
Mimoriadne dobrým rozhodnutím bolo postavenie pódia pre 
kultúrny program na Mierovom námestí a dobrým sa ukáza-
lo aj riešenie rozmiestnenia stánkov s občerstvením a pose-
denie na druhej strane námestia. Vytvorila sa tak príjemná, 
družná a priateľská atmosféra. Tí, čo sa najskôr rozhodli 
nakúpiť, sa mohli prejsť spleťou stánkov s tradičnou ponu-
kou výrobkov, ktorá ku každoročnému jarmoku už neodmys-
liteľne patrí... O dobrú náladu sa v prvý deň na pódiu posta-
rali FS Liborčan, spolu s mladými nádejami dubnickej ZUŠ 
a žilky rozohrali aj mladí tanečníci a hudobníci z Cifrovanej 
muziky z Dubnice nad Váhom.  Účasť početných divákov 
pred pódiom  počas vystúpenia skupiny HEX potvrdzovala, 
že aj v našom meste má skupina nemalé množstvo fanúši-
kov rôznych vekových kategórií. Po spomínanom daždi večer 
patril zábave v plnej réžii hornosrnianskej dychovky. V prvý 
deň jarmoku sa konali tiež sprievodné kultúrne podujatia – 
popoludňajšia vernisáž obrazov Márie Milanovič v mestskom 
múzeu, v ktorom si súbežne mohli milovníci gladiol prezrieť 
krásu šľachtiteľského a pestovateľského umenia bývalého 
primátora Jána Mindára a jeho spoločníkov. Nechýbali ani 
atrakcie pre deti, ukážky ľudových remesiel a šteklivé vôňe 
jarmočných jedál, či sladká chuť prvého burčiaku a iných ná-
pojov. Sobota napriek oblačnému nebu nič neubrala na pará-
de Promenádneho dychového orchestra a mažoretiek z Novej 
Dubnice, ktorí ukončili tohtoročnú jarmočnú atmosféru mesta.

Marcela Prekopová

TRADIČNÝ JARMOK V NEMŠOVEJ OČAMI
PRIMÁTORA

Vážení občania,

svoj príhovor začnem in- 
formáciou o ukončení pro- 
jektu, ktorý je pokiaľ ide o 
jeho rozsah a náročnosť 
i dĺžku realizácie, nepo- 
chybne najväčším v pos- 
ledných rokoch a má ne- 
malý význam pre kvalitu 
životného prostredia nie- 
len nášho mesta, ale aj pre celý mikroregión. 
Vodárenská spoločnosť Vlára-Váh v súčasnos-
ti ukončuje svoj veľký projekt odkanalizovania 
mikroregiónu od obcí Horná a Dolná Súča, 
Hrabovka, Skalka nad Váhom, Nemšová, Sláv-
nica, Kameničany, Bolešov a Borčice. Ústred- 
ný bod projektu – naša zrekonštruovaná čis-
tička odpadových vôd s rozšírenou kapacitou 
už pracuje v skúšobnej prevádzke. Ukončenie 
rozsiahleho projektu okrem spomínaného ne-
vyčísliteľného prínosu pre životné prostredie 
znamená, že pri výstavbe nových sídlisk, kde-
koľvek v mikroregióne Vlára-Váh, by sme ne-
mali mať s pripojením kanalizácie a spracová-
vaním tohto ďalšieho odpadu žiaden problém.  
V polovici októbra sa budeme my v našom meste  
i v ostatných obciach môcť na kanalizáciu pri-
pájať aj jednotlivo. Vďaka patrí všetkým, ktorí 
sa na realizácii tohto zložitého a náročného  
projektu podieľali.
 Vašej pozornosti nemohli uniknúť pokra-
čujúce práce na Kultúrnom centre. Akýkoľvek 
projekt, aj projekt rekonštrukcie, musí rátať  
s tým, že sa počas jeho realizácie objavia aj po-
škodenia a prekážky, ktoré sa nedali vopred 
predvídať. V prípade Kultúrneho centra je to 
najmä poškodenie jeho vonkajšieho i vnútorné-
ho plášťa, ktoré bolo zistené pri snímaní starých 
omietok. Zistili sme rozsiahle praskliny vonku  
i vo vnútri, na javisku. Práce na Kultúrnom cen-
tre sa pozastavili, preto sme poslali žiadosť  
o predĺženie termínu ukončenia. Bolo potrebné 
obstarať statické posudky, poveriť firmu, ktorá  
v súčasnosti opravuje zistené nedostatky a ďal-
šie administratívne i ostatné, s tým súvisiace 
práce. Je našou prioritou postarať sa, aby spo-
ločenské akcie ako napr. stužková či sobáše  
a iné sa mohli konať v požadovaných termínoch – 
už v novozrekonštruovaných pekných priestoroch.
 Pokračujú aj práce na rekonštrukcii najstar-
šej zachovalej technickej pamiatke v našom re-
gióne – v Králikovom mlyne. Po našej obhliad- 
ke rekonštruovaných starých mlynov v okolí  
a v snahe zachovať čo najviac autentických prv-
kov a pôvodného vybavenia mlyna bol zakúpe-
ný drevený obklad vo vnútri pod strechou, na 
ktorý prispelo onkologické združenie Peregrín, 
ktoré má v budove sídlo. Aj keď sa rekonštruk-
cia mlyna realizuje z eurofondov – dostali sme 
ich v limitovanej výške finančnej dotácie. Preto 
budeme dodatočné  potrebné práce a mate-
riály uhrádzať z rozpočtu mesta, aby viac ako 
200-ročná pamiatka bola ďalším reprezentatív-
nym turistickým miestom v našom meste. 
 Naplno, po posunutom termíne dodáv-
ky dlažby zo strany dodávateľa, sa rozbehli aj 
práce na Železničnej ulici. Najťažšie veci, vlo-
ženie káblov, svetlá a podobne, už sú osadené  
a ukončenie predpokladáme koncom októbra.  
 Do pohybu sa dala aj cyklotrasa, ktorú 
pripravil VÚC Trenčín Hrad Trenčín – Hrad  
Brumov-Bylnice. S Doprastavom Žilina bola 
podpísaná zmluva na realizáciu. Nemšovej sa 
cyklotrasa dotýka v časti IBV Vlárska a od Kľú- 
čového s jedným premostením rieky Vlára pri 
mestskej pálenici a podjazdom popod hlavnú 
cestu pred ľuborčianskym mostom. Na tejto cyk- 
lotrase plánujeme vyasfaltovať detské ihrisko  
v časti IBV Vlárska v mesiaci september. Keďže 
máme v rámci projektu „Za prácou na bicykli“ 
možnosť opäť požiadať o dotáciu VÚC Trenčín 
na ďalšiu časť cyklotrasy, zvažujeme pripraviť 
pokračovanie cyklochodníka cez Novú Nemšo-
vú s pokračovaním k Moravskej ulici.
 Projekt IBV Pod horou v mestskej časti Kľú- 
čové je v štádiu posudzovania žiadostí o kúpu 
pozemkov Slovenským pozemkovým fondom. 
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Podľa hodnotenia návštevníkov posledného 23. Nemšovského tradičného jarmoku v augus-
te možno povedať, že patril k tým najvydarenejším. Počasie v závere dňa zamiešalo karty a 
prerušilo „vlastným programom“ – dažďom, končiaci koncert skupiny HEX. Ostatné sprie-
vodné podujatia sa však v piatok konali v priaznivom počasí. 



Dňa 2. júla sa konalo neplánované rokovanie MsZ za úče-
lom schválenia a spresnenia nájomnej zmluvy medzi spoloč-
nosťou DAJA, s.r.o. ako prenajímateľom a mestom Nemšová 
ako nájomcom na nebytový priestor č. 9-2 na prízemí budovy 
zdravotného strediska  na zásahy súvisiace s modernizáciou 
budovy pre podanú žiadosť o NFP na „Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová“. 

Dňa 27. augusta sa konalo neplánované rokovanie MsZ 
za účelom schválenia zmeny rozpočtu mesta Nemšová 
na rok 2018 – RO č. 4 v zmysle predloženého materiálu na 
opravy ciest v m. č. Kľúčové a Ľuborča, na 1. etapu chodníka  
v m. č. Ľuborča. Celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta na rok 
2018 sa rozpočtujú po tejto zmene vo výške 6 158 264 €.

Dňa 4. septembra sa konalo neplánované rokovanie 
MsZ za účelom schválenia zmeny rozpočtu mesta Nemšo-
vá na rok 2018 – RO č. 5, na základe ktorého bude  do roz-
počtu mesta Nemšová zahrnuté  poskytnutie návratnej 
finančnej výpomoci spoločnosti RVS VV s.r.o., súvisia- 
cej s realizáciou projektu Odkanalizovanie Mikroregiónu 
Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová - vykrytie 10%-nej 
spoluúčasti na projekte vo výške 321 259,55 € a schvá- 
lenie kontokorentného úveru vo výške 300 000 € k základné- 
mu bežnému účtu s lehotou splatnosti do 15.12.2018.  
Celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 
sa po tejto zmene rozpočtujú vo výške 6 779 523,55 €. Ná-
sledne poslanci MsZ schválili návrh na zvýšenie základného 
imania obchodnej spoločnosti RVS VV s.r.o. o vklad, ktorý je 
tvorený pohľadávkami z nájomnej zmluvy za roky 2017 a 2018 
vo výške 44 835,00 € medzi mestom a spoločnosťou.

Dňa 19. septembra sa konalo plánované rokovanie MsZ. 
Hlavná kontrolórka na úvod rokovania predložila poslancom 
MsZ  správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva 
Nemšová. 

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Poslanci  po prerokovaní zobrali na vedomie Správu o čin-
nosti a hospodárení RVS VV, s r. o. za rok 2017 spolu so 
správou nezávislého audítora a Účtovnú závierku spoločnosti 
k 31.12.2017.  Následne poslanci zobrali na vedomie Správu  
o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb s r. o. 
za rok 2017 spolu so správou nezávislého audítora a Účtovnú 
závierku spoločnosti k 31.12.2017.
V ďalšom bode sa rokovalo a poslanci MsZ zobrali na vedomie 
plnenie rozpočtu  mesta Nemšová a monitorovaciu správu 
a taktiež plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS m. p. o. k 
30.06.2018. Po prediskutovaní poslanci schválili zmenu roz-
počtu mesta Nemšová na rok 2018 – RO č. 6. Celkové príjmy 
a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtujú 
po tejto zmene vo výške 6 865 786,55 €. Taktiež poslanci MsZ 
schválili zmenu rozpočtu VPS m.p.o. – RO č. 1. Celkové príjmy 
a výdaje rozpočtu VPS m.p.o. na rok 2018 sa rozpočtujú vo 
výške 474 800 €.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Po prerokovaní bolo schválené VZN č. 6/2018 o miestnych 
daniach, ktorým sa mení VZN č. 10/2015. Následne sa schvá-
lilo VZN č. 7/2018 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za zne-
čistenie ovzdušia v meste Nemšová, čím sa vyhovelo protestu 
prokurátora. Následne poslanci MsZ schválili  VZN č. 8/2018  
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume úhrady za 
sociálne služby, spôsob jej určenia  a platenia na území mesta 
Nemšová, ktorým sa zmenilo VZN č. 4/2018. V rámci tejto časti 
programu sa schválil aj jeden z dôležitých dokumentov mesta 
Nemšová a to  Program odpadového hospodárstva na roky 
2016-2020, z dôvodu, že tento dokument môže mesto schva-
ľovať až po  prijatí POH Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

OSTATNÉ
Poslanci schválili po prerokovaní  Súhrnnú správu o peda-
gogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabez-
pečení výchovno –vzdelávacieho procesu školského roka 
2018/2019 škôl  a školských zariadení  v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Nemšová, vrátane jednotlivých správ Materskej 
školy Odbojárov 177/8A, Základnej školy Janka Palu 2 a  Zák- 
ladnej umeleckej školy Ľuborčianska 2. V tejto časti boli pos- 
lanci  informovaní aj o pripravenosti nového školského roka  
v Katolíckej spojenej škole Nemšová.
Po prerokovaní poslanci schválili podanie žiadosti o NFP pre 
projekt s názvom: „Budovanie bezplatných Wifi sietí v meste 
Nemšová“ na Úrad vlády Slovenskej republiky so zameraním 
na podporu „Wifi pre teba“. Následne poslanci MsZ schválili  
predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projek-
tu: „Umiestnenie  detských jaslí v budove rehabilitačného 
strediska Nemšová“.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní bol schválený odpredaj pozemku parcela 
č. 67/1 o výmere 233 m2, vytvorenej z pozemku, E KN par-
cely č. 1236/6 v k.ú. Trenčianska Závada, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva Ing. Gabrišovi, za 
cenu 20 €/ m2. Následne schválili odpredaj pozemkov KN 

parc. č. 242/5 o výmere 103 m2, 206/4 o výmere 12 m2, 155/78  
o výmere 58 m2 a 241/7 o výmere 6 m2 za cenu 20 €/ m2 ako 
prípad hodný osobitného zreteľa pánovi Ing. Kučmovi. 
S ohľadom na územný plán a pripravovanú zastavovaciu štúdiu 
poslanci neschválili prebytočnosť a následný odpredaj po-
zemkov C KN parcelu č. 2514/16 o výmere 47 m2, č. 2514/17  
o výmere 49 m2, č. 2514/18 o výmere 48 m2, č. 2514/19 o vý-
mere 64 m2, č. 2514/20 o výmere 92 m2, všetko ostatné plochy   
v k. ú. Nemšová, žiadateľom pánom Zajacovi, Fusekovi, man-
želom Sedláčkovým, Mičíkovým a Ing. Gášparovej s rodinou. 
Poslanci MsZ schválili prebytočnosť a predaj pozemku pod 
stavbou č. 3822/2 ostatné plochy o výmere 86  m2, k. ú. Nemšo-
vá pánovi Vydrnákovi za kúpnu cenu 20 €/m2, kupujúci uhradí 
správny poplatok 66 € za návrh na vklad vlastníckeho práva. 
Poslanci po prerokovaní schválili odpredaj pozemkov C KN 
parc. č. 633/4 o výmere 1 m2  a č. 634/6 o výmere 3 m2, vy-
tvorených na základe geometrických plánov z pozemku, E KN 
parcely č. 1007/2 a 93/14 do výlučného vlastníctva spoloč-
nosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o., 
Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová  za kúpnu cenu 1 €/m2. Po 
prerokovaní MsZ neschválilo časť pozemku, C KN parcely 
č. 2488/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 445 m2 (časť 
o výmere cca 50 m2), k. ú. Nemšová, ako prebytočný maje-
tok Mesta Nemšová s následným odpredajom žiadateľovi 
pánovi Škorčákovi. Následne sa zrušilo uznesenie č. 400 zo 
dňa 02.05.2018 a schválila sa zmena uznesenia č. 377 zo dňa 
28.02.2018 o podmienkach odpredaja pozemku kupujúcemu 
SR – Ministerstvu vnútra SR. 
Z dôvodu nezáujmu žiadateľky  sa zrušilo uznesenie č. 370 zo 
dňa 28.02.2018 na odpredaj pozemku pani Budayovej. V návr-
hu na zrušenie boli aj uznesenia č. 372 zo dňa 28.02.2018 a č. 
392 zo dňa 02.05.2018 na odpredaj  pozemkov o výmere 130  
m2 pani Pokrivčákovej, o výmere 75 m2 pánovi Pokrivčákovi,  
o výmere 78 m2 pánovi Korienkovi, o výmere 78 m2 pani Koníč-
kovej, o výmere 64 m2 pani Kiačikovej, o výmere 28 m2 pánovi 
Lamačkovi, o výmere 11 m2 pani Vandžalovej, pani Pecháčko-
vej a pánovi Vandžalovi, všetko zastavané plochy a nádvoria  
v  k. ú. Kľúčové za kúpnu cenu 30  €/m2, tie však zrušené ne-
boli. Tiež sa zmenili podmienky prenájmu pozemku  č. 3823 
v k. ú Nemšová  od spoločenstva SBUL Nemšová v uznese-
ní č. 425 zo dňa 20. 06. 2018 s tým, že za časť pozemku, C 
KN parcely č. 3823 o výmere 975 m2, pod plánovanou výstav-
bou hokejbalového ihriska v areáli NTS, bude mesto platiť 
nájomné vo výške 0,40 €/m2/ročne vrátane DPH, na zvyšok 
pozemku, parcely č. 3823 bude nájomné vo výške 50 €/ročne 
vrátane DPH. Mesto Nemšová sa zároveň zaväzuje, že sa 
bude o celý pozemok, ktorý je predmetom nájmu, celoročne  
starať a udržiavať ho.
V tejto časti programu sa ďalej schválilo zriadenie bezplatné-
ho časovo neobmedzeného vecného bremena na pozemky, C 
KN parcelu č. 604/1, 604/22, 604/14 k. ú. Nemšová v prospech 
vlastníkov pozemkov manželom Benkovcom, Šmatlákovcom, 
Ružičkovcom, Navrátilovcom, Orechovských, Minárechovcom, 
Schwandtnerovcom, Rácikovcom, Patkovcom, pani Košútovej 
a Lesayovej a pánovi Balážovi (v práve zriadenia a uloženia 
elektrickej prípojky, v práve vstupu, prechodu a prístupu na  
pozemky za účelom údržby, kontroly, opráv a rekonštrukčných 
prác na inžinierskych sieťach). 
Následne sa schválilo uzatvorenie zmlúv o bezodplatnom zria-
dení vecného bremena medzi Západoslovenskou distribučnou, 
a.s., ako oprávneným z vecného bremena a mestom Nemšo-
vá ako žiadateľom preložky elektroenergetického zariadenia  
s vlastníkmi pozemkov, parc. č. 131/2 a 2516/9 s pani Podo-
lákovou,  parc. č. 132/1 so spoločnosť MIPL, spol.s r.o., a od-
platnom vecnom bremene na  parc.  č. 2524/3  so Železnicami 
SR, parc. č. 2504  s Trenčianskym samosprávnym krajom, na 
ktorých bude vykonaná táto preložka. 
Poslanci schválili, že z dôvodu dosiahnutia  reálnej deľby po-
zemku parcely č. 109  v k. ú. Ľuborča, v podiele 823/8892 
mesto Nemšová (zodpovedá 188 m2) - v podiele  880/8892  
a 67/247 Štefan Begáň,  v podiele 205/684 František Begáň 
a zvyšných podielov neznámych vlastníkov v  zastúpení Slo-
venským pozemkovým  fondom, podajú  podielnici  formou 
zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva žalobu 
na vysporiadanie pozemku na súd. Po vysporiadaní sa mesto 
Nemšová stane za odplatu výlučným vlastníkom novovytvore-
ného pozemku, odčleneného od parc. č.109 vo výmere 278 m2. 
Poslanci MsZ  zobrali  na  vedomie, že spoločnosť NTS s.r.o.  
a Nemšovský telovýchovný spolok požiadali o ukončenie ná-
jomných  zmlúv na budovu kabín a mestských pozemkov   
v areáli NTS dohodou ku dňu 30.09.2018. Odporučili  primáto-
rovi mesta  pripraviť na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
podklady týkajúce sa finančného vysporiadania s nájomcom na 
základe predmetných zmlúv a taktiež pripraviť návrh verejnej 
obchodnej súťaže na prenájom predmetného majetku mesta, 
ktorí užívajú nájomcovia. 

Bližšie a podrobné informácie o prerokovaných materiáloch 
nájdete na webovej stránke mesta www.nemsova.sk, alebo na 
príslušných oddeleniach mestského úradu alebo v Mestskej 
knižnici Nemšová a  jej pobočkách v časti Kľúčové a Trenčian-
ska Závada.
                                                                                                            

Iveta Jurisová, prednostka MsÚ

V MESIACOCH JÚL, AUGUST A SEPTEMBER

O Č A M I  P R I M ÁT O R A

Čakáme pokiaľ nám SPF pošle schválené a odobrené žiadosti 
občanov a následne začneme predávať pozemky s kompletnými 
inžinierskymi sieťami, osvetlením, chodníkmi a príjazdovými komu-
nikáciami. Rátame s tým, že výstavba sa začne na jar. V októbri za-
číname s výstavbou hokejbalového ihriska, budeme asfaltovať vy-
členenú plochu vzadu na NTS, a ak by sa nám podarilo zrealizovať 
úsek cyklotrasy smerom do Lidla, plánujeme tu urobiť oddychovú 
zónu, aj pre návštevníkov športových podujatí.
 V minuloročných vydaniach sme spomínali, že mesto má záu-
jem rozšíriť športové aktivity a vytvoriť bázu pre hokejové talenty a 
vybudovať športovú halu s plavárňou, v priestore za našimi školami. 
Na Slovenský športový zväz sme odovzdali minulý rok projektový 
zámer, a keďže sa začalo s prvou výstavbou týchto športových hál, 
rozhodli sme sa počkať na skúsenosť prvých realizátorov projektov, 
aj preto, že športové haly sú v réžii štátu, ktorý zvýšil finančné nákla-
dy a špecifikoval nanovo niektoré podmienky. Chystáme návštevu 
poslancov v Liptovskom Hrádku, kde sa podobný projekt stavia, aby 
sme sa lepšie pripravili poznaním podmienok. V našom zámere je aj 
doplňujúci projekt využívania tepla z hokejovej haly na vyhrievanie 
plavárne. Máme pri sebe dve školy, v ktorých je okolo 800 detí, a 
teda veľkú potenciálnu základňu, preto je v záujme mesta projekt 
dotiahnuť do žiadanej realizácie.   
 Okrem už podaných projektov, hradených z nenávratných euro-
fondov, pripravujeme opäť žiadosť na Envirofond na rekonštrukciu 
vodovodu na uliciach Šidlíkové a SNP, pretože zariadenie je staré, 
opotrebované a úniky vody sú nezanedbateľné. Svoje robí aj ťažká 
automobilová nákladná preprava. Napriek zákazu tranzitu cez tieto 
ulice nákladné autá neprestávajú preťažovať komunikácie. Preto 
sme vyzvali dopravnú políciu o častejšiu kontrolu a následné po-
kutovanie. Rovnako sme upozornili aj Vetropack Nemšová, s. r. o., 
ktorý má miesto zvážania na uliciach Železničná a v zadnej časti 
SNP, nákladné autá však prechádzajú cez obytnú zónu – rovnako 
napriek zákazu vjazdu.
 Naša mestská pálenica slúži už 29 rokov. Na celom Slovensku 
vďaka veľmi dobrej úrode ovocia musíme aj my riešiť nedostatok bri-
gádnikov v pálenici a robiť poradovníky, pretože  nemôžeme uspo-
kojiť všetkých žiadateľov. Už dlhšie sa snažíme získať brigádnikov 
na pozíciu páleničiara v Nemšovej i v okolitých obciach, a preto vyu-
žívame možnosť aj touto cestou osloviť záujemcov. V tejto súvislosti 
by som rád poďakoval vedúcemu pálenice p. Koníčkovi za jeho pra-
covné nasadenie. 
 Máme za sebou 23. Nemšovský tradičný jarmok, ktorý na zák- 
lade vašich ohlasov možno pokladať za jeden z najlepších. V tejto 
súvislosti by som chcel poďakovať pracovníkom mestského úradu, 
ktorí ho organizovali, za dobre odvedenú prácu. Naše školské zaria-
denia začali písať kapitoly nového školského roka. Prajem pedagó-
gom i žiakom, aby tento školský rok bol úspešnejší ako predchá- 
dzajúci a učebné výsledky dosiahli v celoštátnom monitoringu 
vyššiu priečku, aj keď 15. miesto ZŠ, Janka Palu je potešujúce.
 
Aj v našom meste začíname naplno žiť atmosférou komunál-
nych volieb. V tomto vydaní spravodajcu budú predstavení noví 
kandidáti na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. 
Preto by som chcel vo vašom mene i vo svojom, úprimne poďa-
kovať všetkým terajším poslancom, ktorí sa aktívne zapájali do 
riešenia problémov mesta a svojím prístupom napomáhali ras- 
tu kvality života Nemšovej, v rôznych oblastiach jeho rozvoja.  
Zároveň vás všetkých, ktorí môžete ísť k voľbám pozývam, aby 
ste prišli k urnám a dali hlas svojmu kandidátovi. Rozhodnutie 
komu – nie je až také ťažké. Možno spočíva práve v posúdení od-
vedenej práce a komunikácii s vami tých, ktorých ste volili minule. 
A pri tých, ktorí patria medzi nových kandidátov, zasa v dôvere  
v ich schopnosti a snahe o spoločné dobro. 
 Nám všetkým prajem, aby voľby dopadli pre naše mesto 
čo najlepšie a kandidáti boli skutočnou zárukou, že bude mes-
to naďalej napredovať. Ďakujem všetkým, ktorí ste mestu počas 
predchádzajúcich rokov pomáhali, aj vám, ktorí sa na voľbách 
zúčastníte.

Ing. František Bagin
primátor

POĎAKOVANIE

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, v ktorom 
som pôsobil dve volebné obdobia, sa chcem poďakovať Vám, 
svojim voličom za podporu, ktorú ste mi prejavili. Môžem Vás 
všetkých ubezpečiť, že všetky rozhodnutia, pred ktorými sme 
ako poslanci stáli a mnohé naozaj neboli ľahké, boli smerované 
k zlepšeniu kvality všetkých obyvateľov a rozvoju nášho mes-
ta. Želám novému mestskému zastupiteľstvu dar rozumu, veľa 
dobrých nápadov, aby v dnešnej zložitej dobe zodpovedne do-
kázali rozoznať správnosť svojich rozhodnutí v prospech všet-
kých občanov Nemšovej a jej mestských častí. 

František Begáň

POĎAKOVANIE

Poslanci MsZ mesta Nemšová zvolení za Kresťanskodemo-
kratický klub pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 
2014-2018 ďakujú občanom mesta za podnety, pripomien-
ky a spoluprácu, ktorou prispeli pri napĺňaní ich volebného  
programu.
 Poslanci za KDH



ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE  
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Na zverejnenie výsledkov o schválení/neschválení žiadostí 
o poskytnutie dotácie čakáme k zákazkám:
- „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte Mest-
skej športovej haly v Nemšovej“
- „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte kultúr-
neho domu v miestnej časti Ľuborča“
- „Obnova požiarnej zbrojnice, Nemšová“

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY
WIFI PRE TEBA
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizá-
ciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (ďalej len „SO OPII“)  
v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR vyhlásil 
dňa 30. 07. 2018 otvorenú Výzvu č. OP II-2018/7/1-DOP 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finan- 
čného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre 
Teba“, t. j. podpory budovania bezplatných WiFi sietí na ve-
rejných miestach.
Mesto Nemšová pripravuje na základe tejto výzvy k termínu 
13. 11. 2018 predložiť žiadosť pre projekt s názvom: „Budo-
vanie bezplatných wifi sietí v meste Nemšová“.
Zámerom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov 
v predpokladanom počte 30 ks na miestach komunitného 
života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým obča-
nom a návštevníkom mesta k širokopásmovému internetu 
o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Územie s wifi pokrytím sa predpokladá na miestach:
1. Objekt Kultúrneho centra v Nemšovej 
2. Objekt Mestského úradu v Nemšovej 
3. Objekt Stavebného úradu v Nemšovej 
4. Objekt Kultúrneho strediska v miestnej časti Ľuborča 
5. Objekt Materskej školy v miestnej časti Kľúčové (v pries-
toroch MŠ sa nachádza knižnica)
6. Objekt Kultúrneho strediska v miestnej časti Trenčianska 
Závada (knižnica).

DETSKÉ JASLE
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako ria- 
diaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 
(ďalej aj „RO pre IROP“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie 
projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starost-
livosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej 
úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7. Mesto 
Nemšová pripravuje predloženie projektového zámeru  
s názvom: „Umiestnenie detských jaslí v budove rehabili-
tačného strediska Nemšová“, s kapacitou 12 detí od 6 me-
siacov do 3 rokov.

INVESTIČNÉ AKCIE 
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRE PEŠÍCH
NA ULICI ŽELEZNIČNÁ V NEMŠOVEJ
Po zdĺhavom procese súťaže verejného obstarávania na 
zhotoviteľa práce sme sa konečne dočkali rekonštrukcie 
Železničnej ulice. Dňa 25. 06. 2018 sme uzatvorili Zmlu-
vu o dielo s víťazom súťaže spoločnosťou PEMAL, s. r. o.  
a následne sa začalo s prácami. 
Termín dokončenia predpokladáme ešte tento mesiac aj 
napriek problémom, ktoré súviseli s dodávkou dlažby od 
spoločnosti Semerlock, a jej prevádzky v Maďarsku. V rám-
ci tejto rekonštrukcie sa osadilo nové verejné osvetlenie, 
vysadila sa zeleň, chodníky majú nové obrubníky a dlažbu, 
elektrické vedenie sa položilo do zeme. Všetky tieto práce 
priniesli želaný efekt, ulica sa roztvorila a zmodernizovala. 
Tešíme sa, keď na budúci rok zavesíme na verejné osvet-
lenie kvetinovú výzdobu a rozkvitnuté muškáty, prinesú na-
šim občanom i návštevníkom nášho mesta oku lahodiaci 
pohľad. Taktiež budú na Železničnej ulici osadené polopod-
zemné kontajnery pre komunálny a separovaný odpad.

PROJEKTOVÉ ZÁMERY MESTA NEMŠOVÁ
SCHVÁLENÉ  FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A FONDOV EÚ  

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI
KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ
V mesiaci máj sa začalo s rekonštrukciou objektu kultúrneho 
domu za účelom zníženia jeho energetickej náročnosti, kto-
rá mala byť ukončená tento mesiac. Súčasťou rekonštrukcie 
obvodového plášťa v súvislosti s jeho zateplením kontakt-
ným zatepľovacím systémom bola aj demontáž existu- 
júceho exteriérového keramického obkladu, ktorý bol na 
väčšej časti obvodového plášťa aplikovaný v dobe výstavby 
z estetických dôvodov. Po jeho demontáži sa však zistilo, 
že v oblasti javiska sa nachádza trhlina, ktorá bola existuj-
úcim obkladom prekrytá a nebolo možné ju spozorovať bez 
odstránenia obkladu. Po preskúmaní trhliny statikom bola 
posúdená ako statická porucha. Statik následne predložil 
spôsob odstránenia poruchy. Odstránenie je realizované 
z exteriérovej strany objektu ešte pred aplikovaním kon-
taktného zatepľovacieho systému. Uvedená porucha má 
vplyv na termín dokončenia objektu. Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúre, ako poskytovateľovi nenávratného 
finančného príspevku z fondov EÚ, bol predložený na od-
súhlasenie návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, predme-
tom ktorého je  nový termín ukončenia stanovený do 31. 10. 
2018. Po ukončení stavebných prác sa v sále kultúrneho 
domu osadia nové opony a zrekonštruuje sa podlaha pódia.

 
VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
Po doručení Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR o schválení žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške 48 478,94 € pre tento projekt 
bola dňa 23. 08. 2018 podpísaná Zmluva o poskytnutí ne-
návratného finančného príspevku. V týchto dňoch pripravu-
jeme spustenie súťaže verejného obstarávania pre dodáv-
ku jednotlivého vybavenia.

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ NEMŠOVÁ
Naše mesto bolo úspešné pri žiadosti o poskytnutie dotácie 
z Ministerstva školstva SR na rozvoj výchovy a vzdelávania 
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou do-
stavby, rekonštrukcie  alebo výstavby novej telocvične. Na 
rekonštrukciu telocvične Základnej školy, Janka Palu nám 
bola schválená dotácia vo výške: 106 017,04 €.

HISTÓRIA PRE BUDÚCNOSŤ (KRÁLIKOV MLYN)
Po zrealizovaní súťaže verejného obstarávania bola dňa 
09. 07. 2018 podpísaná Zmluva o dielo s víťazným uchá- 
dzačom – spoločnosťou BTI, s. r. o. Bytča a aktuálne pre-
biehajú rekonštrukčné práce s plánovaným termínom ukon-
čenia 31. 10. 2018. Následne bude inštalovaný kamerový  
a elektronický zabezpečovací systém a interiér bude vyba-
vený nábytkom. Celková dĺžka realizácie projektu je naplá-
novaná do 03/2019. 

ROZŚÍRENIE KAPACITY MŠ  
NA ĽUBORČIANSKEJ ULICI, NEMŠOVÁ 
V predchádzajúcich číslach Nemšovského spravodajcu 
sme Vás informovali o tom, že nenávratný finančný príspe-
vok z fondov Európskej únie nám k vyššie uvedenému 
projektu nebol schválený. Preto bol pre nás potešujúci list 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s informáciou o začatí 
konania, aby sme získali schválenie žiadosti o pridelenie  
nenávratného finančného príspevku. V blízkej dobe očaká-
vame doručenie návrhu Zmluvy o poskytnutí nenávratné-
ho finančného príspevku a rozbehneme práce na výbere 
dodávateľa a následnej realizácie nadstavby MŠ v Ľuborči  
o 1 triedu pre 24 detí.

PROJEKTY V PROCESE HODNOTENIA 
CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ
O nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ sa uchád-
zame aj k projektu: „Cyklochodníky mesta Nemšová“, ktorý 
sme predložili na základe Výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 
vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR. V rámci tejto výzvy nie sú oprávnené aktivity tý-
kajúce sa rozvoja rekreačnej infraštruktúry. Podporené pro-
jekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú 
infraštruktúru, resp. prepájať priemyselné zóny, občiansku 
infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy. 
Preto je predmetom našej žiadosti úsek Rybárska – Lidl,  
s dĺžkou 2 417 m. Začína v mieste odklonenia cyklochod-
níka Nemšová – Trenčín z hrádze rieky Vlára na lávku cez 
Vláru. Ďalej pokračuje po korune hrádze k sútoku Vláry  
a Váhu. Tam prechádza na korunu rieky Váh, po ktorej po-
kračuje až k stredisku Lidl, kde schádza z hrádze a končí 
za parkoviskom Lidl. Projekt je aktuálne predmetom odbor-
ného hodnotenia komisie.



REKONŠTRUKCIA KABÍN TJ ĽUBORČA
Tento mesiac boli dokončené práce na dostavbe sociál-
nych zariadení a rekonštrukcii kabín TJ Ľuborča. Členovia 
TJ prevzali prestrihnutím pásky v nedeľu 16. 09. 2018 mo-
derné a zrekonštruované šatne, kabíny, sociálne zázemie, 
taktiež zasadačku a vonkajšiu tribúnu. V najbližších dňoch 
k nim pribudne novo zakúpený nábytok lavičiek a vešiakov 
pre futbalistov.

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, 
CHODNÍKY A NOVÉ LAVIČKY

Stavebný ruch nastal aj v miestnej časti Kľúčové, kde sme 
opravovali miestne komunikácie na Holubyho a Slnečnej 
ulici. Taktiež v miestnej časti Ľuborča bola opravená zle za-
asfaltovaná komunikácia na Dvoreckej ulici po položení ka-
nalizácie do zeme. Opravili sme časť cesty medzi obytnými 
domami na Ulici sklárskej a súborom garáží a taktiež sme po-
ložili nový asfaltový koberec medzi cyklotrasou a Ulicou Šid-
líkové. Opravil sa chodník pozdĺž budovy ZŠ, Janka Palu 2 
smerom do jedálne v objekte Katolíckej spojenej školy Nem- 
šová. Práce realizovala spoločnosť Doprastav Asfalt, a. s. 
Pripravujeme zahájenie prác na 1. etape chodníkov od ha-
sičskej zbrojnice po kultúrne stredisko. Osadili sme okrem 
iných  aj nové lavičky pri cintoríne v Nemšovej a Kľúčovom, 
pri moste do Ľuborče.

Andrea Ondrejičková

Opakovanie je matka múdrosti a opakovania nikdy nie je 
dosť. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sme zavalení množ-
stvom rôznych informácií. Tie o biologicky rozložiteľnom 
odpade, potrebné pre náš život, si dnes pripomenieme.

1. Kde vzniká bioodpad?
a) V prírode, ktorá ho vytvára a pri jeho postupnom rozklade 
získava vo svoj prospech potrebné živiny.
b) Ľudskou činnosťou, kde bioodpad tvorí 30 – 45 % komu-
nálneho odpadu.
2. Ako nakladáme s bioodpadom?
a) Bioodpad nesmie končiť na skládke ani v spaľovni!
V žiadnom prípade ho nespaľujeme! Dym, ktorý vzniká pri ho-
rení, napríklad lístia alebo trávy, obsahuje oxid uhoľnatý (CO), 
uhľovodíky a dechtové látky, ktoré škodia život. prostrediu.
b) Kompostujeme. Medzi najstaršie a najpoužívanejšie 
metódy ako zhodnotiť bioodpad je kompostovanie. Mesto 
Nemšová takúto kompostáreň má a vďaka našim občanom 
máme dostatok materiálu na kompostovanie.

3. Čo patrí do bioodpadu?
Šupky z čistenia ovocia a zeleniny,  lístie, tráva, záhradný 
odpad, čajové vrecúška, kvety, drevný odpad zo strihania a 
orezávania krovín a stromov, vypletá burina, zvyšky z pes-
tovania ovocia a zeleniny, piliny, drevná štiepka, hobliny, 
slama, drevný popol, kávové a čajové zvyšky, vaječné škru-
piny, starý chlieb, potraviny po záručnej dobe alebo inak 
znehodnotené, papierové vrecúška znečistené zeleninou, 
zemina z kvetín... 
4. Čo nepatrí do bioodpadu?
Obaly iné ako papierové, kameň, stavebný odpad, mäso, 
kosti, koža, lesklý a viacvrstvový papier, plienky, cigaretové 
ohorky, vrecká z vysávača, lieky, obväz, guma, výkaly ma-
čiek a psov, uhynuté zvieratá, plasty, kovy, šatstvo,...
5. Aká nádoba je na bioodpad?
Hnedá.
6. Kde môžem získať kompost?
Každý občan Nemšovej si môže prísť zobrať kompost z kom-
postárne na Ulici Gorkého a použiť ho vo svojej záhrade.
Otváracie dni sú nasledovné:
V stredu a piatok je otvorené od 16:00 do 18:30 hod.  
V sobotu od 9:00 do 12:00 hod. 

Zopakovali sme si tému bioodpadu, na budúce si povieme 
niečo o iných zložkách odpadu, ktorý spoločne produkujeme. 
     

Beata Tršková

Realizácia významného projektu „Odkanalizovanie mikroregi-
ónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ je ukončená. 
Spolufinancovaný bol z kohézneho fondu Európskej únie, 
ktorý rieši odvádzanie odpadových vôd z obcí. Jeho význam 
spočíva v možnosti napojiť doteraz neodkanalizované obydlia 
v našom mikroregióne. Podmienky a zásady, potrebné pre ich 
zriaďovanie, prináša metodická príručka. Podrobnosti si mô-
žete prečítať na www.rvsvv.sk, tiež na tel./fax: 032/6420996, 
alebo zistiť priamo v kancelárii Regionálnej vodárenskej spo-
ločnosti Vlára-Váh, s.r.o., J. Palu 2/3,Nemšová. 

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh  
a intenzifikácia ČOV Nemšová

Cieľ projektu: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunál-
nych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 obyva-
teľov v zmysle záväzkov SR voči EU.
Stručný popis predmetu projektu: Projekt „Odkanalizo-
vanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšo-
vá“, ktorý je spolufinancovaný z kohézneho fondu Európ-
skej únie, rieši odvádzanie odpadových vôd z obcí Horná 
Súča, Dolná Súča, Skalka nad Váhom, Borčice, Bolešov, 
Kameničany, Slávnica, dobudovanie kanalizácie v Ľuborči 
a najmä intenzifikácia ČOV Nemšová, ktorá bola uvedená 
do prevádzky ešte v roku 1986. Význam tohto projektu je 
predovšetkým vo vytvorení predpokladov pre napojenie 
doteraz neodkanalizovaných obydlí. Výstavba kanalizácie  

a intenzifikácia ČOV Nemšová prispieva nielen ku kvalite 
životného prostredia a života obyvateľov dotknutých obcí, 
ale i k dlhodobému rozvoju regiónu. Zrealizovaním projektu 
sa dosiahne zvýšenie kvality recipienta – rieky Váh, zní-
ženie znečistenia povrchových a podzemných vôd, zvýše-
nie percenta populácie napojenej na verejný kanalizačný 
systém v regióne, zabezpečenie dodržiavania európskych 
legislatívnych noriem a štandardov, zatraktívnenie dotknu-
tej oblasti vzhľadom na regionálny rozvoj v oblasti podnika-
teľských aktivít a turistiky. 

Kontrahovaná výška NFP: 35 078 273,95 €
Tento projekt je spolufinancovaný  

z kohézneho fondu Európskej únie
v rámci Operačného programu Životné prostredie

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o. Nemšo-
vá oznamuje svojim zákazníkom rozšírenie svojich služieb, 
a to na možnosť zasielania faktúr e-mailom a úhradu faktúr 
inkasným spôsobom. V prípade záujmu o tieto služby je pot- 
rebné prísť do zákazníckeho centra na Ul. SNP v Nemšovej. 

 
Kalendár zberu triedeného odpadu 4. Q  2018 

ok
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Veľkoobjemový 
+  elektroodpad všetky mestské časti 

5. 10.  
6. 10. 

12. 10. 
13. 10.   

Konáre od rod. 
domov 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 
Nemšová 

24. 10. 
 

25. 10. 
papier bytové domy 2. 10. 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 10. 10. 

Ľuborča, Kľúčové 11. 10. 

bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

3. 10. 
 17. 10. 
31. 10.  

Nemšová 
4. 10. 

18. 10. 
30. 10. 

no
ve

m
be

r 

bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

14. 11. 
   

Nemšová 13. 11.  

papier, fólie, 
ostatné plasty bytové a rodinné domy 6. 11. 

PET fľaše 
 

Nemšová, Trenčianska 
Závada 7. 11. 

Ľuborča, Kľúčové 8. 11. 

de
ce

m
be

r 

opotrebovaný 
kuchynský olej všetky mestské časti 3. 12.  

tetrapaky  všetky mestské časti 5. 12. kovové obaly 
papier bytové domy 4. 12. 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 12. 12. 

Ľuborča, Kľúčové 13. 12. 

Kompostáreň na 
Ulici Gorkého 

Otvorená v sobotu od 
10:00 do 12:00 hod. 15. 12. 

  
OTVÁRACIE HODINY: 
 
ZBERNÝ DVOR ODPADOV na Ulici Borovského, Nemšová 

pondelok, utorok:           13:00  - 17:00 
streda, štvrtok a piatok: 13:00 -  18:00   november a december do 17:00   
sobota:                               9:00  -  17:00 
KOMPOSTÁREŇ na Ulici Gorkého, Nemšová 
streda a piatok:               16:00 - 17:30    
sobota:                                9:00 - 15:00    november  a december od 9:00 - 12:00  

ZOPAKUJTE SI S NAMI

ODKANALIZOVANIE MIKROREGIÓNU



Ako prvé kúpalisko na okolí sme otvorili sezónu už 1. júna 
2018 na Deň detí. V tento deň sme ako po minulé roky opäť 
mali počas celého otváracieho dňa vstup pre všetkých zdar-
ma, na deti  čakal nafukovací hrad a zmrzlina, taktiež zdarma.

Počasie nám v mesiacoch jún a do polovice júla, bohužiaľ, veľ-
mi neprialo, nakoľko bolo veľmi málo slnečných dní. Preto sa 
na kúpalisku začala vytvárať určitá strata, nakoľko musíme 24 
hodín denne filtrovať a chemicky upravovať vodu. Potešilo nás, 
že od polovice júla sa toto počasie zmenilo a mohli sme sa za-
čať naplno tešiť z letnej sezóny. Aj vďaka týmto dňom sa nám 
podarilo vzniknutú stratu vymazať a vytvoriť mierny zisk pre 
zlepšenie kvality služieb do budúceho roka. Našou prioritou do 
budúcej sezóny je ešte zväčšiť kvalitu poskytovaných služieb, 
napr. aj tým, že zakúpime kvalitné ležadlá a skrinky na cennosti.

Tiež do budúcej sezóny použijeme všetky dostupné a zákon-
né možnosti, aby sa neopakovala situácia z tohto leta, kedy 
sme mali opäť pre Vás pripravenú Vašu obľúbenú Oldies 
párty s nočným kúpaním, zabezpečenú hudobnú produkciu, 
SBS-ku, alkohol, všetko sme narýchlo  museli zrušiť, kvôli 
zopár občanom, ktorí nesúhlasili s hudobnou produkciou do 
4:00 hod. Celá táto akcia mala jediný cieľ – priniesť počas leta 
hudobné vyžitie pre mladú a strednú generáciu v meste tak, 
ako sa to robí všade na Slovensku.

Sezónu 2018 hodnotíme doposiaľ ako najlepšiu sezónu v no-
vodobej histórii kúpaliska, kedy nás takmer počas troch me-
siacov navštívilo takmer 28-tisíc ľudí, začo sme nesmierne 
vďační, že ste nám vy, naši občania, ale aj občania z iných 
miest a obcí svojou návštevou prejavovali svoju priazeň. 
Zároveň by som sa rád poďakoval všetkým zamestnancom 
kúpaliska, ktorí vynaložili maximum preto, aby boli poskyto-
vané služby vždy na čo najlepšej úrovni. Na záver ešte raz 
ďakujeme za prejavenú dôveru v sezóne 2018 a tešíme sa 
na Vás v letnej sezóne 2019.

Ľubomír Škuta - prevádzkár

Viliama Judáka, nitrianskeho 
biskupa, v katedrále – Bazilike 
sv. Emeráma v Nitre, prijal dia-
konské svätenie a presne o rok 
na to, 16. júna 2018 kňazské 
svätenie. Machulince sa po 34 
rokoch dočkali svojho piateho 
kňaza. Svoju prvú svätú omšu 
v rodnej obci odslúžil 30. júna 
2018. Dekrétom otca biskupa 
mu bola určená farnosť Nem- 
šová, ako jeho prvé kaplánske 
miesto. 

Obom kňazom želáme a vyprosujeme požehnané obdo-
bie, spoľahlivých a ochotných spolupracovníkov, aby sa v 
našej farnosti cítili dobre, všetkými srdečne prijatí a vítaní.

Marcela Prekopová

1.júla 2018 nastúpili do našej farnosti dvaja noví kňazi – Mgr. 
Ján Smolka, farár a dekan a kaplán Mgr. Dominik Ondriaš.

Mgr. JÁN SMOLKA, farár a dekan sa narodil 2. mája 1974   
v Žiline, kde ukončil základnú školu v r. 1988. Po nej,  
v tom istom meste, až do roku 1992 navštevoval Gymnázi-
um. Teologickú fakultu vyštudoval v Nitre v r. 1998. V tom 
istom roku, 27. júna bol vysvätený v Korni na kňaza. V ro-
koch 1998 – 1999 pôsobil ako kaplán v Považskej Bystrici, 

150. VÝROČIE ZALOŽENIA KAPLNKY SV. ANNY

TAKMER 28-TISÍC NÁVŠTEVNÍKOV

VERNISÁŽ A VÝSTAVA 
MÁRIE MILANOVIČ

V deň otvorenia 23. Nemšovského jarmoku mohli návštev-
níci obdivovať 31 diel výtvarníčky Márie Milanovič. Vernisáž 
výstavy začala v Mestskom múzeu o 13. hodine a výstav-
ná sieň bola milovníkom výtvarného umenia k dispozícii do 
neskorých večerných hodín. Tvorbu výtvarníčky vystihuje 
mimoriadna kreativita, originalita a jasná farebnosť. Pracu-
je s rozličným materiálom, maľuje olejkami, akrylmi, tvorí 
koláže, asambláže a neopakovateľné výtvarné variácie, 
ktoré pozývajú vnímať krásu, tajomnosť a duchovné po-
solstvo autorky. Mária Milanovič žije a tvorí v Dubnici nad 
Váhom. Roky pôsobila v školstve, neskôr bola riaditeľkou  
v Dubnickou múzeu v Dubnici nad Váhom. Pravidelne sa zú-
častňuje na súťažiach „ Výtvarné spektrum“, získala na nich 
viacero ocenení a čestných uznaní s postupom do krajského 
i celoslovenského kola. Vystavovala aj na viacerých kolek-
tívnych výstavách, výtvarných salónoch, tiež i samostatne,  
v Dubnici nad Váhom a v Ilave. Je členkou výtvarného zdru-
ženia Arte relax pri DK Ilava.

Marcela Prekopová

Malí chlapci z mestskej časti Ľuborča, ktorí sa počas prázdnin 
mohli kúpať na kúpalisku, hrať s mobilom alebo počítačom, 
pozerať televíziu, si vedeli nájsť aj „iný druh zábavy„.Dobro-
voľne, vo svojom prázdninovom čase, urobili niečo celkom 
výnimočné. Začali čistiť svoje okolie, zobrali  „ťažkú techniku“ 
do rúk a spoločne vyčistili časť  ľuboreckého potoka. V dneš-
nej dobe niečo len ťažko predstaviteľné. Ich prácu ocenila 
výbornými koláčmi, ktoré im dodávali chuť a potrebnú ener-
giu, aj pani Betka Gurínová. Kto boli malí bojovníci za krajšie 
životné prostredie? Alexander Korienek (11 rokov), Matúš  
(9 rokov) a Patrik (11 rokov) Navrátilovci a Patrik Patka  
(8 rokov). Všetkým patrí veľká pochvala a poďakovanie.

Beata Tršková

„ZÁZRAKY“ SA EŠTE DEJÚ

NOVÍ KŇAZI V NAŠEJ FARNOSTI 

Mestská časť Kľúčové slávila posledný júlový víkend mi-
moriadnu udalosť. 150 rokov založenia neogotickej Ka- 
plnky sv. Anny, o ktorej informujú erby rodiny Schertzov-
cov nad jej vchodom. Pod nimi je letopočet 1868, ktorý 
sa udáva ako rok jej postavenia. Dal ju vystavať Aladár 
Schertz, majiteľ vtedajšieho panstva, ku cti sv. Anny  
s fundáciou - fondom na jej opravu a slúženie sv. omše, 
vždy na sviatok sv. Anny, 26. júla.  Miestna kronika uvá-
dza... na ľavej strane stojí kaplnka sv. Anny, v ktorej sa 
konajú každoročne na sviatok svätice, slávnostné bo-
hoslužby, za veľkej účasti obyvateľstva Kľúčového i zo 
susedných obcí. Kaplnka táto stojí na pozemku majiteľa 
veľkostatku Dr. Emila Schlezingera.“  

Na nedostatok pútnikov a návštevníkov si kaplnka ne-
môže sťažovať ani dnes. Odhaduje sa, že hodovú sláv-
nosť navštívilo viac ako 2-tisíc farníkov i návštevníkov  
z blízkeho i ďalekého okolia. Milým zážitkom bola aj účasť 
bývalého pána dekana Antona Košíka a pána kaplána Ľu-
boša Mihálku, ktorí sa na radosť mnohých na podujatí zú-
častnili. Hlavným celebrantom slávnosti bol súčasný pán 
farár, dekan Ján Smolka, spolucelebrovali okrem predchá-
dzajúceho pána dekana a pána kaplána, Dominik Ondriaš, 
nový kaplán, vdp. Ján Ondrejička a dekan Patrik Sojčák. 

V príkladnej starostlivosti o kaplnku sv. Anny pokračuje 
Ing. Mária Bračíková, ktorá túto službu prevzala po svojej 
mame. Jej, ako aj všetkým, ktorí prispeli k sláveniu tohto 
významného jubilea, patrí srdečná vďaka.

Marcela Prekopová  

potom, až do r. 2001 ako kaplán vo farnosti Nitra – Horné 
mesto. Tu bol v rokoch 2001 – 2006 aj administrátorom vo 
farnosti Nitra – Dražovce V r. 2005 prijal službu Rektora 
Kňazského domu sv. Bystríka v Čičmanoch, o rok neskôr sa 
stal aj správcom farnosti v tejto obci. Ako dištriktuálny dekan 
dekanátu Nitrianske Rudno pôsobil v r. 2008 a v tomto roku 
získal aj akademický titul Bc. Na Bratislavskej vysokej škole 
práva. Do Čičmian sa opäť, už ako farár, vrátil v r. 2015, 
kedy po 3 rokoch prijal titul honorárneho dekana. Od 1. júla 
obohacuje duchovný život občanov našej farnosti.

Mgr. DOMINIK ONDRIAŠ, kaplán sa narodil 5. januára 1993 
v Zlatých Moravciach. Vychovaný bol vo veriacej rodine spo-
lu so svojimi tromi bratmi. Všetci štyria súrodenci už od ma-
lička miništrovali v kostole. Navštevoval cirkevné základné 
školy sv. Dominika Savia v Machulinciach a sv. Don Bosca  
v Zlatých Moravciach. Po skončení základnej školy pokra-
čoval v štúdiu na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne-Strážach.  
V septembri 2012 začal študovať na Rímskokatolíckej cyrilo-
metodejskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, na teologickom inštitúte Kňazského seminára  
sv. Gorazda v Nitre. Dňa 16. júna 2017 z rúk J. Exc. Mons. 

(zľava) Kapláni D. Ondriaš a Ľ. Mihálka, vdp. J. Ondreička, dekani - 
J. Smolka, A. Košík, P. Sojčák a Ing. J. Šedivý 



KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
KANDIDÁTI PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA NEMŠOVÁ

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

1. František BAGIN, Ing., 59 r.,  
primátor mesta,  

Slovenská národná strana

4. Miloš MOJTO, JUDr., 47 r., 
štátny zamestnanec,  

nezávislý kandidát

1. František BAGIN, Ing.,  
59 r., primátor mesta,  

Slovenská národná strana

8. Anna FILO, Ing.,  
47 r., výrobná manažérka, 

nezávislá kandidátka

2. Juraj BARIŠ,  
43 r., SZČO, Kresťansko- 

demokratické hnutie

9. Janka FILOVÁ,  
53 r., zamestnanec pošty, 
Kresťanskodemokratické 

hnutie

3. Zita BEDNÁRIKOVÁ, Ing., 
50 r., ekonómka,  

nezávislá kandidátka

10. Rastislav GUGA, Ing.,  
43 r., bankový pracovník, 

nezávislý kandidát

4. Peter DAŇO, MUDr.,  
58 r., lekár, Kresťansko- 

demokratické hnutie

11. Pavel CHARVÁT,  
48 r., podnikateľ,  

Doma dobre

5. Stanislav ĎURIŠ,  
42 r., pedagogický pracovník, 

nezávislý kandidát

12. Martin CHMELINA,  
41 r., obchodný zástupca, 

nezávislý kandidát

6. Zuzana ĎURIŠOVÁ, Ing.,  
32 r., materská dovolenka, 

Doma dobre

13. Lenka JANEČKOVÁ, Mgr., 
 36 r., referent predaja,  
nezávislá kandidátka

7. Dušan DUVAČ, Ing.,  
67 r., projektant - pracujúci 

dôchodca, nezávislý kandidát

14. Peter KEBÍSEK, Ing.,  
35 r., procesný inžinier,  

Doma dobre

5. Anna TUPÝ CHLEBANOVÁ, 39 r.,  
pozemková referentka,  
nezávislá kandidátka

2. Stanislav GABRIŠ, Ing., 45 r., 
vedúci logistiky,  

nezávislý kandidát

3. Branislav KRAJČI, 43 r.,  
obchodno-technický pracovník, 

nezávislý kandidát

VOLEBNÝ OBVOD 1 - NEMŠOVÁ
POČET VOLENÝCH POSLANCOV VO VOLEBNOM OBVODE: 7



KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV  
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

15. Branislav KRAJČI,  
43 r., obchodno-technický 

pracovník, nezávislý kandidát

1. Ján GABRIŠ,  
64 r., zástupca primátora, 
Kresťanskodemokratické 

hnutie

1. Ján KIAČIK,  
58 r., SZČO, Kresťansko- 

demokratické hnutie

1. Stanislav GABRIŠ , Ing., 
45 r., vedúci logistiky, 
nezávislý kandidát

4. Jozef REA, Ing.,  
70 r., dôchodca,  

Doma dobre

22. Peter PRUŽINEC, Ing.,  
43 r., technik, Kresťansko- 

demokratické hnutie

16. Lubomír KRÁL,  
PaedDr., PhD.,  

   46 r., riaditeľ školy, Kresťansko- 
demokratické hnutie

2. Anna GAJDOŠOVÁ, Mgr.,  
61 r., nezamestnaná,  

Kresťanskodemokratické hnutie

2. Milan PATKA,  
37 r., podnikateľ,  

nezávislý kandidát

5. Eva VAVRÚŠOVÁ, 
65 r., dôchodkyňa,  

nezávislá kandidátka

23. Patrik STRNAD,  
43 r., prevádzkový technik, 
Kresťanskodemokratické 

hnutie

17. Miroslav MASÁR, Ing.,  
47 r., odborný radca,  

Doma dobre

3. Alžbeta GURÍNOVÁ,  
66 r., dôchodkyňa,  
Národná koalícia

3. Ivana PETRÚŠKOVÁ,  
51 r., účtovníčka,  

Doma dobre

6. Pavol VAVRÚŠ,  
56 r., robotník, Kresťansko- 

demokratické hnutie

24. Petra ŠUPÁKOVÁ, Mgr.,  
29 r., projektová manažérka, 

nezávislá kandidátka

18. Miroslava MAZÁNOVÁ, 
Ing., 53 r., ekonómka,  
nezávislá kandidátka

4. Stanislav HUSÁR,  
50 r., SZČO,  

Doma dobre

25. Milan TRENČAN, Ing.,  
57 r., mechanizátor,  

Slovenská národná strana

19. Norbert MRÁZIK,  
45 r., podnikateľ,  

nezávislý kandidát

5. Jozef PREKOP, Ing.,  
65 r., dôchodca, Kresťansko-

demokratické hnutie

26. Anna TUPÝ CHLEBANOVÁ, 
39 r., pozemková referentka, 

nezávislá kandidátka

20. Jozef MUTŇANSKÝ, Mgr.,  
37 r., SZČO, Kresťansko- 

demokratické hnutie

6. Karol PRNO, Ing.,  
47 r., štátny zamestnanec, 

Národná koalícia

27. Viktor VAVRUŠ, Ing.,  
25 r., geodet,  

nezávislý kandidát

21. Tomáš PRNO, Ing.,  
31 r., technik infraštruktúry, 

nezávislý kandidát

7. Oliver VAVRO,  
29 r., projektový manažér, 

Doma dobre

VOLEBNÝ OBVOD 1 - NEMŠOVÁ
POČET VOLENÝCH POSLANCOV VO VOLEBNOM OBVODE: 7

VOLEBNÝ OBVOD 2 - ĽUBORČA
POČET VOLENÝCH POSLANCOV VO VOLEBNOM OBVODE: 3

VOLEBNÝ OBVOD 3 - KĽÚČOVÉ
POČET VOLENÝCH POSLANCOV VO VOLEBNOM OBVODE: 2 VOLEBNÝ OBVOD 4 - TRENČIANSKA ZÁVADA

POČET VOLENÝCH POSLANCOV  
VO VOLEBNOM OBVODE: 1

VOĽBY PRIMÁTORA MESTA NEMŠOVÁ  
A POSLANCOV MSZ NEMŠOVÁ  

SA USKUTOČNIA DŇA  
10. NOVEMBRA 2018,  

TO JE V SOBOTU, V ČASE  
OD 7:00 HOD. DO 22:00 HOD.



ÚSPECHY NAŠICH ŠKÔLKAROV
Školský rok 2017/2018 priniesol deťom materskej školy 
veľa radostných chvíľ. Nielenže sa zabávali, hrali a učili, 
ale veľa detí zažilo pocit úspechu z víťazstiev. Na pôde 
materskej školy sa konalo niekoľko súťaží, v ktorých vy-
hral každý. Bola to predčiteľská súťaž „Čitateľský orie-
šok“, športová súťaž Šmolympiáda, prírodovedná súťaž 
„Prírodovedko“, prehliadka výtvarných prác v mestskom 
múzeu pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“, recitač-
ná prehliadka „Pod vianočnou hviezdičkou“ a veľa iných. 
Veľkými športovými súťažami môžeme označiť Florbalový 
turnaj o putovný pohár materskej školy, ktorého držitelia sú 
v tomto roku deti na Ul. odbojárov a Mestská florbalová liga, 
ktorej víťazmi sa stali deti na Trenčianskej ulici. Po prvýkrát 
sa konala Detská letná olympiáda a atléti z Ulice odbojá-
rov sa ako víťazi zúčastnili športovej olympiády „Cesta nie 
je ihrisko“ v Trenčianskej Teplej, kde získali zlaté medaily. 
Na Dni tanca 2018 Tanculienky z tanečného krúžku získali 
zlaté pásmo s postupom do krajského kola, v ktorom  zís-
kali strieborné pásmo. V tanečnej súťaži POVDANCE boli 
Tanculienky ocenené bronzovým pásmom.

Aj umelci našej školy mali možnosť preja-
viť a prezentovať svoj talent. Gratulujeme 
našim nadaným deťom za úspechy vo výt- 
varných súťažiach.
Vesmír očami detí: Pavlínka Mutňanská ocenená v kraj-
skom kole a víťazka v celoslovenskom kole
Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochra-
ny: ocenený Marek Mahrík
Očami detí: víťazná práca Peťka Kňažková, ďalej ocene-
ní boli Natálka Hrehušová, Dominika Amrichová, Tamarka 
Rýgerová a Lilianka Ondrášová. 
Stavba / mesto budúcnosti: Pavlínka Mutňanská, Eliška 
Burcinová, Hanka Onrišáková, Jakub Dlhý, Sabinka Pagá-
čová, Damián Hulenyi, Sárka Zemanovičková, Nelka Janí-
ková, Martinko Holúbek a Nikolka Ďurišová.

Materská škola je hrdá na úspechy detí! Vďaka patrí našim 
učiteľkám za vytvorenie podnetného prostredia a podporu 
nadania detí a tiež rodičom za záujem spolupracovať so 
školou a podporovať vyššie uvedené aktivity.

 
Miroslava Dubovská

OPÄŤ SME SA STRETLI V ŠKOLE
Chceme sa usilovať, aby si žiaci osvojili poznatky, vedo-
mosti a získali zručnosti, ktoré určuje inovovaný Štátny 
vzdelávací program pre 1. – 4. ročník na prvom stupni 
a 5. – 8. ročník na druhom stupni. Pre deviatakov určuje 
kompetencie platný Štátny vzdelávací program. Zároveň 
chceme, aby si žiaci osvojili aj základy slušného správa-
nia, vzájomnej tolerancie, zdravého životného štýlu, šetr-
ného vzťahu k prírode a získali veľa iných dôležitých po-
znatkov. 21. novembra 2018 čaká piatakov celoslovenské 
testovanie zo slovenského jazyka a literatúry a z matema-
tiky a 3. apríla 2019 budú písať testovanie deviataci. Všet-
kým budeme držať palce, aby nadviazali na nadpriemerné 
výsledky našej školy v predchádzajúcich rokoch.
V októbri sa zapojíme do celoslovenského testovania 
telesnej zdatnosti prvákov. Súbor cvičení by mal zistiť 
predpoklady daného žiaka na konkrétny šport. Novinkou 
v tomto školskom roku je, že naši žiaci už nenosia 
žiacke knižky! Zapisovanie známok budeme robiť elek-
tronicky. Rodičia dostanú prístupové heslá a budú infor-
movaní o každej známke, poznámke či pochvale, ktorú 
ich dieťa dostane. V tomto školskom roku budeme okrem 
iného pokračovať vo viacerých dlhoročných aktivitách. 
Naši žiaci si vymenia listy v anglickom jazyku s kama-
rátmi z Palau a v máji sa niektorí prostredníctvom skypu 
aj uvidia. Vopred si osvoja poznatky z viacerých oblastí  
o krajine kamarátov a formou súťaže budú svoje vedomosti 
prezentovať. Tešia sa aj na „anglický týždeň“, kedy budú 
môcť komunikovať s native lektormi v anglickom jazyku.

Mladším žiakom pripravujú pani učiteľky veľa tematických 
dní. Niektoré tematické dni sú zamerané na zdravú výži-
vu, pohybové aktivity, dni s rozprávkou, snežný deň a iné.  
Štvrtáci sa už určite tešia do školy v prírode a siedmaci s 
ôsmakmi na lyžiarsky výcvik. Aj tento školský rok by mali 
byť hradené z dotácie MŠVVaŠ SR. Tradičné býva popo-
ludnie s rodičmi na tekvicovej párty. Originálne tekvicové 
dielka, ktoré vytvoria deti s rodičmi alebo starými rodičmi 
zdobia vestibul školy a navodia príjemnú jesennú atmo-
sféru. Viac rokov sa stretávame so žiakmi a pedagógmi 
zo ZŠ v Hluku o putovný pohár. Tento rok ich privítame na 
našej škole. Žiaci športujú, recitujú v anglickom, českom 
a slovenskom jazyku. Dôležité je vzájomné stretnutie, na 
ktoré sa všetci tešíme. Aj tento rok sme vyzvali žiakov, aby 
na narodeniny a meniny pre svojich spolužiakov nenosili  
do školy sladkosti, ale  priniesli radšej  zdravšie ovocie, 
prípadne čerstvú  zeleninu. Mnohí žiaci to akceptovali už 
minulý rok a svojim kamarátom priniesli ovocné  maškrty. 
O viac ako 360 žiakov  sa tento rok  bude starať 33-členný 
pedagogický zbor, vrátane asistentiek učiteľa, sociálnych 
pedagogičiek a vychovávateliek v školskom klube detí,  
6 prevádzkových zamestnancov a obedy bude pripravo-
vať spolu s vedúcou jedálne 7 kuchárok.

Emília Mazanovská, riaditeľka

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
Nesmelé kroky, usmiate tváre či radostné očakávanie. 
Takto by sme mohli charakterizovať 61 prváčikov, ktorí 3. 
septembra zasadli prvýkrát do školských lavíc. 

Po dlhých letných dňoch ničnerobenia prišiel čas konca 
prázdnin a s ním aj nový školský rok. Máloktoré dieťa po-
vie, že sa do školy teší. To sa však nedá povedať o na-
šich najmenších prváčikoch, ktorí sa nevedeli dočkať dňa, 
kedy sa stanú veľkými školákmi a budú nosiť na chrbte 
tašku plnú zošitov. Ich vytúžený deň sa niesol v znamení 
nie veľmi príjemného počasia. Pred školou plnou „veľkých 
žiakov“ si ich vyzdvihli usmiate pani učiteľky a v sprie-
vode rodičov ich odviedli do svojich krásne vyzdobených 
tried. Cez rozhlas sa všetkým žiakom školy prihovorila 
pani riaditeľka Mgr. Emília Mazanovská i primátor mesta 
Ing. František Bagin. Prváčikovia pozorne a so sústrede-
ním všetko počúvali, hoci sem-tam očkom kontrolovali, či 
mama alebo ocko neodišli z triedy. Aj deviataci sa však 
tešili, pretože začali odpočítavať posledný rok školskej do-
chádzky na našej škole. Vedia, že bude pre nich obzvlášť 
náročný a plný dôležitých rozhodnutí, ktoré ovplyvnia ich 
ďalšie smerovanie. My im želáme veľa správnych rozhod-
nutí pri výbere stredných škôl a šťastia, najmä pri úspeš-
nom zvládnutí Testovania 9. Zároveň všetkým prváčikom 
držíme palce v ich napredovaní a veríme, že im škola splní 
všetky očakávania. Ostatným žiakom a pedagógom praje-
me pevné zdravie, veľa nových zážitkov a úspechov. 

ZAČALI  SME  POHYBOM
V novom školskom roku sme už stihli kadejaké pohybové 
aktivity.

Tanečná show LT – Len tanec
Vo štvrtok 13. septembra 2018 sa našou telocvičňou nies-
li tóny modernej hiphopovej hudby.  To chlapci Silvester 
Chorvát a Mário Luljak spolu so svojimi žiakmi z novodub-
nickej tanečnej školy LT – LEN TANEC prišli do našej zá-
kladnej školy prezentovať tanec ako zdravú formu pohybu. 
Žiaci mali možnosť pozrieť a vyskúšať si rôzne tanečné 
štýly, ako napr. hiphop, locking, poppin, house dance, ... 
Najväčší potlesk si určite vyslúžili po krkolomných pre-
metoch a saltách, ktoré by chcel vedieť aj nejeden náš 
parkúrista. Chlapci sa vo svojej tanečnej škole už tretí 
rok venujú deťom, ktoré radšej vymenia chvíle pri mobile  
a počítači za chvíle strávené pohybom a tancom v skve-
lom kolektíve. Ak aj vaše dieťa baví tanec a chcete, aby 
svoj voľný čas trávilo zmysluplne, jednou z možností je 
aj tanečná škola LT – Len tanec v Novej Dubnici, v ktorej 
budú 27. 09. robiť nábor detí na nový školský rok.  

Cvičenia v prírode
V piatok 14. septembra sme pokračovali v pohybovej ak-
tivite, pretože naši žiaci absolvovali Cvičenia v prírode. 
Podľa jednotlivých ročníkov plnili aktivity dané inovova-
ným Štátnym vzdelávacím programom. Všetko prebiehalo 
najmä hravou formou. Povedali sme si niečo o turistických 
značkách, ktoré mohli deti sledovať aj počas presunu te-
rénom, zahrali sme si rôzne hry v prírode, pripomenuli 
sme si, že prírodu a naše životné prostredie je potrebné 
chrániť. Veď nie nadarmo sa hovorí, že jedinou nedokona-
losťou prírody je človek. A preto musíme naučiť deti už od 
malička správať sa zodpovedne aj voči prírode.

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Po dovolenkách a prázdninách, na začiatku nového školského roka, sme sa opäť stretli v škole, my učitelia a naši 
žiaci. Čo nám nový školský rok prinesie? Spolu s rodičmi prišlo do našej školy na Janka Palu v Nemšovej aj 61 pr-
váčikov. V školskom roku 2018/2019 budeme mať na prvom stupni 10 tried (po tri triedy v prvom a druhom ročníku, 
po dve triedy v treťom a vo štvrtom ročníku), na druhom stupni 9 tried (okrem ôsmakov po dve triedy). 

OPÄŤ SME SA STRETLI V ŠKOLE

ZŠ JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV  
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VOLEBNÝ OBVOD 4 - TRENČIANSKA ZÁVADA
POČET VOLENÝCH POSLANCOV  
VO VOLEBNOM OBVODE: 1



CESTA K MÚDROSTI

Tak, a máme po prázdninách. Duchovné cvičenia pre uči-
teľov v Centre novej evanjelizácie v Beckove nám pomohli 
zblížiť sa a naštartovať oddychový režim po bohatom škol-
skom roku. Pobytový tábor pre deti Tatranček v Nízkych 
Tatrách bol úžasným miestom aktívneho odpočinku, kde 
si deti užili krásy slovenskej prírody, prežili dobrodružstvo 
overenia vlastnej kondície a vytvorili krásne spoločenstvo 
aj s  animátormi táborového času a aktivít. Prímestský tá-
bor ponúkol deťom bohatý program a možnosť  spoznať 
blízke i vzdialené okolie Nemšovej. Všetky tieto aktivity 
boli organizované a zabezpečené našimi učiteľmi a asis-
tentmi s podporou rodičov a ochotných darcov. 

Tesne pred začiatkom školského roka sme analyzova-
li výsledky prieskumu rozvojových potrieb našej ško-
ly, aby sme ich dokázali v čo najväčšej miere imple-
mentovať do našej práce. Začali sme so splácaním 
modernizačného dlhu, ktorý naša škola mala a nainšta-
lovali sme ďalšie interaktívne zobrazovacie zariadenie, 
dostali sme 40, pre nás nových počítačových zostáv, 
ktoré plánujeme nainštalovať v priestoroch školy. Inten-
zívne pracujeme na projektoch, ktoré sa u nás realizujú  
a tiež na získaní ďalších projektových príspevkov. Čo je 
však dôležitejšie ako pracovné prostriedky, je rozvoj prí-
jemného a profesionálneho pracovného prostredia, v 
ktorom sa dobre pracuje, učí, vzdeláva. K tvorivým akti-
vitám pozývame aj rodičov a priateľov našej školy. Verím, 
že v spolupráci so všetkými zainteresovanými, s rodičmi 
našich žiakov, s mestom Nemšová, s našimi duchovnými 
správcami, s Biskupstvom Nitra, zriaďovateľom našej ško-
ly, a s ďalšími ochotnými spolupracovníkmi dokážeme vy-
tvoriť modernú, otvorenú a zdravú vzdelávaciu inštitúciu, 
ktorá dokáže pripraviť našich žiakov na ďalší  plnohodnot-
ný život. Inštitúciu, ktorá bude poskytovať nielen vzdelá-
vanie a kresťanskú výchovu, ale bude podnecovať svojich 
žiakov k múdrosti – múdrosti srdca.                                                                                                                               

Lubomír Král, riaditeľ

DUCHOVNÉ AKTIVITY

Názov tohtoročnej duchovnej aktivity znie: Cestujeme za 
Pánom Ježišom. Budeme pokračovať  v denných ran-
ných spoločných modlitbách v našej školskej kaplnke, 
kde  je už pripravený vláčik, ktorý nás bude sprevádzať 
počas celého školského roka. Náš vláčik bude mať de-
sať vozňov, teda desať mesiacov školského roka a kaž-
dý vozeň má špeciálne určenie, za čo sa budeme každý 
mesiac modliť. V prvom mesiaci školského roku budeme 
naše modlitby obetovať za Svätého Otca, biskupov a kňa-
zov. V októbri sa modlitbou za pokoj vo svete pripojíme  
k duchovnej aktivite: Milión detí sa modlí ruženec. Naše 
novembrové modlitby už tradične budú patriť dušiam  
v očistci. V advente bude našu modlitbu za rodiny obo-
hacovať sledovanie starozákonných postáv, ktorých život 
smeroval k príchodu Pána Ježiša. V januári sa budeme 
modliť za všetkých veriacich a vo februári za chorých.  

V pôstnom období sa zúčastníme  krížovej cesty, ktorá 
bude obohatená duchovným odkazom pápeža Pavla VI. 
ktorý bude 14. októbra 2018 vyhlásený za svätého. Potom 
budeme našimi modlitbami vyprosovať Božie požehnanie 
pre našu školu, prvoprijímajúce deti a na záver školského 
roku budeme spoločnými modlitbami prosiť za kňazské  
a rehoľné povolania. Tešíme sa z toho, že sa Pán Ježiš  
v našej školskej kaplnke necíti  sám. Každé ráno má okolo 
seba plno detí, malých či veľkých  alebo dospelých, ktorí 
ho dokázali v ten konkrétny deň dať na prvé miesto. Pros-
me Pána, aby naše duchovné snaženie požehnal svojou 
milosťou a zároveň nás sprevádzal a ochraňoval po celý 
školský rok.
                                                              Monika Tatranská

DAJ SI ČAS 

Triedy 5. A a 5. B  ešte v lete so svojimi triednymi uči-
teľkami odcestovali do Bratislavy. Aký bol účel ich cesty? 
Zúčastniť sa nakrúcania súťažno-zábavnej relácie Daj si 
čas, ktorú vysiela RTVS v dopoludňajších sobotňajších 
hodinách. Náš modrý tím v zložení: kapitán Ondrej Mihál, 
Vaneska Rajníčková, Patrik Navrátil a Lenka Štefaničáko-
vá nesklamal a s prehľadom a ľahkosťou vyhral nad čer-
veným tímom ZŠ z Lučenca. Témou súťaže bolo mesto 
Levice. Súťažilo sa nielen vo vedomostných kolách, kde 
sme zvíťazili, ale naši súťažiaci ukázali aj silu v oblastiach 
zameraných na zručnosti a pohybové zdatnosti. Piataci 
vyhrali za veľkej podpory divákov – svojich spolužiakov. 
Domov sme si okrem úžasných zážitkov z televízie od-
niesli aj finančnú odmenu 200 eur, ktorá bude použitá na 
vzdelávacie aktivity. Tak zapnime si televízne prijímače 
6.10. o 9.30 h a staňme sa fanúšikmi žiakov našej školy.

9www.nemsova.sk

MATERSKÁ ŠKOLA SV. GABRIELA

Nastalo ráno, a už je tu tak dlho očakávaný september. 
Pre mnohých otázniky v hlave, zvládne to všetko dieťa 
moje? Zvládne to ten môj syn, dcéra moja? A zvládnem 
to ja?.... Takéto otázky vírili nielen v hlavách rodičov, 
ale i v hlavách pedagogického zboru materskej ško-
ly. S veľkým očakávaním sa 3. septembra 2018 otvorili 
brány materskej školy, ktorá privítala 55 malých Sve-
tielok – škôlkarov. Výchovno-vzdelávací proces v MŠ 
uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho pro-
gramu Svetielka formou zážitkového učenia. Čaká nás 
divadelné predstavenie, návšteva kúzelníka, zapája-
nie sa do športových súťaží, výlety, exkurzie, svet ob-
javovania prírody bádateľskými činnosťami, svet hier  
a veľa ďalších nových zážitkov. Našou prioritou je vytvárať 
podnetné prostredie plné lásky, porozumenia a tolerancie, 
kde zlosť a nenávisť nepoznajú svoje miesto. Cez poéziu, 
prózu, dramatické činnosti budeme poznávať materinský 
jazyk, vnímať jeho krásu. Aj v tomto školskom roku majú 
deti príležitosť navštevovať rôzne zaujímavé krúžky. 
Do materskej školy boli zakúpené nové didaktické pomôc-
ky a pomôcky na športové aktivity, čo skvalitní výchovno- 
vzdelávací proces. Dve pani učiteľky sa v mesiaci september 
zúčastnia vzdelávacieho programu ZIPPYHO KAMARÁTI 
zameraného na predchádzanie agresívneho správania.  
V predchádzajúcom školskom roku MŠ organizovala ta-
nečný workshop „Do tanca i do skoku“, ktorého sa zúčastnili 
aj vyučujúci iných materských škôl. Plánujeme pokračovať  
v realizácii rôznych vzdelávacích workshopov, kde majú  
pani učiteľky možnosť rozšíriť si svoje zručnosti, ale i odo-
vzdať si navzájom s inými vyučujúcimi skúsenosti z praxe  
a zároveň rozšíriť spoluprácu s inými materskými školami. 
                                                                                                             

Želmíra  Patková

Krásny nový školský rok, plný naplnených očakávaní, 
zážitkov a vedomostí, praje žiakom a ich rodičom peda-
gogický kolektív KSŠ.

 Pripravila  Mária Urbánková          
 
          

ZÁVER A ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU

Záverom predchádzajúceho školského roka, v sobotu  
9. júna, vrcholila celoročná príprava žiakov tanečného od-
boru. Tanečná skupina ELIS sa  zúčastnila celoslovenskej 
súťaže v tanci Považskobystrický pohár v discotancoch 
2018, z ktorej si dievčatá priniesli dve 3. miesta, jedno  
2. miesto a „Pohár riaditeľky POS“ za choreografiu Slnko 
nad Afrikou. Predchádzajúci školský rok môžeme zhodno-
tiť ako úspešný, bol to rok, v ktorom sme obohatili vybave-
nie hudobného odboru o zakúpené, nové hudobné nástro-
je - koncertné krídlo, digitálne piano, saxofón, trúbku, bicie 
nástroje, zvonkohru-čínsky dážď a tanečné miestnosti na 
pobočkách sme zariadili novými zrkadlami.

PRIVÍTANIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Po dvojmesačnom oddychu sme sa zrelaxovaní s rados-
ťou pustili do príprav nového školského roka. Dňa 3. sep-
tembra 2018 naša ZUŠ opäť otvorila brány všetkým de-
ťom, ktoré sa chcú umelecky vzdelávať. V školskom roku 
2018/2019 sme hudobný odbor rozšírili o dychové nástro-
je, a to na pobočke v Hornom Srní a v Skalke nad Váhom. 
Hra na husliach sa teší veľkej obľube, a preto sme toto 
študijné zameranie posilnili novou pani učiteľkou. Novin-
kou je aj to, že okrem vyučovania v našej ZUŠ a v priesto-

roch ZŠ, Janka Palu, sa bude tento školský rok vyučovať  
i na Katolíckej spojenej škole.

Naším úspechom veľmi napomáhajú nielen naši kvalitní 
pedagógovia, ale aj rodičia svojou podporou a pomocou 
pri školských podujatiach. Im všetkým patrí veľká vďaka.

Do nového školského roka prajeme našim žiakom, učiteľom 
i rodičom veľa chuti, elánu, inšpirácie a osobných i spoloč-
ných úspechov. Tešíme sa na stretnutia s Vami, našimi 
občanmi, na interných i verejných akciách, o ktorých Vás 
budeme priebežne informovať.

Lucia Ondrušíková

  

A opäť je to tu – september. Brány Katolíckej školy sa otvorili a privítali žiakov i žiačikov so svojimi 
vyučujúcimi, ktorí vykročili tou správnou nohou v ústrety novému školskému roku 2018/2019, plnému 
zaujímavých zážitkov a aktivít. 

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
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Smútočná spomienka

Dňa 8. novembra 2018 uply-
nie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec JÁN 
VAVRUŠ. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína 
syn a dcéra s rodinami. 

Smútočná spomienka

Dňa 2. septembra uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila manželka, mama  
a babka EVA MORAVČÍ-
KOVÁ. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manžel, 
syn s rodinou a dcéra.

Smútočná spomienka

Dňa 8. októbra uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustila naša 
milovaná maminka a babička 
MÁRIA BOBOTOVÁ.  
S láskou  a úctou spomína 
celá rodia. Navždy ostáva  
v našich srdciach.

Smútočná spomienka

Dňa 20. októbra uplynie 20 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec  
a dedko JOZEF KOTRAS. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomína manželka, 
deti s rodinami, blízki  
a priatelia. 

Smútočná spomienka

Dňa 25. septembra 2018 
uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko 
JOZEF ADAMECH. V mod-
litbách a s láskou spomínajú 
manželka a deti s rodinami. 

Smútočná spomienka

Dňa 26. októbra 2018 uplynie 
rok, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko  
a brat ĽUBOSLAV JANUŠÍK. 
S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra s deťmi  
a ostatná rodina.

Smútočná spomienka

Dňa 4. septembra uplynuli 
dva roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko 
JOZEF BELKO z Ľuborče. 
S úctou a smútkom v duši 
spomína manželka, dcéra, 
synovia s rodinami a ostatná 
rodina.

Smútočná spomienka

Dňa 23. septembra 2018 
uplynulo 20. výročie, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec 
a dedko ANTON ONDRUŠKA.  
S úctou a láskou spomína 
celá rodina.

Smútočná spomienka

Dňa 14. júla 2018 uplynulo  
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mamička a ba-
bička KATARÍNA ŠVANČÁR-
KOVÁ a dňa 3. novembra 
2018 uplynie 21 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec  
a dedko ALOJZ ŠVANČÁ-
REK. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Mária a Jolana  
s rodinou. 

Smútočná spomienka

Dňa 3. augusta 2018 uplynul 
rok, kedy odišla do večnosti 
milovaná mama, babka  
a prababka pani MÁRIA  
KEBÍSKOVÁ, rod Patková  
a dňa 7. 3. 2019 uplynie  
25 rokov, čo nás navždy 
opustil skvelý otec pán 
JOZEF KEBÍSEK. S láskou 
a v modlitbách si na rodičov 
spomínajú deti s rodinami.

Smútočná spomienka

Dňa 5. augusta 2018 uplynu-
lo 29 rokov, čo navždy odišla 
do večnosti pani TERÉZIA 
GAJDOŠÍKOVÁ a 6. novem-
bra 2018 uplynie 18 rokov  
od smrti pána JÁNA GAJDO-
ŠÍKA. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku. 
V modlitbách spomína Mária.

Smútočná spomienka

V septembri 2018 uplynulo 
25 rokov, čo nás opustil 
náš starostlivý tato JOZEF 
KRÁLIK a pol roka, čo odišla 
do večnosti i naša mama 
ŽOFKA KRÁLIKOVÁ.  
S láskou v nádeji spomíname 
a tiež prosíme tých, ktorí  
ste ich poznali, o spomienku 
a tichú modlitbu.

Smútočná spomienka

Dňa 12. septembra 2018 
uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel a otec 
AUGUSTÍN KONÍČEK.  
S úctou a láskou spomína 
celá rodina. 

Z MATRIKY MESTA POZVÁNKY

Poďakovanie

Z úprimného srdca ďakujem všetkým, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť  
a naposledy sa rozlúčiť s mojím druhom LADISLAVOM GAJDOŠÍKOM, ktorý nás 
navždy opustil 11. júla 2018 vo veku 62 rokov. Moje poďakovanie patrí aj pánovi 
kaplánovi Dominikovi Ondriášovi za slová útechy a dôstojnú rozlúčku. Ďakujem  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. S láskou v srdci smútiaca družka Mária.  

BEZPRÍSPEVKOVÉ DARCOVSTVO KRVI

7. novembra 2018, od 7.30 do 10.30 hod.
Odber krvi sa uskutoční v priestoroch  
Kultúrneho centra v Nemšovej na Ul. SNP.

   POZVÁNKA

Výbor MS SČK v Ľuborči  
Vás srdečne pozýva na podujatie

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOSŤ NA SVATÉM HOSTÝNE

Pobožnosť sa uskutoční dňa 13. októbra 2018.
Odchod autobusu je o 11.00 hod  
z Kľúčového, Ľuborče a Nemšovej. 
Cena zájazdu je 6 €.
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NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA SPOLOČNOSTI ELEXGAS

PRE POHODLIE A BEZPEČNOSŤ 
VÁŠHO DOMOVA

TEŠÍME SA NA VÁS
Tím spoločnosti ELEXGAS

▪ batérie ▪ elektroinštalačný materiál ▪ žiarovky ▪ 
▪ predlžovacie šnúry ▪ vodovodné batérie ▪ 
▪ vodoinštalačný materiál ▪ kanalizačné 
potrubia ▪ úpravy tvrdosti vody ▪ plynové 
kotly BAXI, PROTHERM, IMMERGAS, WOLF ▪
▪ ohrievače vody ▪ radiátory ▪ záhradný 
sortiment na polievanie a ďalšie... 

PRIPRAVILI SME

V BUDÚCNOSTI PRIPRAVUJEME

POŽIČAJTE SI U NÁS

ODVLHČOVACIE ZARIADENIE
- zbavíte sa vlhkosti vo vašej domácnosti

PREDAJŇA SA NACHÁDZA V NEMŠOVEJ NA ULICI SNP 167/2 (Dom služieb, vedľa Market Liška)
KONTAKT: 0911 385 398

PLYN VODA

KANALIZÁCIAKÚRENIE 

ELEKTRO
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▪ splátkový predaj ▪ platbu kartou ▪ 
▪ rozšírenie sortimentu podľa dopytu ▪Tovar, ktorý nie je na sklade, Vám radi objednáme.

Pri väčšom množstve a veľkosti aj doručíme zdarma priamo domov.



PRAGUE GAMES - Zlaté a strieborné nemšovské dievčatá 
V júli sa v Prahe konal už 15. ročník Prague Games, najväčší mládežnícky florba-
lový turnaj na svete. Zúčastnili sa na ňom aj dievčatá z Nemšovej. Výprava 70 ľudí 
odchádzala ráno priamo vláčikom z Nemšovej a vracala sa s dvoma cennými medai-
lami. Celkovo je to pre nemšovský klub už jedenásta a dvanásta medaila. Dievčatá  
po siedmich rokoch vybojovali druhé zlato, keď vyradili až štyri švédske družstvá.

KATEGÓRIA G-12: Nemšová – Chodov (Česko) 5 : 1 / SK Praha (Česko) 6 : 0 / Vítkovice (Česko) 8 : 
1 / Klatovy (Česko) 7 : 2 / Zug (Švančiarsko) 3 : 0. Semifinále: Nemšová - Klatovy (Česko) 3 : 0 / Finále: 
Nemšová - Zug (Švajčiarsko) 2 : 3. Mladšie žiačky vyhrali základnú skupinu a prehrali až vo finále so 
švajčiarskym Zugom. Najproduktívnejšou hráčkou bola Lenka Červená.
NEMŠOVÁ G-12 káder družstva: Veleková – Červená, Ondreičková, Kulová, Vendžurová, Oškrdová, 
Orságová, Artmanová, Mutňanová, Motolová, Čelinská, Kresánková

KATEGÓRIA G-14: Nemšová – Bohemians (Česko) 1 : 2 / Floda (Švédsko) 4 : 0 / Täby (Švédsko) 4 : 2 
Šestnásťfinále: Nemšová - SK Jarnä (Švédsko) 7 : 2 | Osemfinále: Nemšová - Zug (Švajčiarsko) 5 : 0 
| Štvrťfinále: Nemšová - J. Město (Česko) 6 : 2 | Semifinále: Nemšová - Chodov (Česko) 5 : 3 | Finále: 
Nemšová - Landvetter (Švédsko) 3 : 2 sn. Najproduktívnejšia hráčka v kategórii G-14 bola Denisa Papier-
niková z Nemšovej, najlepšou strelkyňou kategórie sa so 16 gólmi stala Patrícia Štefánková.
NEMŠOVÁ G-14 káder družstva: Bilčíková – Brodňanová, Vráblová, Štefánková, Papierniková, Antalo-
vá, Danková, Dobišová, Galková, Hoštáková, Klementisová, Michalíková, Ridzoňová, Schvandtnerová, 
Víznerová, Čavajdová, Šmatláková, Šošová, Bôbiková, Pavlačková

SLOVAK FLORBAL CUP 2018
Najväčší florbalový turnaj na Slovensku, ktorý je určený pre všetky amatérske ako aj elitné tímy. Spoje-
nie florbalu, zábavy a vytvorenia florbalového mestečka v hlavnom meste Slovenska. Ženy NTS Nem- 
šovej vyhrali základnú skupinu (Únetická 12 Tatran Strešovice, FBK Eastern Wings Mičigen, W.I.J.K). 
Vo štvrťfinále porazili FBK Hornets Mútne 10 : 2, o postup do semifinále prehrali s Prety Women1 : 3.
Hráčky družstva: D. Patková, T. Zajacová, K. Daňová, K. Vyletelková, N. Rakytová, L. Lacková,  
R. Gáliková, V. Izraelová, A. Švančarová, A. Talánová, K. Haljaková.

STUPAVA CUP 2018 12. – 15.9. 2018
Na 15. ročníku získali hráčky Nemšovej svoj prvý titul z  najväčšieho medzinárodného mládežníckeho 
florbalového turnaja na Slovensku. Vo svojej kategórii G05 porazili tímy Komárom (9 : 1), Budapešť  
(5 : 0), Košice (5 : 1), Stupava (10 : 0) a vo finále zvíťazili nad Komárnom 6 : 3.
Hráčky družstva: Oškrdova, Veleková, Kulová,Ondrejíčková, Červená, Vendžúrová, Michalíková, 
Schvandtnerová, Dobišová, Mutňanová, Kresánková, Antalovová, Sóšová

V kategórii B04 boli súpermi nemšovských florbalistiek Záhorská Bystrica (1 : 0), Liberec (7 : 4), Košice  
(1 : 1), Komárom (2 : 3), Modra (4 : 3) a Bratislava A (1 : 6). V zápase o 3. miesto prehrali s Bratislavou 
B (3 : 4). Káder družstva: Sichanová, Hudecová, Vráblová, Matuščinová, Koníčková, Vedžúrová M., 
Šmatláková, Štefánková, Papierníková, Hoštáková, Bilčíková, Bobíková, Klementisová, Galková

Vladimír Gajdoš

Najťažší pretek na Považí sa uskutočnil dňa 25. augusta 2018  v romantickom prostredí Gazdovstva 
UHLISKÁ v Trenčianskej Závade - Nemšová, kde bol odštartovaný náš oficiálne 4. ročník CHAMPI-
ON RACE, ktorý je najťažší prekážkový pretek na Považí. Súťažiaci, ženy aj muži, boli registrovaní do 
dvoch kategórií, pričom v každej kategórii boli ohodnotené vecnými cenami prvé 3 miesta mužov i žien: 
Kategória Cukrík – 5,5 km okruh (prekážky v počte 30+) a Kategória Rotvajler – 11 km okruh (prekážky 
v počte 60+). Trať viedla krásnou prírodou Trenčianskej Závady v okolí Gazdovstva Uhliská, pričom 
najvyšším bodom trate bola Rozhľadňa. Pri každej prekážke bol minimálne jeden z členov STAFF, 
ktorý súťažiacich oboznámil a dohliadol na korektnosť prevedenia prekážky, prípadne alternatívneho 
trestu. Pre každého účastníka boli v cene štartovného pripravené odmeny: pamätná medaila, pamätné 
tričko s logom CHAMPION RACE a občerstvenie. Výťažok zo športového podujatia spolu s dobrovoľ-
nými príspevkami bol rozdelený s pomocou sociálnej komisie mesta Nemšová aktuálne najakútnejším 
adeptom a prijímateľom finančnej podpory (sociálne a ekonomicky znevýhodneným rodinám). Celkovo 
štartovalo 412 účastníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a zaslúžili sa o úspešný priebeh súťaže. 
Po zrátaní nákladov nám na pomoc rodinám ostala suma 900 €. V tomto roku sme sa rozhodli pomôcť 
rodine Janka Vavrúša, Ondreja Chmelinu a nášmu kamošovi Mariánovi Gabrišovi.

Od 30. júna do 19. júla sa na ihrisku Nad Cigáňom v Nemšovej, m.č. Ľuborča uskutočnil už šiesty roč-
ník letnej mládežníckej futbalovej miniligy pod názvom Junior Cigáň Cup. Ako už tradične, tímy súťažili  
v dvoch na sebe nezávislých kategóriách. V mladšej U13 sa napokon z víťazstva tešil celok HalaMadrid, 
ktorý však musel otáčať nepriaznivý stav série s piatakmi z FC Fifth. Kategóriu do 17 rokov ovládli hráči 
celku FC Best, ktorý tvorili výlučne mladší dorastenci z Dubnice nad Váhom, ktorí začiatkom leta dobyli 
aj II. ligu ZsFZ. Výborne im však sekundoval obhajca Cigáň Cupu – tím Napajedla CF, ktorý sa tentokrát 
musí uspokojiť s druhou priečkou. Súboj o tretie miesto zvládol lepšie celok Whoopie, ktorý tak obhájil 
minuloročnú bronzovú pozíciu. Hoci sa hráči FC Santos prezentovali peknou hrou, pri premiérovej účasti 
sa im ušli napokon len zemiakové medaily. Veľmi pozitívne možno hodnotiť novinku turnaja - vyraďovaciu 
časť, ktorá priniesla okrem vyššej motivácie samotných hráčov aj zvýšený divácky záujem. Na finále vo 
štvrtok podvečer si našlo cestu cez sedem desiatok ľudí. Junior Cigáň Cup a tiež ihrisko Nad Cigáňom zís-
kali v roku 2018 významný rozvojový stimul prostredníctvom grantu z Trenčianskej nadácie. V rámci neho 
bola zakúpená nová ochranná sieť za spodnou bránou, lopty, rozlišovacie dresy, reklamné tričká či medai-
ly a poháre pre víťazné tímy. Pevne veríme, že záujem o ihrisko Nad Cigáňom ešte viac porastie a bude 
prinášať radosť z hry a efektívne stráveného voľného času nielen v čase konania sa spomínaného turnaja.

Bernard Brisuda
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FLORBAL

HOKEJBALOVÉ LETO

CHAMPION RACE 2018 

CIGÁŇ CUP
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Hráči Mhl Heroes Nemšová sa počas tohto leta zúčastnili viacerých hokejbalových turnajov. Najlepšie 
sa im darilo v 28. júla 2018 na turnaji v Kátlovciach, neďaleko Trnavy. Na dobre organizovanom podu-
jatí mali možnosť konfrontovať svoje sily s mužstvami, ktoré pre zmenu neboli z Trenčianskeho kraja. 
Po základnej fáze turnaja postúpili do semifinále, kde bohužiaľ nestačili na dobre zohratý tím výberu 
domácej ligy KHL Kátlovce. V boji o 3 miesto však podali výborný výkon a porazili favorizovanú Banskú 
Bystricu. Brankár Heroes Nemšová Filip Gallo bol následne vyhlásený za najlepšieho brankára celého 
turnaja, čo ešte viac podčiarklo úspech mužstva. Hráči Heroes majú v pláne aj v budúcnosti navštevo-
vať podobné akcie a možno sa raz podarí po dlhej dobe zorganizovať turnaj aj v našom meste. Na to 
žiaľ ani po rokoch ale nemáme podmienky a ihrisko, kde by hráči mohli trénovať a prilákať na tento šport 
ďalšiu generáciu mladých nadšencov tohto športu.

Michal Bračík

KAT. U17(konečné poradie)
1. FC Best
2. Napajedla CF
3. Whoopie
4. FC Santos
5. FC Boosters

KAT. U13
HalaMadrid – FC Fifth 3 : 1 (na zápasy)

PRIPRAVUJEME:

Florbal
Medzinárodné zápasy víťazov školských líg 27. 9. v Mestskej športovej hale Nemšová
Chlapci: Nižná na Orave – Uherský Brod | Dievčatá: Nemšová – Mladá Boleslav
Extraliga žien (domáce zápasy): 29. 9. Spišská nová Ves / 30. 9.Sabinov / 3. 11. Prešov 
4. 11. Michalovce / 8. 12. Pruské
Liga žien (domáce zápasy): 23. 9. Košice / 6. 10. Čadca / 7. 10. Kysucké Nové Mesto „B“
17. 11. Florpedo Bratislava / 18. 11. Lido Bratislava / 16. 12. Trenčín
25. ročník zimnej halovej miniligy od 17. 11. 2018


