 
vzdelávania“. V štádiu schválenia sa nachádza projekt ITMS „Rovnoprávne vzdelávanie 
v súčinnosti s inklúziou“. 
 
Olympiády, vedomostné súťaže 
Vedomosti žiakov boli preverované v školských kolách rôznych súťaží a olympiád a niektorí 
boli úspešní i vo vyšších kolách. Zo školského kola Biblickej olympiády postúpili do 
dekanského kola a umiestnili sa na 2. mieste Radka Šmatláková a Amália Galková zo 6. 
ročníka a Zuzana Pavlačková z 5. ročníka. V okresnom kole Pytagoriády boli úspešnými 
riešiteľmi v kategórii P4 Patrik Navrátil zo 4. ročníka a kategórii P5 Vanesa Kopačková z 5. 
ročníka. V matematickej olympiáde v okresnom kole v kategórii Z8 bola úspešnou 
riešiteľkou Kristína Galková z 8. ročníka. V školskom kole olympiády ľudských práv bol 
najúspešnejší Lukáš Šumichrast z 8. ročníka.  
 
Jazykové, literárne a recitačné súťaže 
V krajskom kole recitačnej súťaže získala 2. miesto Martina Máliková zo 6. ročníka. 
Celoslovenského kola literárnej súťaže o najlepší text populárnej piesne „Tóny slova“ sa 
bez umiestnenia zúčastnila Amália Galková zo 6. ročníka. V škole sa už tradične 
organizovala recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. Z prvých miest do obvodného kola 
postúpili, no ďalej sa neumiestnili Jakub Forgáč z 3. ročníka, Timea Barišová z 2. ročníka, 
Natália Miškechová zo 4. ročníka, Samuel Trenčan zo 6. ročníka, Jakub Kebísek zo 7. 
ročníka, Kvetko Navrátil zo 7. ročníka. V školskom kole olympiády z anglického jazyka 
boli najúspešnejší Radka Šmatláková zo 7. ročníka a Lukáš Šumichast z 8. ročníka. 
V školskom kole súťaže z nemeckého jazyka bola najlepšou Andrea Chmelinová z 9. 
ročníka. 
 
Výtvarné súťaže  
Bez ocenenia sa žiaci zúčastnili celoslovenskej ekologickej výtvarnej súťaže Príroda, životné 
prostredie a deti, výtvarnej súťaže Ornitologickej spoločnosti v Bratislave s témou „Pŕhliaviar 
čiernohlavý, vták roku 2017“ , výtvarnej súťaže v spolupráci s CVČ plagáty s ekologickým 
námetom „Urobme svet krajší“, kde sa zúčastnili obvodného kola a školskej súťaže 
s protidrogovým zameraním „Červené stužky“. Do celoslovenského kola Vesmír očami detí 
postúpila výtvarná  práca v II. kategórii od  Alberta Šumichrasta z 2. ročníka. 
 
Športové súťaže 
V obvodovej súťaži turnaja žiakov ZŠ v minifutbale sa umiestnili chlapci na 1. mieste a vo 
vybíjanej sa dievčatá umiestnili rovnako na 1. mieste. V obvodnom kole florbalu sa chlapci 
umiestnili bez postupu. Žiaci sa zúčastnili miestnej súťaže Behu okolo Ľuborče, na ktorej sa 
v kategórii starší žiaci na 2. mieste umiestnil Adam Hudek z 8. ročníka. 
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Recyklovanie 
V školskej sútaži jarného zberu papiera deti MŠ a ZŠ spolu odovzdali 5 445 kg. Najviac 
vyzbierali triedy 1. A (1 111,5 kg), 3. A (668 kg) a 6. A (602 kg). V súťaži jednotlivcov 
najviac - 668 kg papiera - vyzbierala Júlia Begáňova z 3. ročníka. 
V súťaži v zbere tetrapakových obalov bolo spolu odovzdaných 6 232 ks obalov a v súťaži 
jednotlivcou najviac vyzbierala Karolína Holíčková zo ŠT1.  
 
Školský klub detí  
Voľnočasové aktivity v škole zabezpečoval školský klub detí, ktorý navštevovalo k 15. 
septembru 62 detí, z toho 8 integrovaných. Vo svojich aktivitách  reagovali  predovšetkým na 
tradície a sviatky.  
  
Centrum voľného času  
Pre 227 detí zapísaných v centre voľného času ponúkala škola krúžky v športovej oblasti: 
vybíjanú pre dievčatá na II. stupni, florbal pre I. a II. stupeň, futbal pre II. stupeň, plavecký 
krúžok pre II. stupeň, športovníček a stolný tenis. V oblasti jazykov ponúkali krúžky ANJ 
pre predškolákov, logopédiu, doučovanie zo SJL, cvičenia zo SJL, cvičenia z ANJ a 
individuálnu logopedickú intervenciu. Z počítačových krúžkov si mohli vybrať PC pre 
predškolákov, Robolab a práca s PC I. a II.  a počítačový krúžok. V duchovnej sfére  mali na 
výber  medzi liturgickým spevom a biblickým krúžkom. Výtvarné  krúžky boli zamerané na 
kaligrafiu, tvorivé dielne, výtvarné súťaže, kreslenie v prírode a všeobecne výtvarný krúžok. 
Navštevovať mohli aj školskú kapelu, zábavníček, folklórne tradície a hry, krúžky s názvom 
Dobrodružstvá šiestakov, Varený- pečený, chovateľský či krúžok Túlavé topánky.  
K špeciálnym aktivitám krúžkovej činnosti patrila výtvarná súťaž kreslenie na chodník, 
v septembri plody našej záhrady, zapojenie sa do celoslovenskej súťaže Domestos, 
vystúpenie žiakov ZŠ sv. Michala na otváraní adventu mestom Nemšová, mikulášsky jarmok, 
slávnostný program detí KSŠ Nemšová vo farskom Kostole sv. Michala 25. decembra  na 
jasličkovej pobožnosti, zapojenie sa do verejnej zbierky Tehlička pre deti v Južnom Sudáne, 
vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ v kultúrnom centre na Deň matiek a zapojenie sa do športového 
dňa pri príležitosti MDD organizovaného mestom Nemšová.  
 
Spolupráca ZŠ sv. Michala s rodičmi  
Rodičia sa s pedagógmi stretávali na rodičovských združeniach minimálne štyrikrát do roka. 
Z iniciatívy Združenia rodičov pri KSŠ bola založená nezisková organizácia Zelený 
štvorlístok Nemšová ako príjemca 2 % z odvedenej dane. Časť finančných prostriedkov bola 
použitá na rekonštrukciu jednej miestnosti na šatňu a sociálne zariadenie pre tretiu triedu MŠ 
sv. Gabriela. K začiatku školského roka 2016/2017 bola rekonštrukcia ukončená a daná do 
prevádzky. Okrem finančnej podpory sa rodičia zapájali do chodu školy i inými formami, ako 
bolo organizovanie školskej zábavy, ktoré sa uskutočnilo v telocvični KSŠ v Nemšovej 14. 
januára za hojnej účasti rodičov i pedagógov, ďalej robili pomocný dozor pri školských 
výletoch, materiálnou pomocou, pomocou pri úpravách učebných priestorov a školského 
areálu. Dňa 24. novembra sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre deti predškolského veku a 
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ich rodičov, 21. decembra mikulášske trhy v priestoroch KSŠ, kde rodičom, príbuzným a 
všetkým, čo si prišli jarmok pozrieť, prichystali deti tradičné vianočné výrobky.  
 

MATERSKÁ ŠKOLA NEMŠOVÁ, ODBOJÁROV 117/8A 

Dňa 1. marca 1967 dala obec Nemšová do užívania novostavbu vtedy predškolského 
zariadenia, v súčasnosti situovanú na Ulici odbojárov 177/8A. Obec sa zaslúžila o 
vybudovanie účelovej pavilónovej budovy s tromi triedami a hospodárskym pavilónom. K 
zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia prispel v nemalej miere závod Skláreň 
Nemšová. V tom čase to bol nesmierne záslužný krok pre zlepšenie života malých detí, ich 
výchovy a vzdelávania v školskom zariadení, ktoré dokázalo umiestniť 85 detí. Riaditeľkou 
školy bola Emília Motolová. V roku 2008 sa stala sídlom školy s elokovanými prevádzkami 
na uliciach Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej. MŠ na Ulici odbojárov zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie pre 63 – 72 detí. Pri príležitosti 50. výročia budovy materskej školy 
pripravili 1. júna slávnosť „Boli sme raz malí“ spojenú s dňom otvorených dverí. Slávnosť 
otvorila riaditeľka školy Bc. Miroslava Dubovská, ktorá svojim príhovorom nazrela do 
minulosti i súčastnosti a poďakovala bývalým zamestnancom. Podujatia sa zúčastnili 
zástupca MsZ Ing. Stanislav Gabriš, dlhoročná zamestnankyňa školskej kuchyne Anna 
Chmelinová a rodičia s deťmi. Súčasťou dňa otvorených dverí bola výstava retrohračiek a 
v kultúrnom programe vystúpili deti materskej školy, ktoré si pre rodičov pripravili cvičenie 
so šatkami v telovýchovných úboroch 70-80 rokov, tanec Holky s naší školky a pod. 
 
Riaditeľka školy bola v roku 2017 Bc. Miroslava Dubovská a zástupkyňami riaditeľky do 31. 
decembra 2016 boli Martina Kotrasová a Darina Forgáčová V septembri 2016 sa konali 
doplňujúce voľby do RŠ. Volili si nového člena za rodičov v prevádzke na Ul. Odbojárov. Za 
členku bola zvolená Mgr. Jana Tibenská. Materská škola získala dotácie z rozpočtu mesta 
Nemšová v celkovej výške 8 982 eur. 
K 15. septembru mala materská škola 189 detí (178 roku 2015), z toho 5 dvojročných a 56 
predškolákov. Počet zamestnancov bol 31, z toho 14 pedagogických zamestnancov a 15 
nepedagogických. Z nepedagogických boli 3 školníčky, 4 upratovačky, 7 zamestnancov 
v zariadení školského stravovania a na dohodu ekonóm-mzdár. Od 1. januára bol prijatý 
administratívny pracovník na plný úväzok. 
 
Učitelia ukončili, pokračujú alebo začali vzdelávanie pomocou kontinuálneho a 
aktualizačného vzdelávania v oblasti 16 akreditovaných programov. Stagnácia činnosti MPC 
v programoch kontinuálneho vzdelávania a profesijných spoločností spôsobila, že v školskom 
roku 2016/2017 vzdelávanie v odbornej metodickej oblasti bolo minimálne. Preto sa 
zvyšovanie odbornosti v predškolskej pedagogike a najmä v oblasti vzdelávacích programov 
obmedzilo na sebavzdelávanie pedagogických zamestnancov a prácu s internetom. Nebolo 
možné stopercentne plniť osobné plány profesijného rastu niektorých zamestnancov, a tým 
plán kontinuálneho vzdelávania. 
Riaditeľka školy Bc. Miroslava Dubovská bola zaradená do programu Funkčné inovačné 
vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov, ktoré pokračuje aj v školskom roku 
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2017/2018. Absolvovala semináre Aplikácia právnych predpisov v riadení MŠ, Správa 
registratúry a Pracovno-právne vzťahy. Na pozvanie CPPPaP sa zúčastnila stretnutia 
pracovníčok materských škôl v okrese Trenčín, na ktorom absolvovala prednášky na tému 
Nadané dieťa a Raná diagnostika detí so ŠVVP.  
Jana Smolková, Eva Oriešková a Martina Kotrasová sa zúčastnili odborného seminára 
Predčitateľská gramotnosť v materskej škole organizovaného pedagogickým centrom 
Trenčín. 
 
V školskom roku 2016/2017 boli z rozpočtu školy priebežne zabezpečené na prevádzkach 
všetky požadované periodické revízie, odborné skúšky a prehliadky (plynové kotly, 
elektrické zariadenia, bleskozvody, výťahy, komíny, váhy), odvoz odpadov BRO, čistiace a 
hygienické potreby, vybavenie lekárničiek, kancelárske potreby, aktualizácie softvérov a 
úhrady zazmluvnených licencií, inovácia a modernizácia webového sídla školy, prípadné 
opravy (plynový kotol na Trenčianskej ulici, elektrické zariadenia na Kropáčiho ulici, 
kuchynský robot, servírovacie vozíky a sporáky na Ul. odbojárov), školenia a odborné 
semináre pre vedúcich zamestnancov, odborný materiál, pracovné odevy, obrusy na detské 
stoly, didaktické pomôcky (na Odbojárov: telovýchovné náradie, zvieracie čiapky a na 
Ľuborčiansku: motorické panely), výtvarný materiál, materiálne zabezpečenie spoločenských, 
kultúrnych a športových akcií a súťaží.  
V prevádzke na Ul. odbojárov boli demontované zastarané a poškodené garáže, zakúpená 
plechová garáž, vykonaná úprava betónového podložia a ukotvenie garáže, osadené strešné 
dvierka v počte 3 ks, vymaľovaný sklad TV, opravené praskliny na strope budovy. Zakúpené 
boli detské stoličky, magnetofón, gramofón a laminátor. Do zariadenia školského stravovania 
bolo zabezpečené kuchynské náradie, taška na notebook a šatníkové skrine pre zamestnancov 
ZŠS.  
V prevádzke na Ul. Kropáčiho bol zabezpečený vysávač a detské stoly. Bola vymaľovaná 
časť priestorov a opravený sokel v šatni 1. triedy a chodba na 2. poschodí. V zariadení 
školského stravovania boli vymaľované steny a zakúpený bol biely riad a veľkokapacitný 
kuchynský robot s mlynčekom.  
V ZŠS prevádzke na Ľuborčianskej ulici boli odinštalované tri nefunkčné a zastarané 
sporáky a zakúpený bol veľkokapacitný sporák. Zabezpečený bol biely riad, plechy do rúry a 
mraznička. Deťom bola zabezpečená zmluvná autobusová preprava za účelom prezentácie 
tanečného krúžku v Žiari nad Hronom. 
V prevádzke na Trenčianskej ulici v spolupráci so zriaďovateľom a Ministerstvom 
životného prostredia na základe projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 
Nemšová“ bola kompletne zateplená budova, vymenená strecha, zabezpečená výmena 
svietidiel, zrekonštruované oplotenie z čelnej strany budovy. Z rozpočtu školy bol obnovený 
náter priestoru v šatni detí, zakúpené šatníkové skrinky, vytvorená práčovňa s novou 
podlahou, obnovená maľovka a zabezpečené potrebné pracovné pomôcky. V ZŠS bola 
obnovená maľovka v kuchyni a chodbe, zakúpený dvojdrez s batériou, stôl s drezom a 
batériou, regál na riad a biely riad. V sklade potravín bolo inštalované vetracie okno a 
vykonaná bola i oprava oplotenia pred budovou školy.  
Z fondu ZRŠ bol na Ul. odbojárov zabezpečený predovšetkým výtvarný materiál, plachty 
do detských postieľok, úložné kontajnery a hračky  Na Ul. Kropáčiho boxy, polica a penové 
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podsedáky. Deťom na Trenčianskej ulici boli zakúpené štyri detské stoly, výtvarný materiál, 
mikulášske čiapky a knihy, a na Ľuborčianskej ulici výtvarný materiál, hračky, drevený 
domček, drevená garáž, detský hrací stôl, hlboké a plytké taniere, šálky, podložky na cvičenie 
a iné... Formou darovacej zmluvy bolo zabezpečených 23 detských postieľok a 23 
nepremokavých matracov. Získané finančné prostriedky formou odmeny za účasť v projekte 
spoločnosti CEMMAC využili na zabezpečenie motorických panelov a rádioprehrávača pre 
ET MŠ na Ľuborčianskej ulici a na Ul. Odbojárov.  
 
Súťaže a projekty 

Florbalový turnaj materských škôl 

Triedy a pobočky materskej školy sa zapájali predovšetkým do výtvarných súťaží ako: Dielo 
Tvojich rúk vyhlásené MŠVVaŠ,  Zelený svet vyhlásené Slovenskou agentúrou životného 
prostredia, Žitnoostrovské pastelky 2017 vyhlásené Žitnoostrovským osvetovým 
strediskom, Dúhový kolotoč, „Svet okolo nás“ (Metodicko-pedagogické centrum v 
Bratislave), Príroda, životné prostredie a deti a Vesmír očami detí (Trenčianske osvetové 
stredisko Trenčín ), Námet na potlač magnetiek (mesto Nemšová). Ocenené boli deti: Sára 
Belková, Nela Záhorcová, Lea Michalíková, Adrián Pápy v súťaži Budimírske studničky 
„Lúčne tajomstvá“. V téme Skrýva sa v Tebe umelec?, ktorú vyhlásil Cemmac a. s., boli 
ocenení: Matúš Mrázik, Roman Janeček, Sabina Pagáčová, Lea Michalíková, Zara Prnová, 
Adrián Milo. Ich obrázok našiel miesto vo firemnom kalendári a škôlka získala 200 eur, za 
ktoré  zabezpečili rádiomagnetofón a motorické panely.  
Výtvarné práce boli uverejnené v detskom časopise Vrabček, Lienka a časopise Včielka. 
Ocenenie za jednu z uverejnených prác v časopise získala Sárka Belková. 
Tanečný krúžok Tanculienky sa aj tento rok zapojil do súťaže Deň tanca 2017 (vyhlásený 
Trenčianskym osvetovým strediskom) a získal 1. miesto, čím postúpil do celoslovenskej 
súťaže, v ktorej získali 2. miesto. 2. miesto získali aj v celoslovenskej súťaži moderného 
tanca organizovanej v Dohňanoch. Deti MŠ Odbojárov sa zapojili i do detskej letnej 
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olympiády, ktorú vyhlásila MŠ v Trenčianskej Teplej a 15. júna  tu získali 2. miesto. Dňa 18. 
mája sa uskutočnil 6. ročník florbalového turnaja o putovný Pohár MŠ. V 1. mestskej lige na 
Slovensku, ktorú zorganizovala materská škola v spolupráci s trénerom  Petrom Tydlačkom 
sa v tomto ročníku na 1. mieste umiestnili deti z Ľuborčianskej ulice. Záver turnaja sa konal 
v športovej hale 7. júna a boli na ňom ocenené všetky deti, ktoré sa turnaja zúčastnili. 
 
V spolupráci s CVČ NTS Nemšová deti navštevovali na Ul. odbojárov krúžky Farebný svet 
Lega a pohybové hry, na Ul. Kropáčiho Šúpolienkinu dielničku a na Ľuborčianskej ulici 
pohybové hry a tanečný krúžok Tanculienky. Na žiadosť rodičov škola zapožičala priestory 
jazykovej škole Tanyus Language School, ktorá hravou formou oboznamovala deti s 
anglickým jazykom. 
 
Materská škola sa zapojila do zamestnaneckého programu Dobré srdce, vyhláseného 
spoločnosťou Tatra banka a. s. s cieľom podporiť vzdelávanie. Do programu sa zapojila 
trieda na Ul. odbojárov, ktorá si podala projekt pod názvom Mesto remesiel. Za projekt 
získala finančný dar vo výške 350 eur na zabezpečenie profesijných kostýmov.  
Druhý zamestnanecký program, do ktorého sa škola zapojila bol vyhlásený Nadáciou 
Volkswagen Slovakia a zapojila sa doňho trieda na Trenčianskej ul. zaslaním projektu pod 
názvom Detská horská cyklodráha získala finančný grand 700 eur na nákup detských 
horských bicyklov.  
 
Výlety, exkurzie a iné aktivity 
Jednotlivé triedy absolvovali branné vychádzky do prírody v okolí mesta, jesenné turistické 
vychádzky, návštevu výstavy ovocia a zeleniny, na ktorej prezentovali svoje práce, 
organizovali „Deň MŠ“, metlový tanec a pochod strašidiel, vítanie Mikuláša, mikulášsku 
diskotéku, DOD ZŠ, Janka Palu 2, v zime kurz ľadového korčuľovania a fašiangový 
karneval, na jar pochovávanie Moreny, Deň otvorených dverí, stavanie Mája, Deň Zeme a 
vyhodnotenie zberu papiera, Deň matiek a besiedky na Deň matiek. V máji absolvovali 
tvorivé dielne v ZUŠ, jazdu vláčikom mestom Nemšová či rozlúčku predškolákov. Niektoré 
triedy sa v septembri zúčastnili hasičského cvičenia na NTS, iné Šarkaniády, zdravého 
popoludnia, noci v škole a pod... Vybraní žiaci z elokovanej triedy na Ulici Kropáčiho 
vystúpili so svojím programom na vítaní novorodencov v meste. 
Absolvovali divadelné predstavenia: Jesenná rozprávka (23. 9. 2016), Vianočná rozprávka 
(13. 12. 2016), bábkové divadlo „O troch prasiatkach“ (25. 1. 2017), Pyšná princezná (21. 2. 
2017), Zvieratkovo (5. 4. 2017) a  sférické kino Podmorský svet (08. 6. 2017). 
 

Kurzy a exkurzie:  
Jednotlivé triedy MŠ absolvovali exkurzie do širokého okolia a navštívili Dubnický kaštieľ, 
farmu Gazdovstvo Uhliská, Piešťany, kde sa plavili na lodi, navštívili mestskú knižnicu, 
zúčastnili sa na DOD ZŠ na Ul. J. Palu a kurzu plávania. Zaujímavými exkurziami boli aj 
návšteva Galérie M. A. Bazovského, tvorivé dielne s Majstrom Galerkom, návšteva kasární, 
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koncoročná exkurzia na Ranch 13, oboznámenie sa so sídlom CHKO-Biele Karpaty, 
absolvovanie Dňa mokradí  a Deň detí formou celodenného pobytu na chate.  
Do života v škôlke sú zapájaní aj rodičia formou rôznych spoločných popoludní, ako boli 
Kapustománia - zdravé popoludnie s rodičmi, dentálna hygiena u detí, beseda s autorkami 
knihy Príbehy z Gazdovstva, vyrezávanie tekvíc, pečenie a zdobenie medovníkov, vianočná 
besiedka, rozprávkový týždeň  a čítanie rozprávok starými rodičmi. 
Školský rok ukončili 27. júna slávnostným galaprogramom. Predškolákov z jednotlivých 
prevádzok pozvážal do Kultúrneho centra v Nemšovej mestský vláčik. Deti boli oblečené vo 
farebných talároch a pred kultúrnym domom ich vítali mladšie deti. Predškoláci zasadli do 
prvých radov a spoločne s ostatnými deťmi, rodičmi a prítomnými si vypočuli príhovor 
primátora mesta Ing. Františka Bagina a riaditeľky školy Bc. Miroslavi Dubovskej. Následne 
boli predškolákom odovzdané osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní a spomienkové 
darčeky od zriaďovateľa školy a vedenia školy. Motívom tohtoročného galaprogramu boli 
šmolkovia, ktorí nechýbali ani v kultúrnom programe detí, ktorí si pripravili pre svojich 
najbližších a tým sa rozlúčili s materskou školou a obdobím plným radosti, smiechu a hier.  
 
 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA NEMŠOVÁ  

Riaditeľkou školy bola Bc. Viera Muntágová, DiS. art. a zástupkyňami Mgr. Lucia 
Ondrušíková, Dis. art. a Mgr. Anna Haliaková, PhD. 
Počet zamestnancov v hudobnom odbore bol 34 a 2 boli na materskej dovolenke. Vo 
výtvarnom odbore bolo 6 zamestnancov a v tanečnom odbore  9 pedagógov a 1 na materskej 
dovolenke. V školskom roku 2016/2017 získala škola popri iných príjmoch dotáciu 
z rozpočtu  mesta Nemšová vo výške 6000 eur. 
 
Počet žiakov k 15. septembru bol 882, z  toho hudobný odbor mal 290 žiakov, tanečný 379 
a výtvarný 213 žiakov. Počet novoprijatých žiakov bol 342 žiakov, z toho 76 žiakov 
v hudobnom odbore, 178 v tanečnom odbore, 88 vo výtvarnom odbore. Počet absolventov 
hudobného odboru v 1. časti I. stupňa bol 32, absolventov 2. časti I. stupňa bolo 12, štúdium 
hudobného odboru pre dospelých ukončil ako absolvent jeden žiak. Počet absolventov v 1. 
časti I. stupňa vo výtvarnom odbore bolo 13, v 2. časti I. stupňa nebol žiaden absolvent. Počet 
absolventov 1. časti  I. stupňa tanečného odboru bolo 24 a v 2. časti nebol absolvent žiadny.  
Úspešne prijatý na konzervatórium v Žiline i na konzervatórium v Bratislave bol so 
študijným zameraním Hra na trúbke Simon Král. 
V základnej umeleckej škole sa nachádzalo 5 hudobných zoskupení: v detskom folklórnom 
súbore Dvorček v Nemšovej fungovalo 8 detí pod vedením Tomáša Tinatha a 10 pod 
vedením Veroniky Miščíkovej, v detskom folklórnom súbore Melenčárik v Soblahove sa 
nachádzalo 10 detí pod vedením Veroniky Miščíkovej, v dychovom orchestri Nemšová v 
Dolnej Súči sa nachádzalo 10 študujúcich žiakov a 7 bývalých žiakov pod vedením 
Vladimíra Vavra. Štvrtým zoskupením bola tanečná skupina módneho tanca Elis v Nemšovej  
so 74  členmi a posledným zoskupením bol Big-Band hudobný orchester s 12 členmi.  
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Od 1. februára sa otvorilo štúdium pre dospelých vo výtvarnom odbore pod názvom 
Keramická tvorba. Prihlásilo sa spolu 10 záujemcov vo veku od 21 do 70 rokov. Pod 
vedením Mgr. Miroslavy Bachratej sa venovali rôznym možnostiam spracovania hliny, 
dekoračným technikám, glazovaniu a odlievaniu do sadrových foriem. Prvý ročník ukončili 
spoločnou záverečnou výstavou prezentovanou na vernisáži výtvarného odboru v mesiaci 
jún. 
 
ZUŠ Nemšová vyučovala žiakov v elokovaných pracoviskách v Hornom Srní, Hornej Súči, 
Dolnej Súči, Trenčíne, Soblahove, Drietome, Skalke nad Váhom, Melčiciach-Lieskovom a 
v Trenčianskej Turnej. Na elokovaných pracoviskách  prebiehalo vyučovanie na základných 
školách, s ktorými majú uzatvorené nájomné zmluvy. 
V roku 2017 sa nakúpila drobná technika ako mikrofóny, adaptér ku klavíru, reproduktory, 
baletné tyče, notové stojany, bicia súprava, činely, stolička k bicej súprave a kostýmy pre 
tanečný odbor. 
 
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  
V priebehu celého školského roka sa učitelia a žiaci 
podielali na mnohých školských, ale i verejných  
podujatiach v meste Nemšová. Hudobníci v októbri 
organizovali koncert pre Jednotu dôchodcov 
v Kultúrnom centre Nemšová. Detský dychový orchester 
vystúpil na vernisáži Výstavy ovocia a zeleniny a 
výtvarníci podporili Výstavu ovocia a zeleniny svojou 
umeleckou tvorbou. Dňa 21. októbra vystúpili žiaci 
hudobného odboru na vernisáži v mestskom múzeu. 
V novembri boli súčasťou koncertu pre Jednotu 
dôchodcov spolu  s Centrom sociálnych služieb 
v Nemšovej. Dňa 19. novembra vystúpili žiaci 
hudobného a tanečného odboru pre literárny klub 

v Hornom Srní. Podujatie bolo spojené s výstavou žiakov 
výtvarného odboru. V predvianočnom období 
organizovali v elokovaných pracoviskách mikulášske 
koncerty spojené i s výstavou prác žiakov výtvarného odboru. Najväčším mikulášskym 
podujatím bolo 5. decembra vítanie Mikuláša v meste Nemšová, na ktorom vystúpili žiaci 
hudobného i tanečného odboru a žiaci výtvarného odboru sa prezentovali svojimi výrobkami 
na tradičných trhoch. Samostatný mikulášsky koncert hudobného odboru sa uskutočnil 6. 
decembra v Mestskom múzeu v Nemšovej a  mikulášske vystúpenie tanečného odboru 
a vyhodnotenie internej výtvarnej súťaže Kreatívne Vianoce 7. decembra v Kultúrnom 
centre Nemšová. V Hornej Súči sa uskutočnil dňa 10. decembra koncert pre charitu.  
V závere kalendárneho roka 18. a 27. decembra sa v Kostole sv. Michala uskutočnili dva 
koncerty: adventný koncert hudobného odboru a koncert pod názvom Vinšujeme vám.  
Po novom roku prvou mimoškolskou aktivitou ZUŠ Nemšová bol 25. februára fašiangový 
karneval v Kultúrnom centre Nemšová. Žiaci výtvarného odboru pod vedením učiteľky Mgr. 

Jarný koncert: Karolína a Šimon 
Štefánkovci 
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Miroslavy Bachratej pripravovali výrobou originálnych masiek, ktorými obohatili fašiangový 
sprievod. Okrem výtvarníkov sa do sprievodu zapojili i tanečníci z DFS Dvorček. Po 
skončení sprievodu sa karnevalové masky sústredili v kultúrnom centre, kde na nich čakal 
šašo Jašo s bábikami Gabikou a Majkou. Pripravili si pre deti bohatý zábavný program. 
Karnevalu sa zúčastnilo 86 masiek a najlepšie z nich boli v závere fašiangového programu 
ocenené. Tento rok sa obzvlášť tešili z veľkého počtu doma vyrobených masiek. 
V marci a v máji sa uskutočnila výstava výtvarného odboru v Hornom Srní, 21. marca sa 
konal Jarný koncert hudobného odboru v Mestskom múzeu Nemšová a 28. marca hudobníci 
so svojím programom vystúpili v Centre sociálnych služieb.  
Spevácka interná súťaž Nemšovský slávik sa uskutočnila 28. apríla v mestskom múzeu a 3. 
mája sa konala hudobno-teoretická interná súťaž Nemšovský kľúčik. 
Máj je pre základnú umeleckú školu charakteristický množstvom podujatí. Úvod patril dvom 
koncertom pre mamičky, ktoré v Nemšovej zorganizovali 14. a 17. mája učitelia hudobného 
a tanečného odboru. V dňoch 16., 17. a 19. mája sa realizoval DOD pre MŠ a 18. mája DOD 
pre verejnosť, následne po DOD 23. - 24. mája sa uskutočnili prijímacie skúšky, 25. mája sa 

uskutočnila gitarová súťaž a 22. mája absolventi a žiaci hudobných a tanečných odborov 
navštívili Žilinské konzervatórium v Žiline. Na konci mesiaca sa konali dve podujatia, 28. 
mája Cesta rozprávkovým lesom a 30. mája Koncert pre mamičku a vystúpenie žiakov 
tanečného odboru v Kultúrnom centre Nemšová. 
Jún už tradične patril vernisáži a výstave prác žiakov výtvarného odboru, ktorá sa konala 2. 
júna a práce bolo možné vidieť počas celého mesiaca. Dňa 6. júna sa konala interná hudobná 
súťaž Dvorecký dychfest, 13. a 21. júna sa realizovali absolventské skúšky. Dňa 14. júna sa 
uskutočnili 2 koncerty: koncert žiakov hudobného odboru v centre sociálnych služieb  
a vystúpenie  žiakov hudobného odboru na koncerte v mestskom múzeu. 
Na konci školského roka sa už každoročne konali dva záverečné koncerty: 22. júna 
záverečný koncert žiakov hudobného odboru v Kultúrnom centre Nemšová a 24. júna 
interná tanečná súťaž Tanečná črievička Kultúrnom centre Nemšová.  
Pracovné nasadenie v tomto roku neutíchlo ani počas letných prázdnin, DFS Dvorček 
vystúpil 18. augusta na jarmoku v Nemšovej a na konci leta 27. augusta na Dubnickom 
folklórnom festivale a pedagógovia ZUŠ Nemšová sa  zapojili do podujatia Deň  pre rodinu.  

Nemšovský slávik 2017 
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Ocenenia  
ZUŠ Nemšová úspešne reprezentovali žiaci hudobného odboru: dňa 15. marca 
v Kysuckom Novom Meste na Akordeónovom festivale v rytme rôznych hudobných 
žánrov 2017 pod vedením pedagogičiek Kataríny Hladkej, DiS. art., a Mgr. Dany Klenovej a 
získali ocenenie v zlatom pásme David Gajdošík, v striebornom pásme Ondrej Hupčík 
a v bronzovom pásme Roman Papiernik a Katarína Koreňová. Strieborné pásmo dosiahol 2. 
júna na akordeónovom festivale Euromusette Goldentango 2017 v Rajeckých Tepliciach 
David Gajdošík, bronzové pásmo Ondrej Hupčík a čestné uznanie Karatína Koreňová. 
Celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch sa zúčastnili a ocenenie 
v striebornom pásme získali žiaci Veronika Gabrielová, Terézia Dušová, Šimon Holíček 
a bronzové pásmo Sofia Rožníková. Na súťaži dychových nástrojov ZUŠ Trenčín 24. 
novembra získal 1. miesto David Vendžúr, 3. miesto Šimon Král a čestné uznanie Roman 
Pleva. Absolútnym víťazom akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl 
Euromusette Goldentango v Rajeckých Tepliciach 1. - 2. júla sa stal Roman Papiernik. 
Tanečný odbor získal nasledovné ocenenia: v októbri získalo bronzové pásmo na My 
Dance – Myjava tanečné zoskupenie Korzo, New Kids pod vedením Mgr. Vladimíra 
Ondroviča. Na Deň tanca v Trenčianskom kraji 29. apríla získali 8 ocenení žiaci pod 
vedením Vladimíra Ondroviča, 2 v zlatom (Korzo New Kids, Korzo, Paťa) a 6 ocenení 
v bronzovom pásme (Korzo Goo, Uno, Duo, Oe, Everybody a Korzo, Hakumana Tata 
Holdies), strieborné pásmo patrilo na Dni tanca 2017 tanečníčkam Elis - Kominárky a Elis- 
Námorníčky pod vedením Bc. Viery Muntágovej a DiS. art. Gabriely Mutalovej. Na tanečnej 
súťaži Saltare Orbis Malacky získalo 13. mája pod vedením Mgr. Vladimíra Ondroviča 3. 
miesto tanečné zoskupenie Korzo, New Kids a na celoslovenskom kole Dňa tanca Žiar nad 
Hronom 16. mája získali 2. miesto a 1. miesto na Pov Dance – Dohňany 11. júna sa 
umiestnila na 2. mieste skupina Korzo, Hakumana Tata Holdies.  
Ocenenie vo výtvarnom odbore získala 24. februára štvorročná Timea Ondrušíková 
v regionálnom kole 32. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.  
 

SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

Záujmových útvarov v šk. roku 2016/2017 bolo 11 a boli zamerané predovšetkým na 
pohybovú aktivitu: futbal STŽ, futbal PMLŽ, futbal MLŽ Tenis, florbal Hra MLP, florbal 
MLŽ, florbal STŽ, Farebný svet LEGA, pohybové hry, pohybové hry Ľuborča, Šúpolienkina 
dielnička. Počet detí bol 96 a CVČ získalo dotáciu z rozpočtu mesta Nemšová vo výške 
7 839,36 eura. 
 

ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA  

 

FLORBAL  
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Prezidentom Florbalového klubu NTS FK bol v roku 2017 Peter Tydlačka. Činnosť klubu 
podporilo mesto Nemšová dotáciou z rozpočtu vo výške 5 000 eur.  
ŽENSKÁ EXTRALIGA 2016-2017 

 
Najlepšou hráčkou sezóny NTS FK ZŠ Nemšová sa stala Veronika Izraelová  s 30 gólmi, 24 
asistenciami a 54 bodmi. V celkovej tabuľke hráčok sa ocitla na 10 priečke zo 185. Druhou 
najlepšou sa stala Terézia Zajacová z 34 gólmi, 12 asistenciami a s celkovým množstvom 46 
bodov sa umiestnila na 13 priečke. V konečnom poradí si v porovnaní s minulým rokom FK 
ZŠ Nemšová s počtom 42 bodov polepšil o dve priečky. 
 
Konečné  poradie :  
 1. ŠK 98 Pruské  
2. Fbk Kométa Spišská Nová Ves 
 3. NTS FK-ZŠ Nemšová 
4. FK Tvrdošín  
5. FBC Mikuláš Prešov  

6. Eastern Wings Michalovce  
7. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto  
8. iClinic VŠK FTVŠ UK Bratislava  
9. ŠK Slávia SPU DFA Nitra  
10. 1.Fbk BCF Banská Bystrica

Výsledky priebežného hodnotenia  ženskej extraligy v sezóne 2017-2018 

ZÁKLADNÁ ČASŤ 
17.12. iClinic VŠK FTVŠ UK  NTS FK-ZŠ Nemšová 2:5 
18.12. ŠK Slávia SPU DFA Nitra  NTS FK-ZŠ Nemšová   6:10 
14.1. NTS FK-ZŠ Nemšová FBC Mikuláš Prešov 9:7 
15.1. NTS FK-ZŠ Nemšová  Eastern Wings Michalovce 11:2 
28.1. 1. FbK BCF Banská  Bystrica  NTS FK-ZŠ Nemšová 5:19 
29.1. Fbk Kométa Spišská Nová Ves  NTS FK-ZŠ Nemšová 11:7 
18.2. NTS FK-ZŠ Nemšová MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 9:3 
19.2. NTS FK-ZŠ Nemšová FK Tvrdošín 12:7 
24.2. ŠK 98 Pruské NTS FK-ZŠ Nemšová 14:3. 
ŠTVRŤFINÁLE 
1. NTS FK-ZŠ Nemšová iClinic VŠ K FTVŠ UK Bratislava 4:5 

pp 
2. NTS FK-ZŠ Nemšová iClinic VŠ K FTVŠ UK Bratislava 4:3sn 
3.  iClinic VŠ K FTVŠ UK Bratislava NTS FK-ZŠ Nemšová 3:8 
4. iClinic VŠ K FTVŠ UK Bratislava NTS FK-ZŠ Nemšová 4:5 

SEMIFINÁLE  
1. ŠK 98 Pruské NTS FK-ZŠ Nemšová 5:6sn 
2. ŠK 98 Pruské NTS FK-ZŠ Nemšová 7:6 

FINÁLE 
 ŠK 98 Pruské NTS FK-ZŠ Nemšová 2:3 

23.9. NTS FK- ZŠ Nemšová Easten Wings Michalovce  12: 3 
7.10. ŠK Slávia SPU DFA Nitra NTS FK- ZŠ Nemšová 4:13 
8.10. NTS FK- ZŠ Nemšová iClinic VŠK PdF UK Hurikán BA 6 : 4 
13.10. ŠK 98 Pruské NTS FK- ZŠ Nemšová 8 :6 
11.11. NTS FK- ZŠ Nemšová FBK Tvrdošín 3 : 4 
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Veľkonočný turnaj mladších žiačok o Pohár primátora mesta Nemšová sa odohral 9. 
apríla v mestskej športovej hale. Florbalistky z Nemšovej v ňom obsadili 1. miesto. 
 
Majstrovstvá Slovenska vo florbale 
V Badíne pri Banskej Bystrici sa v sobotu 27. marca  uskutočnili  majstrovstvá Slovenska 
pod názvom „O pohár prezidenta SZFB“ v kategórii mladších žiačok. Suverénnymi 
víťazkami sa stali dievčatá z Nemšovej. Vybojovali už v poradí dvadsiaty prvý titul 
majstra Slovenska v mládežníckych kategóriách pre Nemšovú. Najlepšou hráčkou 
z Nemšovej bola na turnaji Patrícia Štefánková.  
 
Konečné poradie turnaja 
1. NTS FK-ZŠ Nemšová, 
2. 1. FbK BCF Banská Bystrica  
3. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto  
4. FbK Tvrdošín 
 
V seriáli majstrovstiev SR, pod hlavičkou turnaja o Pohár prezidenta SZFB 2017, sa v 
Košiciach 21. – 23. apríla uskutočnila súťaž staršej prípravky, v ktorej zmiešané družstvo 
skončilo na 17. mieste. V kategórii U-13 mladšie žiačky vyhrali na majstrovstvách SR v 
turnaji o Pohár prezidenta SZFB 2017, ktorý 29. apríla usporiadala Banská Bystrica v 
Badíne. Na majstrovstvách SR dorasteniek, ktoré sa konali v MŠH Nemšová v 6. - 7. mája, 
sa naše umiestnili na 3. mieste. Na majstrovstvách SR junioriek 10. - 11. mája v oravskej 
obci Mútne obsadili dievčatá z Nemšovej 3. miesto. 
 
PRAGUE GAMES 2017  
Turnaj sa uskutočnili 11. - 13. júla v Prahe. Podujatie sa konalo v 25 športových halách a v 
11 kategóriách bojovalo 400 družstiev z 11 štátov sveta a medzi nimi aj flobalistky 
z Nemšovej. Do Prahy prišla doposiaľ najpočetnejšia 60-členná výprava z Nemšovej. Doteraz 
získali florbalistky na turnaji za 8 rokov celkovo 9 medailí (1x zlato, 4x striebro, 4x bronz).  
V aktuálnom ročníku sa prihlásili do súťaže 3 družstvá. Vo svojich kategóriách porazili 
Čechov, Švédov, Švajčiarov. Na najväčšom mládežníckom turnaji vo florbale, ktorý sa 
organizuje už 14. rok, získali florbalistky z Nemšovej jubilejnú 10. medailu.  

12.11.  MKŠS FBK Kys. Nové Mesto NTS FK- ZŠ Nemšová 6 :4 
18.11. Fbk Kométa Spišská Nová Ves NTS FK- ZŠ Nemšová 5 :10 
19.11. FBC Predator Sabinov NTS FK- ZŠ Nemšová 7 :5 
16.12. Eastern Wings Michalovce NTS FK- ZŠ Nemšová 0 :14 
17.12.  FBC Mikuláš Prešov NTS FK- ZŠ Nemšová 10 :14 
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V kategórii mladšie žiačky G-12 
porazili hráčky Nemšovej v skupine 
L Švajčiarsko a Chodov (Česko). V 
semifinále uspeli proti tímu Nolet 
Rób 4:3 a vo finále podľahli tímu 
Zug zo Švajčiarska v pomere 2:5. 
Najlepšou strelkyňou tejto kategórie 
G-12 sa s 12 gólmi stala Patrícia 
Štefánková z Nemšovej.  
V kategórii starších žiačok G-14 
získala Nemšová v skupine 2. 
miesto a v ďalších vyraďovacích 
bojoch prehrali s Poľskom. 
V kategórii dorasteniek G-16 skončili hráčky Nemšovej v skupine na 3. mieste a v ďalších 
bojoch porazili Sport Club Klatovy (Česko), ale následne prehrali s tímom Zug zo 
Švajčiarska. 
 
Najväčší mládežnícky medzinárodný turnaj na Slovensku vo florbale Stupava Cup sa  
uskutočnil 13. - 16. septembra. Mladšie dievčatá z Nemšovej sa jeho 14. ročníka zúčastnili 
a získali na ňom 2. miesto. Zaujímavosťou turnaja bolo, že dievčatá z Nemšovej v kategórii 
mladších žiakov hrali len proti chlapcom. 
Dievčatá a juniorky štartovali na turnaji Slovak florbal cup 2017 v Bratislave pod 
hlavičkou IBF Pressburg. Turnaj sa uskutočnil 24. – 27. augusta. Dievčatá v kategórii B 
obsadili 2. miesto a celkovo sa umiestnili na 13. mieste. 
 
Súťaže v regiónoch 
Mladšie žiačky v sezóne 2016/2017 v poslednom kole zabojovali a v nekompletnom zložení 
vyhrali spojený región stred, západ. Kvalifikovali sa na majstrovstvá Slovenska mladších 
žiačok vo florbale.  
Konečné poradie 2016/2017: 1. Nemšová, 2. Banská Bystrica, 3. Kysucké Nové Mesto, 4. 
Tvrdošín, 5. Brezno 
Dorastenky z Nemšovej si upevnili vedúce postavenie v súťaži. Priebežné poradie základnej 
časti: 1. Nemšová, 2. Pruské, 3. Nitra, 4. Topoľčany a juniorky si ako tretie mládežnícke 
družstvo dievčat Nemšovej „zo štyroch“ v predposlednom kole zabezpečili postup na 
Majstrovstvá Slovenska v Mútnom. 

 

Mladšie žiačky 2016/2017 
MŠK K. N. Mesto Nemšová 3:3 

Nemšová FBK Tvrdošín 8:0 
FBC Horehronec Brezno Nemšová 0:9 

Dorastenky 2016/2017 
Nemšová SPU Slávia DFA Nitra 22:3 
Nemšová ŠK 98 Pruské 7:1 

Návrat florbalistiek z Prahy 
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FbO Žochár Topoľčany Nemšová 2:7 
SPU Slávia DFA Nitra Nemšová 0:7 

Juniorky2016/2017 
Nemšová Pruské 5:2 
Nemšová Nitra 4:5 
Nemšová Pruské 10:2 
Nemšová ICE Plaers Sereď 10:2 
Nemšová Pruské 2:4 

Nitra Nemšová 9:16 
Nemšová Nitra 9:0 

 

FUTBAL  

Nemšová  
Mužský futbal v Nemšovej skončil. Muži Slovana v najbližšej sezóne budú hrať v 
Horovciach. Dlhoročný sponzor Slovana Nemšová Pavol Chmelina znížil dotáciu na futbal. 
V Nemšovej budú v nasledujúcej sezóne hrávať iba mládežnícke tímy dorastencov a žiakov. 
Mužský tím nebude figurovať nikde. Pod hlavičkou Nemšovej sa v III. lige západ predstaví 
pôvodný nováčik IV. ligy severozápad Tatran Horovce. Od Nemšovej odkúpili obchodný 
podiel a vystupovali v tretej lige pod názvom Nemšová, ale od ďalšej sezóny budú 
vystupovať ako Horovce. Prvotné predpoklady budúcnosti mužského futbalu v Nemšovej 
spočívajú v tom, že od sezóny 2018/2019 bude pokračovať iba v štruktúrach Oblastného 
futbalového zväzu v Trenčíne. 
V dňoch 24. - 25. októbra vyvrcholilo v Nemšovej finále 13. ročníka Mini Champions ligy 
Slovensko 2017, ktorý bol súčasťou Grassroots programu SFZ (projekt určený pre futbalové 
kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017/2018 v príslušnom SFZ bez účasti futbalových 
klubov so štatútom futbalovej akadémie). Kluby so štatútom útvaru talentovanej mládeže 
(ÚTM) mali povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 
2017/18 a boli zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. 
a 3. žiackych líg odohrali turnaje a ich základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini 
Champions liga Slovensko sa hral na mini ihriskách s umelou trávou a je určený pre 
chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. V sezóne 2016/2017 
sa tešili z prvenstva hráči AS Trenčín a hráčky ŠK Stich Humenné.  
 
Ľuborča 
Tréner: Karol Prno 
Výber žiakov z Ľuborče skončil na turnaji Golden City Cup v Prahe 14. – 17. apríla na 17. 
mieste. Dňa 12. marca o 14.30 hod. sa uskutočnilo Susedské derby, futbalovvý zápas medzi 
obcami Kľúčové a Ľuborča. 
Kľúčové 
V sobotu 24. júna si na futbalovom ihrisku v Kľúčovom pripomenuli 60 rokov futbalu. 
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo o 14.30 hod. Na počesť výročia organizovaného futbalu 
sa odohrali zápasy medzi žiakmi Vlára Kľúčové a AS Trenčín, ako aj zápas starých pánov 
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Vlára Kľúčové a Nemšová a na záver duel hráčov TJ Vlára Kľúčové s hráčmi FC Spartak 
Trnava Internacional. Súčasťou tohto futbalového sviatku bolo i odovzdávanie pamätných 
listov.  
Zveľaďovanie štadióna v Kľúčovom pokračovalo. K novému trávniku  pribudla automatická 
závlaha. Dňa 27. júna začali výkopové práce na zavlažovaní hlavného ihriska. Ako prvé 
vyrezali trávnik, ktorý sa následne zroloval a odložil. Potom prišlo na rad ryhovanie so 
strojom AVANT.  Po vykopaní bolo treba výkopy dočistiť a následne ručne vykopať šachty 
pre elektroventily. Do upravených výkopov následne vkladali polyetylénové rúry, na ktoré 
cez navŕtavacie pásy montovali postrekovače. Rúry priviedli do rozdeľovacích šácht, kde sa 
cez elektroventily pripojili na hlavné potrubie. Následne pripojili ventily na riadiacu 
jednotku. Po odskúšaní systému sa začalo so zahŕňaním výkopu a jeho zhutnením. Ako 
posledné bolo treba uložiť naspäť vyrezaný trávnik. Po 18 hodinách intenzívnej práce sa 
dostavil výsledný efekt, s ktorým sú všetci nadmieru spokojní. Vzhľadom na veľký potenciál 
všetkých zúčastnených, ešte priviedli elektrinu na vedľajšiu hraciu plochu. V dohľadnej dobe 
budú osadené stĺpy s umelým osvetlením. Na realizácii sa podieľali firmy: MGREEN s. r. o., 
VRTY-Mont s. r. o., občania Miloš Kiačik, Michal Gajdošík, Filip Petrúšek, Martin Šedivý, 
Milan Patka ml., Adam Križko, Karolína Macharová a Mária Amrichová.  
 
Záverečné postavenie hráčov v jarnej časti ročníka 2016/2017  
Klub Liga  Umiestnenie  
FKS Nemšová  muži III. liga 9. miesto 
 dorastenci IV. liga 3. miesto 
 starší žiaci III. liga  1. Miesto 
 mladší žiaci III. liga 7. miesto  
TJ Vlára Ľuborča muži VI. Liga 7. miesto 
 dorastenci  VI. Liga Seve ObFZ Trenčín 8. miesto  
 V. liga Sk A ObFZ Trenčín 3. miesto 
TJ Kľúčové  muži VI. Liga 13. miesto  

 
Záverečné postavenie v tabuľkách v sezóne 2017/2018 
Klub Liga  U Z V R P S B 
FKS 
Nemšová  

Starší dorastenci IV. liga D 19 sk. 
SZ ZsFZ 

1. 13 10 1 2 53:14 31 

Starší žiaci III. liga SŽ U 15 SZ 
ZsFZ 

9. 13 5 1 7 37:33 16 

Mladší žiaci III. liga MŽ U 13 SZ 
ZsFZ 

5. 13 7 1 5 52:26 22 

TJ Vlára 
Ľuborča 

Muži VI. liga – ObFZ 1.  15 9 4 2 48:22 10 
Dorastenci VI. liga D-U19 ObFZ 
TN 

6. 12 6 1 5 25:27 19 

Starší žiaci V. liga SŽ U15 – Sk A-
ObFZ TN 

5. 10 5 2 3 39:19 17 

TJ Muži VI. liga – ObFZ 9. 15 7 2 6 33:36 23 
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Kľúčové  Prípravka MIX-SEVER I – ObFZ 
TN 

12 4 0 0 4 0:12 0 

 
23. ročník zimnej miniligy  
Vyhodnotenie zimnej  miniligy sa uskutočnilo 
5. januára v Kultúrnom centre Nemšová o 18.00 
hod. Najlepší hráč: Tomáš KRESÁNEK, 
najlepší strelec: Branislav BLAŠKO a Martin 
ANTOL, najlepší brankár: Michal MELIŠ, 
najlepší hráč do 18. rokov: Matúš BEŇO. 

Tabuľka po 11. kole, finálová skupina – konečná 

              
1. FOFO 7 6 0 1 34:16:00 12 

2. HUNKS 7 5 0 2 47:22:00 10 

3. ATLETICO 7 5 0 2 40:31:00 10 

4. MONOLIT 7 5 0 2 45:35:00 10 

5. BONUSKO 7 4 0 3 56:39:00 8 

6. NIVA 7 2 0 5 32:42:00 4 

7. LIZARD 7 1 0 6 29:36:00 2 

8. BSC KOLO 7 0 0 7 28:90 0 
 
VI. ročník Super Frankie Street Cupu 
Známy turnaj malého futbalu v Luhačoviciach na česko-slovenskom pohraničí organizovaný 
bývalým ligovým hráčom Petrom Kaspřákom sa uskutočnil 28. - 29. januára. V minulej 
sezóne sa tím FC Baník z Horného Srnia umiestnil na skvelej druhej priečke a potvrdil, že 
slovenské tímy majú značnú kvalitu. Tento rok spomedzi osemnástich tímov (osem zo 
Slovenska) sa najlepšie darilo FC Nive z Nemšovej, ktorý si v základnej skupine najskôr 
poradil s tímom FC Baník (1:0), následne aj s Karambou (3:0) a jediný gól inkasoval s 
ďalším slovenským družstvom Dragon (3:1). V osemfinále turnaja si poradil s trenčianskym 
Laugaricio 3:2. Dramatická bola aj štvrťfinálová bitka s tímom organizátorov Kapr team 
(1:0). Pred semifinále sa Nive zranil Peter Machara, a tak záverečné zápasy, v ktorých sa 
rozhodovalo o držiteľoch medailových pozícií, nastupovali s minimálnym počtom 
potrebných hráčov. Semifinálová prehra so Super Frankie teamom 1:7 bola teda logickým 
vyústením pomeru síl na ihrisku. V podobnom duchu sa niesol aj boj o tretie miesto proti 
Biednym Strojom (2:8). FC Niva napokon skončil na nepopulárnom štvrtom mieste a získal 
„zemiakovú“ medailu. 
FC NIVA: Mihalik, Bahno, J. Zváč, I. Schwandtner, Machara, Sabadka, J. Husár, J. Husár. 
 
Umiestnenie družstiev na 25. ročníku žiackeho halového turnaja o Primátorskú vázu  

FC NIVA 
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Starší žiaci 
1. FKS Nemšová, 
2. OFK Soblahov, 
3. TJJ Ľuborča. 
Najlepší hráč: Alex Kula. Najlepší 
brankár: Richard Patka. Najlepší strelec: 
Marek Ďuďák. 

Mladší žiaci  
1. FKS Nemšová,  
2. OFK Soblahov,  
3. TJ Ľuborča. 
Najlepší hráč: Alex Korienek. Najlepší 
brankár : Tadeáš Žúži. 
Najlepší strelec: Tomáš Sabadka.

 
Niva cup  
Na 7. ročníku tradičného turnaja v malom futbale sa zúčastnilo 22 tímov, čo je o 6 družstiev 
menej ako predchádzajúci rok. K stabilným tímom z okolia sa pridali tímy z Trnavy, Čadce, 
Chlebníc a Trakovíc, z čoho vyplýva, že sa organizátori dostávajú do povedomia väčšej časti 
Slovenska. Turnaj sa uskutočnil 1. júla v areáli Futbalového klubu Ľuborča. 
Na úvod sa odohrali zápasy v štyroch základných skupinách na štyroch trávnatých ihriskách 
systémom každý s každým. Z každej skupiny postúpili ďalej štyri najlepšie tímy. Následne sa 
hrala vyraďovacia fáza. Najviac sa darilo tímu Monolit z Trenčína, ktorý kraľoval už od 
základnej skupiny a bez vážnejších zaváhaní prešiel až do finálového zápasu. V ňom si 
poradil s Bonuskom 1 (5:3) a odniesol si víťazný pohár. Najrýchlejšiu strelu na turnaji mal 
Lukáš Slávik z Monolitu, najlepším gólmanom bol Lukáš Sabadka z FC Niva, najlepším 
hráčom Róbert Augustiny z Monolitu a najlepším strelcom Marek Burdej z Aquatecu. 
Víťazom kopania penált sa stal Marek Vlasatý z Bonuska B. 
Výsledky 
Skupina B: Uragan Veterani – Bonusko A 4:4, Uragan Veterani – FC Niva 0:2, Uragan 
Veterani – Lehotania 6:1, Uragan Veterani – Jacks Pub 4:2, Uragan Veterani – Las belas 1:3, 
Bonusko A – FC Niva 4:2, Bonusko A – Lehotania 7:1, Bonusko A – Jacks Pub 3:0, 
Bonusko A – Las belas 0:0, FC Niva – Lehotania 5:2, FC Niva – Jacks Pub 1:0, FC Niva – 
Las Belas 1:0, Lehotania – Jacks Pub 2:4, Lehotania – Las Belas 0:5, Jacks Pub – Las Belas 
1:0.  
Poradie: 1. FC Niva, 2. Bonusko A, 3. Las Belas, 4. Uragan Vegeráni, 5. Jack Pub, 6. 
Lehoťania 
Osemfinále: Aquatec – Letka 2:1, Baník - Las Belas 1:2, Bonusko 1 - Alfíci 8:2, Galacticos 
– Mandarinky 3:1, Monolit – Uragan 5:0 kont., Dynamo M – Bonusko 2 1:2 p.k, Acera 
Timm – Pruhy83 1:2, FC Niva – Ferri 6:2 
Štvrťfinále: Aquatec – Las Belas 4:1, Bonusko 1 – Galacticos 2:1 p.k, Monolit – Bonusko 2 
4:0, FC Niva – Pruhy 83 3:2 
Semifinále: Aqutec – Bonusko1 2:3 p.k: Monolit – FC Niva 3:2 
O 3. miesto: Aquatec – FC Niva 4:3 
Finále: Monolit – Bonusko 1 5:3 
Víťazný tím Monolit: Michal Takáč, Ľubomír Dvorský, Marek Adamec, Róbert Augustíny, 
Jakub Kováčik, Daniel Žabár, Branislav Žilka, Michal Hrubý, Denis Staník, Matej Moško, 
Lukáš Slávik  
 
Cigáň CUP 
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Mládežnícka minifutbalová miniliga na ihrisku Nad Cigáňom píše svoju piatu kapitolu. 
V termíne 1. – 15. júla sa mohli za štartovné 1 euro zúčastniť družstvá v kategóriách  U13 
mladší  žiaci  prípravka,  U 17 mladší dorast - starší žiaci  a U 21. Hlavným organizátorom 
bol Bernard Brisuda.  Podujatia sa zúčastnilo 54 hráčov a 6 rozhodcov. V konečnej tabuľke 
staršej kategórie sa najlepšie umiestnili: Napajedla CF, FC Pegas, Whoopie. V Konečnej 
tabuľke mladšej kategórie bol najlepší FC Santos, BurgosFC a tretí FC Korre. 
 

FITNES  

V Žiline sa 20. mája uskutočnil Slovenský pohár v klasickom silovom trojboji a tlaku na 
lavičke (RAW). Richard Hošo, dorastenec v ťažkej kategórii, skončil na 2. mieste v silovom 
trojboji a na 3. mieste v tlaku. Junior Adrián Mikel vyhral svoju strednú kategóriu, získal aj 
3. miesto v tlaku. Junior Marek Králik v ťažkej kategórii suverénne vyhral 1. miesto v tlaku 
najlepším výkonom v súťaži 197,5 kg. 
 

HOKEJBAL 

Hokejbal sa v Nemšovej hrá už viacero rokov, avšak je v tieni tzv. „veľkých“ športov. V roku 
2013 skupina hráčov spoločne založili neziskovú organizáciu MHL Nemšová, ktorá v 
súčasnosti podporuje najmä tím Heroes Nemšová v Trenčianskej hokejbalovej lige, avšak ich 
zámerom je taktiež obnovenie hokejbalu v Nemšovej, čím by podporili rozvoj tohto športu 
medzi mládežou v Nemšovej. 
 V Nemšovskom spravodajcovi bol uverejnený článok o najúspešnejšom nemšovskom 
hráčovi tohto športu. Vladimír Porubský z Nemšovej na svoj prvý zápas nastúpil niekedy v 
roku 2001 za tím Nemšovej v Pruskom. V roku 2005 odišiel za prácou do Anglicka, tam sa 
obrátil na Medzinárodnú hokejbalovú federáciu s požiadavkou o nájdenie hokejbalového 
tímu v jeho okolí. Ozval sa mu Andrew Till, zakladajúci člen Britskej hokejbalovej asociácie, 
ktorá bola práve vo svojich začiatkoch. O dva roky neskôr prvýkrát dostal pozvánku do 
reprezentácie s tým, že zodpovední pre neho vybavili všetky potrebné potvrdenia a doklady. 
V drese Veľkej Británie odohral všetky zápasy na Majstrovstvách sveta v hokejbale mužov v 
skupine a od roku 2007 v Ratingene v Nemecku, v skupine B v r. 2009 v Plzni, v r. 2011 v 
Bratislave a v r. 2015 v Zuge vo Švajčiarsku.  
Okrem MS v St. John v Kanade v r. 2013, ktoré  neodohral pre zranenie. Taktiež bol 
asistentom trénera na troch juniorských Majstrovstvách sveta v r. 2012 v Písku, v r. 2014 
v Bratislave a v r. 2016 v Sheffielde. Za svoje úspechy považuje všetky účasti na MS, taktiež 
účasť v All-star tíme MS, cenu pre najlepšieho nahrávača a 2. najproduktívnejšieho hráča MS 
na posledných MS B skupiny. Po posledných MS sa mu podarilo taktiež zaradiť na 2. miesto 
v historických tabuľkách v počte štartov za reprezentáciu VB a v produktivite. V súčasnosti 
hráva v hokejbalovom tíme Dubnica nad Váhom a absolvuje aj pár reprezentačných kempov 
vo Veľkej Británii. Vladimír Porubský sa zúčastnil aj Majstrovstiev sveta v hokejbale mužov 
v drese reprezentácie Veľkej Británie, ktoré sa uskutočnili 1. júna v českých Pardubiciach. 
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V Nemšovej sa hokejbalový turnaj uskutočnil 25. februára v športovej hale. Hokejbalisti 
tímu Heroes Nemšová ukončili tohtoročnú sezónu v Trenčianskej hokejbalovej lige v prvom 
kole play-off, keď prehrali s tímom Youngsters Dubnica v sérii 1 : 2 na zápasy. 

 

KARATE  

KLUB MUGEN 
Na Majstrovstvách Slovenska žien v Galante do 68 kg obsadila členka karate klubu Mugen z 
Nemšovej Miroslava Kopúňová 1. miesto, v celosvetovom pohári 2. miesto v Karate Rabat 
Maroko a 1. miesto na GP Slovenska. Zlato z akademických majstrovstiev Európy 
v Portugalsku si priniesla v športovom zápase kumite v hmotnostnej kategórii do 68 kg, 
ktoré sa konali 24. - 27. júla v portugalskom Coimbre. Striebro získala na svetovom pohári v 
nemeckom Halle, kde postupne zvíťazila nad Sanjou Cvrkotovou zo Srbska, domácou Sinou 
Selterovou, Francúzkou Leou Avazeriovou, Lisou Rasmussonovou zo Švédska a v semifinále 
si poradila aj s Johannou Kneerovou z Nemecka. Vo finálovom dueli Kopúňová 
konfrontovala sily s favorizovanou Kajo Somejovou. Rozhodnutím arbitrov napokon „na 
zástavky“ zvíťazila reprezentantka Japonska. V takej kvalitnej konkurencii, aká bola teraz v 
Nemecku, je medailová priečka pre slovenské karate výrazným úspechom.  
Branislav Jánoš získal v kategórii 12-13 žiaci na GP Havířov 1. miesto. Vaneska 
Ondrkalová dosiahla 3. miesto na GP Žilina v kategórii dievčat, 4. miesto na majstrovstvách 
SR a 3. miesto na GP v Žiari nad Hronom. 
Slovenskí reprezentanti v karate si zásluhou druhého miesta Miroslavy Kopúňovej v 
športovom zápase kumite v kategórii do 68 kg vybojovali jedno medailové umiestnenie v 
nemeckom Halle, a to na podujatí Karate 1 Premier League, ktoré je súčasťou Svetového 
pohára. 

ŠACHOVÝ KLUB NEMŠOVÁ – HORNÉ SRNIE 

Hokejbalový tím z roku 2015 
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Existuje už 6. rok. Bol založený v roku 2011 pri futbalovom klube Ľuborča. V súčasnosti je 
zaregistrovaný na Slovenskom šachovom zväze a zaradený do 4. slovenskej ligy. Predsedom 
klubu je Róbert Bestro. Z malého klubu tvoreného pár nadšencami sa stali dôležitým 
pilierom šachovej rodiny na Slovensku. Momentálne má štyri družstvá, z toho tri v 4. 
slovenskej lige a jeden tím v 3. slovenskej lige, čo je zároveň najvyššou krajskou súťažou. 
Hráči pochádzajú z Horného Srnia, Dubnice, Trenčína. Klub má cca 30 členov, ale hrajú za 
nich aj „legionári“ na licenciu, jeden z Moravy a dvaja prvoligisti z Trenčína. V 3. lige 
neprehrali jediný zápas a vybojovali si nárok na účasť v 2. lige.  
Dňa 8. júna oslávil svoje životné jubileum 60 rokov Ing. Ľubomír Poruban, dlhoročný člen 
nemšovskej šachovej rodiny, ktorý hral v 80. rokoch 1. Slovenská Národná Liga v Bratislave 
a v korešpondenčnom šachu sa prebojoval až do kvalifikácie majstrovstiev Európy. 
SVK 3.liga B2 2017/2018 
Poradie k 15. 12. 2017: 1. KNŠ Nemšová/Horné Srnie, 2. ŠK PK Trenčín B, 3. ŠKŠ Dubnica 
n/V C, 4. ŠK Sparta P. Bystrica B, 5. ŠK Prievidza B,6. ŠK Chynorany, 7. PRM Bojnice, 8. 
ŠK Handlová, 9. Cirkevné CVČ Beluša. 
 

JAZDECTVO  

Jazdecký klub Uhliská 
Jazdecký klub Uhliská a Jazdecký klub Trenčín - Nozdrokvce usporiadali 4. ročník 
štvorkolovej súťaže Benjamín cup 2017. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách: do 10 
rokov a 10 až 16 rokov. Prvé kolo sa uskutočnilo na  Gazdovstve  Uhliská, druhé a tretie kolo 
v stajni CEDOS Trenčín Nozdrkovce a 4. kolo, ktoré  bolo zároveň finálové, sa uskutočnilo 
30. septembra na Gazdovstve Uhliská. Výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie.  
 
 1. miesto 2. miesto 3. miesto 
Hobby Benji Parkúr 
Kategória 
do 10 
rokov 

Laura Chmelíková, kôň 
Dafne, TJ Žrebčín 
Motešice 

Stela Eržinová, JK 
Uhliská 

Ema Suthe, JK Trenčín 
Nozdrkovce 

Kategória 
nad 10 
rokov 

Martina Miškolciová, 
kôň Okidoki, JK 
Trenčín Nozdrkovce 

Sára Kuciaková, Jk 
Trenčín Nozdrkovce 

Natália Smolková, TJ 
Žrebčín Motešice 

Hobby  dezúra 
Amatér Laura Chmelíková, kôň 

Dafné - TJ Žrebčín 
Motešice 

Adelka Suchánková, 
kôň Ema - Ranč 
Lhota 

Stela Eržinová, kôň Fifo - 
JK Uhliská 

Profík  Laura Chmelíková, kôň 
Dafné - TJ Žrebčín 
Motešice (amatér aj 
profík) 

Leila Strydom, kôň 
Amber Nuance - JK 
Uhliská 

Karin Hrubová, kôň Chrisje 
- JK Trenčín Nozdrkovce 

Hobby Drezúra  
Amatér Marko Brezík, JK Adelka Suchánková, Stela Eržinová, Jk Uhliská 
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Uhliská Ranč Lhota 
 

Profík  Laura Chmelíková, TJ 
Žrebčín Motešice 

Leila Strydom, JK 
Uhliská 

Dorota Jurštáková, JK 
Trenčín Nozdrkovce  

 

CHAMPION RACE  

Dňa 19. augusta v Nemšovej, v časti Ľuborča, zorganizoval Champion Club už 3. ročník 
najťažších prekážkových pretekov na Považí CHAMPION RACE. Súťažilo sa v 4 
kategóriách: muži/ženy cukrík (5 km, cca 30 prekážok), muži/ženy rotvajler (10 km, cca 60 
prekážok). Pretekov sa zúčastnilo 342 registrovaných pretekárov, ktorí vytvorili super 
atmosféru. Výťažkom zo štartovného finančne podporili rodinu Michala Fabuša sumou 450 
€, sumou 450 € rodinu Braňa Uhera a sumou 450 € rodinku Tomáška Horvátha, ktoré 
pochádzajú z Nemšovej. 
 

Kategória rotvajler 10 km, ženy  
1.  Eszter Hortobágyiová 1994 Podhorie  1:03:21,50 

2. Lenka Krajcovicová 1988 Champion Club  1:15:22,09 
3. Mariana Brňáková  1992 Mud-un Team Považie  1:23:27,52 

spolu  29 účastníkov v kategórii 

Kategória  rotvajler 10 km, muži  
1.  Miroslav Lukáč 1985 Elite Team OCRA 

Slovakia 
1:07:48, 73 

2. Jozef Pavel 1982 Mud-un Team Považie 1:11:01,12 
3. Rastislav Cích 1987 HardGym 112:33,56 

spolu 89 účastníkov v kategórii 

kategória cukrík, ženy  
1.  Alžbera Kubaščíková  2000 AK Spartak DCA  

2. Sabina  Tlacháčová  1994 Spartan Patriot Team 
Slovakia 

+01:24.82 

3. Simona Mráziková  1974 Trenčianske Teplice  +04:35.51 
spolu 89 účastníkov v kategórii 

Kategória cukrík, muži  
1.  Martin  Hromada  1992 Spartan Patriot Team 

Slovakia 
 

2. Daniel Pagáš 1997 Mud-un Team Považie +01:19.82 
3. Michal  Gabriš 2000 DCA +01:35.47 

spolu 120 účastníkov v kategórii 
 
 

49. ROČNÍK BEHU OKOLO ĽUBORČE  
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Uskutočnil sa 11. novembra na futbalovom ihrisku TJ Ľuborča. Behu sa zúčastnilo 138 
pretekárov. 
 
Prípravka žiaci 800 m 
1. Motola Matej, ZŠ sv. Michala, 2:54 
2. Ondrášik Šimon, Považan Pruské, 2:55 
3. Surman Martin, ZŠ Čachtice, 2:58 
Počet účastníkov v kategórii 15 
 
Prípravka žiačky 800 m 
1.Vendžúrová Hanka, Slávia ŠG TN, 3:05 
2. Hudeková Karolína, ZŠ Janka Palu, 
3:41 
3.Oriešková Alexandra, ZŠ Janka Palu, 
3:43 
Počet účastníkov v kategórii 6 
 
Ml. žiačky 800 m 
1. Janíčková Katarína, BK Lysá, 2:51 
2. Bútorová Hana, ZŠ Janka Palu, 3:11 
3. Prekopová Kristína, ZŠ Janka Palu, 3:14  
Počet účastníkov v kategórii 11 
 
Ml. žiaci 1 200 m 
1. Novotný Oliver, AK Spartak DCA, 4:24 
2. Bahno Simon, ZŠ Janka Palu, 4:41 
3. Chlebana Lukáš, ZŠ Janka Palu, 4:55 
Počet účastníkov v kategórii 7 
 
St. žiačky 1 200 m 
1. Šupicová Lenka, Trenčín, 4:46 
Počet účastníkov v kategórii 1 
 
Dorastenky 2 200 m 
1. Štefánková Klára, Ľuborča, 8:37 
Počet účastníkov v kategórii 1 
 
BUĎ FIT 3 200 m 
1. Koníček Marek, Ľuborča, 10:59 
2. Brisudová Anna Mária, Ľuborča, 11:24 
3. Uherka Adam, Ľuborča, 11:25 
Počet účastníkov v kategórii 30 
 
Veteráni „B“ roč. 77 - 68 7 500 m 

1 Moravec Ján TJ Spartak Myjava 28:23 
2 Junga Marián BK Lysá 29:42 
3. Tomčány Miroslav, JK DCA, 30:15 
Počet účastníkov v kategórii 14 
 
Veteráni „C“ roč. 67 - 58 7 500 m 
1. Klobučník Peter, JK Dubnica n/V, 29:21 
2. Vlasatý Vladimír, ŠKK LR, 30:13 
3. Deneš Peter, KBPŠ Púchov, 32:54 
Počet účastníkov v kategórii 4 
 
Veteráni „D“ roč. 57 - 48 7 500 m 
1. Cvičela Ján, AK Bojničky, 30:03 
2. Kminiak Ján, Ilava, 36:38 
3. Benč Marián, ŠKK LR, 36:50 
Počet účastníkov v kategórii 6 
 
Veteráni „E“ roč. 47 a st. 7 500 m 
1. Bašista Vincent, AK DCA, 35:31 
2. Cyprián Marián, MAC DCA, 36:27 
3. Sopko Rudolf, Trenčín, 45:16 
Počet účastníkov v kategórii 5 
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KULTÚRNY KALENDÁR 

 
14. 01. 2017   Posedenie pri hudbe KSŠ 
27. 01. 2017   Školská  zábava  ZŠ, Janka Palu 2 v Kultúrnom centre Nemšová  
21. 01. 2017  12. ročník skautského plesu 
02. 02 2017  Výročná členská schôdza OZ Peregrín 
04. 02. 2017  22. mestský ples v Kultúrnom centre Nemšová  
12. 02. 2017  Výročná schôdza MO Jednoty dôchodcov 
18. 02. 2017  Slávnostný galavečer SAWRR 
19. 02. 2017  Výročná schôdza MS SČK Ľuborča 
25. 02. 2017  Mestský fašiangový karnevalový sprievod a zabíjačka  
04. 03. 2017  Oslavy MDŽ – vystúpenie Donských kozákov  
13. 03 2017  Inaugurácia poštovej známky k 100. výročiu zjavenia vo Fatime  
29. 03. 2017  Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov  
31. 03. 2017  Zhromaždenie členov RZMOSP 
28. 04. 2017  Stavanie májov a lampiónový sprievod 
28. 04. 2017  Nemšovský slávik 
30. 04. 2017  Oslavy oslobodenia mesta na konci 2. sv. vojny rumunskou armádou  
06. 05. 2017  Oslavy Dňa sv. Floriána 
06. 05 2017  Preteky mladých rybárov 
07. 05. 2017  Sviatosť birmovania 
14. 05. 2017  Oslavy Dňa matiek 
14. 05 2017  Hody v Trenčianskej Závade 
21. 05. 2017  Sviatosť 1. sv prijímania  
28. 05. 2017  MDD - Cesta rozprávkovým lesom 
01. 06. 2017  MDD - športový deň žiakov základných škôl 
03. 06. 2017  Oslavy sv. Huberta   
06. 06. 2017  Dychfest ZUŠ 
08. 06 2017  Divadelné predstavenie Smejko a Tanculienka 
14. 06. 2017  DOD CSS spojené s darcovstvom krvi  
18. 06. 2017  Hody v Ľuborči  
22. 06. 2017  Záverečný koncert ZUŠ 
24. 06. 2017  5. ročník „nemšovského kotlíkového gulášu“ 
24. 06. 2017  Oslavy 60. výročia futbalu v Kľúčovom 
27. 06. 2017  Ocenenie  najlepších  žiakov primátorom mesta Nemšová  
27. 06. 2017  Slávnostný  galaprogram MŠ v KC Nemšová- rozlúčka s predškolákmi  
28. 06. 2017  Vítanie detí do života v obradnej sieni mesta Nemšová  
29. 06. 2017  25. výročie založenia ZŠ sv. Michala 
30. 06. 2017  Rozlúčka s deviatakmi 
02. 07. 2017  Začiatok hudobného leta 
28. - 31. 07. 2017 Hody v Kľúčovom 
29. 07. 2017  7. ročník detských hodov „Kľúčikovo“ 
18. - 19. 08. 2017 22. ročník tradičného nemšovského jarmoku 
18. 08. 2017  Oslavy 775. výročia prvej  písomnej zmienky 
18. 08. 2017  Krst monografie o Nemšovej  
18. 08. 2017  Slávnostný galaprogram mesta Nemšová - slávnostné MsZ 
18. 08. 2017  Výstava gladiol 
18. 08. 2017  Vernisáž umeleckých diel rodákov z Nemšovej 
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18. 08. 2017  DOD multifunkčnej zásobovacej základne Západ 
04. 09. 2017  Slávnostné otvorenie školského roka 
04. 09. 2017  Privítanie prvákov v obradnej sieni mesta Nemšová  
19. - 29. 10. 2017 Výstava papierových modelov hradov Vladimíra Slobodu  
01. 10. 2017  Hody v Nemšovej  
08. 10. 2017  Stretnutie dôchodcov v kultúrnom centre 
13.-16. 10. 2017 51. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 
15. 10. 2017  Hody v Trenčianskej Závade   
22. 10. 2017  Spoločenské posedenie k Mesiacu úcty k starším s HS Glória 
04. 11. 2017  Voľby do orgánov samosprávnych krajov  
18. 11. 2017  Prehliadka vybraných medzinárodných filmov  
21. 11. 2017  Nevyliečiteľný - divadelné predstavenie v KC Nemšová 
23. 11. 2017  Vítanie detí do života v obradnej sieni  
01. 12. 2017  Výstava „Slovensko farbami a drevom“ MUDr. Peter Štefanec 
03. 12. 2017  Mikuláš, rozsvietenie stromčeka 
03. 12. 2017  Večierok pre sociálne slabších občanov mesta 
31. 12. 2017  Oslavy 24. roku štátnosti – Mierové námestie 
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POUŽITÉ SKRATKY 

C KN   parcelné číslo  
CLLD MAS Community led local 

develompment/ miestny 
rozvoj vedený komunitou 

CHKO  chránená krajinná oblasť 
CSS  centrum sociálnych služieb  
ČOV  čistička  odpadových vôd 
DFS  detský folklórny súbor 
DHZ  dobrovoľný hasičský zbor 
DSS  domov sociálnych služieb 
IBV  individuálna bytová 

výstavba 
ITMS  vládny informačný systém 
KC  kultúrne centrum  
KDH Kresťanskodemokratické 

hnutie  
k. ú.  katastrálny útvar 
MDD   Medzinárodný deň detí 
MO JDS  miestna organizácia Jednoty 

dôchodcov na Slovensku  
MPC   metodické pedagogické 

centrum 
MS SČK miestny spolok Slovenského 

červeného kríža 
MsÚ  mestský úrad 
NKÚ TN Národný kontrolný úrad 

Trenčín  
OĽaNo Nova Obyčajní ľudia a Nezávislé 

osobnosti  

OR HAZZ      okresné riaditeľstvo 
hasičského a záchranárskeho 
zboru  

OZ  občianske združenie  
PD  poľnohospodárske družstvo  
RVS  regionálna vodárenská 

spoločnosť  
RZMOSP Regionálne združenie miest 

a obcí stredného Považia 
SaS  Sloboda a solidarita 
SIEA  Slovenská inovačná 

a energetická agentúra 
SFZ  Slovenský futbalový zväz 
SNS  Slovenská  národná strana  
SZFB  Slovenský zväz florbalu 
ŠKD   školský klub detí 
ŠPU   školský pedagogický ústav 
TSK  Trenčiansky samosprávny 

kraj 
VO  verejné obstarávanie 
VZN  všeobecne záväzné 

nariadenie  
ÚP  územný plán  
ZOS  zariadenie  opatrovateľskej 

služby  
ZUŠ  základná  umelecká škola 
ŽoNFP  žiadosť o nenávratný 

finančný prostriedok  
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