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Po krátkom kultúrnom programe v podaní detí Základ-
nej umeleckej školy, Spojenej katolíckej školy a Zá-
kladnej školy, J. Palu sa na pódiu amfiteátra pri Mest-
skom múzeu rozhoreli pekelné plamene, z ktorých sa 
vynoril Lucifer so svojimi čertovskými pomocníkmi. 
Medzi deťmi zavládli mierne obavy, no anjeli ich vzali 
pod ochranné krídla a poslali čertov späť do pekla. Deti 
plné očakávaní burácajúcim potleskom privítali Miku-
láša. Svojej povesti nezištnej štedrosti a hesla – dávať 
a nečakať dary – nezostal nič dlžný a za asistencie an-
jelov potešil všetky deti. Po rozdaní sladkých balíčkov 
čakala na Mikuláša posledná nesplnená úloha. 

Rozsvietenie vianočného stromčeka dalo bodku za kul-
túrnym programom a v Nemšovej zavládla pravá via-
nočná atmosféra. 
Návštevníci sa mohli potešiť kúpou tradičných vianoč-
ných dekorácií, remeselných výrobkov a občerstvením 
typickým pre mrazivé zimné dni. Výťažok z predaja va-
reného vína či čaju s rumom poputoval na podporu čin-
nosti OZ Peregrín, Spolku kresťanskej lásky a OZ Čistá 
duša.  
Najkrajším momentom pre organizátorov boli nielen 
rozžiarené svetielka na vianočnom stromčeku, ale 
najmä záblesky radosti v detských očiach, ktoré sú pre 
všetkých vždy tou najväčšou odmenou. 

Barbora Koníčková

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám 
prihovoril z pozície primátora 
mesta Nemšová. Som poctený 
tým, že mi bolo mojimi spolu-
občanmi zverené na nasle-
dujúce volebné obdobie viesť 
mesto Nemšová.
V živote každého jedného človeka sú  chvíle či oka-
mihy, ktoré sa natrvalo vryjú do pamäte. Pre mňa bol 
takýmto okamihom  pondelok 10. decembra, kedy 
som na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve, po 
zložení sľubu, prevzal od predchádzajúceho primáto-
ra vedenie nášho mesta. 

Bol by som veľmi trúfalý, keby som tvrdil, že výkon 
funkcie primátora je niečo, čo viem zvládnuť bez väč-
ších problémov. Nie, nie je to jednoduchá záležitosť, 
ale náročná a zodpovedná práca, ktorá si mnohokrát 
vyžaduje sa rozhodnúť tak, aby toto rozhodnutie bolo 
uvážlivé, správne a prospešné pre nás všetkých. Aj 
preto si Vás dovoľujem poprosiť v prvých týždňoch 
výkonu mojej funkcie o podporu a trpezlivosť. Som 
pripravený prijať skúsenosti tých, ktorí už nejaký ten 
rok boli či sú v samospráve činní. Samozrejme, že aj 
ja využijem všetky moje doterajšie skúsenosti, ktoré 
som v mojom povolaní získal. Dovoľte mi, aby som sa 
poďakoval aj môjmu predchodcovi Ing. Františkovi 
Baginovi za všetky pozitíva, ktoré pre Nemšovú vyko-
nal počas jeho osemročného primátorovania. To isté 
platí aj o všetkých zamestnancoch Mestského úra-
du, Verejnoprospešných služieb, Mestského podniku 
služieb či škôl a škôlok v našom meste. Poďakovanie 
patrí aj všetkým občanom, ktorí na dobrovoľnej báze 
vykonávajú aktivity prospešné pre ostatných spolu-
občanov a verte tomu, že ich nie je málo. 

Vážení spoluobčania, 
dovoľujem si Vás vyzvať k väčšej aktivite vo verej-
nom živote, pretože skutočnosť je taká, že za to, aké 
podmienky života v našom meste máme, sme zodpo-
vední v prvom rade my, Nemšovčania. Nespoliehajte 
sa na štát či pomoc niekoho iného, aj keď pomoc je 
niekedy nevyhnutná. Spoliehajte sa sami na seba, 
lebo život máme v prvom rade vo vlastných rukách. 
Verím, že takýto prístup je správny.

Pevne verím, že spoločným aktívnym prístupom, 
pracovitosťou a čestnosťou sa mi podarí v spolupráci  
s Vami, mojimi spoluobčanmi, vybudovať lepšie pod-
mienky pre život v Nemšovej, vychádzajúce z tradícií 
a výsledkov práce našich predkov, ktoré nás profilova-
li a profilujú ako ľudí právo a hrdo nazývaných Nem- 
šovčania. 

Ďakujem. 
JUDr. Miloš Mojto

MIKULÁŠ POTEŠIL NIELEN NAJMENŠÍCH
Najkrajšie sviatky roka, Vianoce, sú predo dvermi a nezadržateľne sa blížia. V Nem- 
šovej odštartovali v stredu, 5. decembra 2018. V predvečer sviatku svätého Mikuláša 
zavítala do nášho mesta výnimočná návšteva. Už tradične nás svojou prítomnosťou 
potešil Mikuláš v sprievode anjelov a čertov.

Čert Lucifer vyzeral vskutku hrozivo, ale anjel s Mikulášom upokojili deti

PRÍHOVOR NOVÉHO 
PRIMÁTORA

Rozžiarený vianočný stromček v areáli KC Nemšová Prepracované kostýmy, dymové efekty, presvedčivé postavy Na príchod Mikláša sa tešilo veľké množstvo detí

Vystúpenie detí venované Mikulášovi
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Dňa 07. novembra sa konalo plánované rokovanie  MsZ. Hlavná 
kontrolórka  na úvod rokovania predložila poslancom MsZ správu 
o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová. Ná-
sledne poslanci MsZ v Nemšovej schválili Plán kontrolnej činnos-
ti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2019.

Finančné záležitosti
Poslanci  po prerokovaní zobrali na vedomie plnenie rozpočtu  
mesta Nemšová  a taktiež plnenie rozpočtu a finančného plánu 
VPS m. p. o. k 30. 09. 2018. Po prediskutovaní poslanci schválili 
zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 – RO č. 7 v zmysle 
upraveného materiálu s tým, že sa poskytuje SKŠ Nemšová do-
tácia na kamerový systém vo výške 2.300 € a znižujú sa bežné 
výdavky v položke oprava budovy KC Nemšová o 2.300 €. Celko-
vé príjmy rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 sa rozpočtujú vo 
výške 7.079.234,55 € a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na 
rok 2018 sa rozpočtujú vo výške 7.079.234,55 €. Na základe uzne-
senia MsZ v Nemšovej č. 435, ktorým bol v rámci rozpočtu mes-
ta Nemšová na rok 2018 schválený kontokorentný úver vo výške 
300.000 € s dobou splatnosti do 31. 12. 2018 bude spôsob ručenia 
za kontokorentný úver: blankozmenka.
V ďalšom bode programu poslanci schválili výsledky inventari-
zácie majetku mesta Nemšová – Centrum sociálnych služieb Ne-
mšová k 23. 10. 2018 tak, ako boli predložené na rokovanie MsZ, 
kde celková hodnota majetku mesta Nemšová – Centrum sociál-
nych služieb Nemšová k 23. 10. 2018 bola vo výške 62.647,17 €. Vy-
radenie majetku mesta Nemšová – Centrum sociálnych služieb 
Nemšová  k 23. 10. 2018 na základe Zápisnice o zistení neupotre-
biteľného majetku  v celkovej výške 14.241,58 €. 
 
Všeobecne záväzné nariadenia
Po prerokovaní bolo schválené VZN č. 9/2018, ktorým sa mení 
VZN č. 2 /2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole a o určení  výšky príspev-
kov pre školy  a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Nemšová. Na základe rozhodnutia MsZ  na  zrušenie  soc. 
služby – Zariadenie núdzového bývania  boli schválené  Dodatok 
č. 2 Štatút centra sociálnych služieb Nemšová s účinnosťou a 
platnosťou od 08. 11. 2018 a Dodatok č. 2 k Zriaďovateľskej listine  
s účinnosťou a platnosťou od 08. 11. 2018 v zmysle predložených 
návrhov. 

Ostatné
Poslanci schválili po prerokovaní  zápis do Kroniky mesta Nem- 
šová za rok 2016. 

Majetkové záležitosti
Po prerokovaní bol schválený prenájom nebytového priestoru, 
ktorý pozostáva z jednej miestnosti s výmerou 37,40 m2 a nachád-
za sa v budove Domu služieb so súpisným číslom 167 na Ulici SNP 
v Nemšovej, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne úze-
mie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín – vlastník 1/1 mesto 
Nemšová  formou obchodnej verejnej súťaže a Súťažné podmien-
ky na obchodnú verejnú súťaž: „Prenájom  nehnuteľnosti – neby-
tový priestor v budove – Dom služieb“.

V ďalšom bode programu majetkových záležitostí poslanci MsZ 
schválili  prenájom areálu Nemšovského telovýchovného spolku, 
ktorý predstavuje:
- budovu pre šport a rekreačné účely so súpisným číslom 506 po-
stavená na pozemkoch,  parcele č. 3818, 3819, 3820, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová a
- pozemky, parcela č. 3814 ostatné plochy s výmerou 7064 m2,  
parcela č. 3815 ostatné plochy s výmerou 9021 m2, parcela č. 3816 
ostatné plochy s výmerou 187 m2, parcela č. 3817 zastavané plo-
chy a nádvoria s výmerou 238 m2,  parcela č. 3818 zastavané plo-
chy a nádvoria s výmerou 7 m2,  parcela č. 3819 zastavané plochy  
a nádvoria s výmerou 65 m2, parcela č. 3820 zastavané plochy  
a nádvoria s výmerou 526 m2, k. ú. Nemšová formou verejnej ob-
chodnej súťaže.  

Zároveň boli schválené Súťažné podmienky na obchodnú verejnú 
súťaž: „Prenájom  areálu Nemšovského telovýchovného spolku“.
Po diskusii poslanci schválili majetkovoprávne vyrovnanie – od-
kúpenie  prístavby budovy športu v areáli NTS s. č. 506, budovy 
tribúny a prípojky NN pre prístavbu v zmysle znaleckého posud-
ku za kúpnu cenu stanovenú znalcom  spolu vo výške 31.238,99 € 
a odkúpenie stavieb: plot tréningového ihriska areálu NTS, plot 
miniihriska, studňa v areáli NTS, závlahový systém v areáli NTS, 
vodomerná šachta v areáli NTS, spevnená plocha miniihriska  
v areáli NTS, prípojka nn k miniihrisku, vonkajšie osvetlenie mi-
niihriska v areáli NTS v zmysle znaleckého posudku za kúpnu 
cenu stanovenú znalcom spolu vo výške 119.824,41 €. Týmto 
schválením bolo uložené pripraviť návrh rozpočtu mesta Nemšo-
vá tak, aby boli zaradené do návrhu Rozpočtu mesta Nemšová na 
rok 2019 – časť výdaje,  administratíva – nákup budov a stavieb 
čiastku 151.063,40 €, za účelom úhrady kúpnej ceny za prístavbu k 
budove športu v areáli NTS s. č. 506 a stavby v areáli NTS, ktoré sú 
popísané v znaleckých posudkoch vypracovaných znalcom Ing. 
Rosívalom a Ing. Miščíkom. 

V ďalšom bode sa schválilo odkúpenie pozemkov do podielové-
ho spoluvlastníctva pod cyklotrasu Kľúčové – Ľuborča, a to  časti 
parcely č. 1083/2 orná pôda s výmerou 331 m²,  parcely č. 1083 
orná pôda o výmere 3051 m2, v k. ú. Ľuborča od vlastníkov pána 
Štefánka – spoluvlastnícky podiel 52232/305157 za cenu 10 €/
m², čo pri výmere prevádzaného pozemku 57 m2 predstavuje 
kúpnu cenu 570 € a pani  Harvánkovej – spoluvlastnícky podiel 
186555/305157 za cenu 10 €/m², čo pri výmere prevádzaného po-
zemku 202 m2 predstavuje kúpnu cenu 2020 €.

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 Trenčianska 
Závada.                               
                                                                            

Iveta Jurisová, prednostka MsÚ

Slávnostné zastupiteľstvo otvoril už bývalý primátor nášho mesta 
Ing. František Bagin. Po oboznámení s výsledkami volieb zložil 
JUDr. Miloš Mojto zákonom predpísaný sľub primátora, a tak sa 
oficiálne 10. decembra ujal vedenia mesta. Následne tak spravili aj 
novozvolení poslanci. Štyri obvody mesta Nemšová bude zastupo-
vať 13 poslancov. Pokračovalo sa hlasovaním za 6 komisií, 3 mest-
ské výbory a plat primátora. Poslanci tiež určili osoby, ktoré budú 
vykonávať občianske obrady a sobáše. Do veľkej sály KC Nem- 
šová zavítalo aj niekoľko občanov z radov verejnosti. 

Barbora Koníčková

Z ROKOVANIA POSLANCOV MSZ
V MESIACI NOVEMBER

USTANOVUJÚCE
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
 Dňa 10. novembra 2018 sa konali voľby do orgánov samosprá-
vy obcí aj v našom meste. Z celkového počtu 5 216 oprávne-
ných voličov sa volieb zúčastnilo 2 865 občanov, čo je 54,92 %.
Za primátora mesta Nemšová bol zvolený nezávislý kandidát 
JUDr. MILOŠ MOJTO s počtom hlasov 1 143, čo je 40,31 %.   
V nasledujúcom texte uvádzame kandidátov, ktorí boli zvolení 
za poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nemšová pre 
volebné obdobie rokov  2018 – 2022 s uvedením počtu voleb-
ných období, názvom politickej strany, politického hnutia ale-
bo nezávislý kandidát a počtom platných hlasov:

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 NEMŠOVÁ
1.   Daňo Peter, MUDr.  8 x  KDH   787 hlasov
2.   Krajči Branislav  1 x  nezávislý  722 hlasov
3.   Bagin František, Ing. 4 x  nezávislý  658 hlasov
4.   Bednáriková Zita, Ing. 3 x  nezávislá  500 hlasov
5.   Guga Rastislav, Ing. 1 x  nezávislý  483 hlasov
6.   Prno Tomáš, Ing.  1 x  nezávislý  477 hlasov
7.   Šupáková Petra, Mgr. 2 x  nezávislá  461 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 ĽUBORČA
8.   Vavro Oliver, Bc.  1 x  Doma dobre 351 hlasov
9.   Gabriš Ján    8 x  KDH   289 hlasov
10. Husár Stanislav  4 x  Doma dobre 269 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 KĽÚČOVÉ
11. Patka Milan    1 x  nezávislý  239 hlasov
12. Vavrušová Eva   4 x  nezávislá  118 hlasov

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 TRENČIANSKA ZÁVADA
13. Gabriš Stanislav, Ing. 3 x  nezávislý  72 hlasov

Novozvolenému primátorovi mesta JUDr. Milošovi Mojtovi, 
ako aj všetkým poslancom, zvoleným do mestského zastupi-
teľstva blahoželáme a prajeme do nastávajúceho volebného 
obdobia veľa pevného zdravia a múdreho rozhodovania v pro-
spech občanov nášho mesta.
                                                                                           Beáta Belková

Novozvolený primátor nášho mesta, JUDr. Miloš Mojto

POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POČET OPRÁVNENÝCH VOLIČOV

POČET ZÚČASTNENÝCH VOLIČOV

POČTY HLASOV  
PRE JEDNOTLIVÝCH POSLANCOV

5 216

2 865

ÚČASŤ V %

54,92 %

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

DAŇO 
Peter

PRNO 
Tomáš

PATKA 
Milan

VAVRUŠOVÁ 
Eva

GABRIŠ 
Stanislav

ŠUPÁKOVÁ
Petra

VAVRO
Oliver

GABRIŠ
Ján

HUSÁR
Stanislav

KRAJČI 
Branislav

BAGIN 
František

BEDNÁRIKOVÁ 
Zita

GUGA 
Rastislav

787 hlasov 722 hlasov

461 hlasov 351 hlasov 289 hlasov 269 hlasov477 hlasov

239 hlasov 118 hlasov 72 hlasov

658 hlasov 500 hlasov 483 hlasov

PRIMÁTOR MESTA

JUDr. MILOŠ MOJTO 1 143 hlasov



vytvorené aj skladové priestory a priestor pre zázemie 
zamestnancov. Projekt rieši aj prístavbu nového schodis-
ka s bezbariérovou rampou, rekonštrukciu terasy, rekon-
štrukciu oplotenia, detského ihriska. Plánovaný začiatok 
realizácie je stanovený na 07/2019. Aktuálne sa pripravujú 
podklady k vyhláseniu súťaže verejného obstarávania na 
výber zhotoviteľa.

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ NEMŠOVÁ
Dňa 20. 11. 2018 sme uzatvorili s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Zmluvu o poskytnutí dotácie 
vo výške 106 017,04 € s DPH na rekonštrukciu telocvične.  
Plánovaný termín realizácie je začiatkom budúceho roka. 
Práce bude realizovať spoločnosť Panters, s. r. o.

OBNOVA POŽIARNEJ ZBROJNICE, NEMŠOVÁ
Na obnovu požiarnej zbrojnice sme získali dotáciu vo 
výške 30 000 € z Ministerstva vnútra Slovenskej repub-
liky. Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená dňa  
25. 10. 2018. Po uzatvorení Zmluvy o dielo s víťazným 
uchádzačom súťaže verejného obstarávania sa začne s re-
alizáciou, ktorú plánujeme v roku 2019.

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRE PEŠÍCH NA 
ULICI ŽELEZNIČNÁ V NEMŠOVEJ
V súčasnosti je v rozostavanosti zostávajúca časť chodní-
ka od Železničnej ulice po parkovisko na Ulici Janka Palu 
(pri cintoríne), ktorého súčasťou je aj zabudovanie elek-
trických zemných rozvodov pre budúce verejné osvetlenie 
predmetného úseku a nasvietenie priechodu pre chodcov. 

OSADENIE NOVEJ AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
Súčasťou nového chodníka bude aj osadenie novej autobuso-
vej zastávky, vrátane novej spevnenej plochy pod zastávkou.
 

na dodanie kamerového a elektronického zabezpečova-
cieho systému, dňa 07. 12. 2018 bola uzatvorená kúpna 
zmluva so spoločnosť ELVAC, s. r. o. na dodanie výpočtovej 
techniky a dňa 10. 12. 2018 sa uzatvorila Kúpna zmluva so 
spoločnosť David interiér design, s. r. o. na dodanie pred-
metov z dreva na mieru. Ukončenie realizácie projektu je 
naplánované na 03/2019.

VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE, 
JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
K uvedenému projektu prebiehajú súťaže verejného obsta-
rávania, ktoré budú následne predložené Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju ako sprostredkovateľskému orgá-
nu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
na vykonanie kontroly. Po odsúhlasení súťaží bude možné 
podpísať zmluvy s víťaznými uchádzačmi a začne sa so 
samotnou realizáciou.

POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY
Osadené boli aj štyri polopodzemné kontajnery na Želez-
ničnej ulici vedľa obytného domu. Dodávateľom bola spo-
ločnosť REDOX-ENEX, s. r. o. 

ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY NA 
ĽUBORČIANSKEJ ULICI, NEMŠOVÁ
K projektu: „Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej 
ulici, Nemšová“ sme dňa 06. 12. 2018 uzatvorili Zmluvu  
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde 
celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 348 969,89 
Eur s DPH, z toho 17 448,49 Eur predstavuje 5 % spoluúčasť 
mesta Nemšová. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie 
nových a zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy 
prevádzky Ľuborčianska 2, vrátane obstarania materiál-
no-technického vybavenia tejto materskej školy. Rozšíre-
nie kapacity sa bude riešiť formou nadstavby a čiastočnej 
rekonštrukcie jednotlivých častí jestvujúcich oddelení 
MŠ. V rámci nadstavby bude vytvorená nová trieda pre 22 
detí vrátane šatne a sociálneho zabezpečenia, ďalej budú 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI  
OBJEKTU KULTÚRNEHO CENTRA V NEMŠOVEJ
Po zrealizovaní stavebných prác bolo odovzdané hotové 
dielo k 31. 10. 2018. Aktuálne prebieha dofinancovanie pro-
jektu. Taktiež je potrebné vypracovať energetický certifi-
kát a následne môžeme požiadať obec Horná Súča o vyda-
nie kolaudačného rozhodnutia.

HISTÓRIA PRE BUDÚCNOSŤ (KRÁLIKOV MLYN)
Po podpise Zmluvy o dielo so spoločnosťou BTI, s. r. o. Byt- 
ča sa realizovali stavebné práce s plánovaným termínom 
ukončenia 31. 10. 2018. Nakoľko počas rekonštrukcie na zá-
klade reálneho stavu stavby bolo potrebné rozšírenie prác, 
zhotoviteľ diela nás požiadal o uzatvorenie Dodatku č. 1 k 
Zmluve o dielo, predmetom ktorého bolo predĺženie termí-
nu ukončenia do 07. 12. 2018.  Mesto Nemšová akceptovalo 

požiadavku zhotoviteľa a dňa 26. 10. 2018 uzatvorilo Doda-
tok č. 1. Stavebné práce boli ukončené v zmysle uvedeného 
dodatku. V rámci realizácie projektu je nenávratný finanč-
ný príspevok z fondov Európskej únie určený aj na výdav-
ky týkajúce sa kamerového a zabezpečovacieho systému, 
výpočtovej techniky a zariadenie z dreva. Po ukončení 
súťaže verejného obstarávania boli dňa 16. 10. 2018 uza-
tvorené Kúpne zmluvy so spoločnosťou VJ Control, s. r. o.  

PROJEKTOVÉ ZÁMERY MESTA NEMŠOVÁ
SCHVÁLENÉ  FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A FONDOV EÚ  
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Zrekonštruovaná budova Kultúrneho centra od amfiteátra

Obnova Králikovho mlynu

Osadenie separačných polopodzemných kontajnerov

Nový asfaltový koberec, chodníky i osvetlenie na Železničnej ulici

Dokončené práce na rekonštrukcii chodníka
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ČISTENIE BREHOV  
RIEK VÁH A VLÁRA
Počas októbra a novembra sa uskutočnil zber odpadu pri 
tokoch riek Váh a Vlára. Iniciátorom tohto podujatia bol 
študent gymnázia Matúš Litvín, ku ktorému sa pridalo 6 
ďalších, prevažne mladých dobrovoľníkov.

Na trase dlhej 2,6 km vyzbierali 85 kg odpadu, ktorý od-
niesli na Zberný dvor v Ľuborči. Pobrežie riek  si vybrali 
kvôli veľkému znečisteniu po letných mesiacoch. Tieto 
miesta – voľne prístupne ohniská, pláže najmä pri rieke 
Váh – sú často navštevované turistami, ale aj nami ob-
čanmi. Preto by som chcel poprosiť Vás, spoluobčanov,  
o prejav ohľaduplnosti voči prírode. Udržujme pobrežie 
tokov našich riek čo najčistejšie, keďže reprezentujú Nem- 
šovú v tejto, v lete často na oddych využívanej lokalite. 
Príroda je v súčasnej dobe skúšaná mnohými záťažami, 
preto jej umožnime život bez voľne pohodeného odpadu. 
A pokiaľ máte trochu voľného času a chcete sa prejsť do 
prírody, spojte príjemné s užitočným, zoberte so sebou aj 
vrece na odpadky a pomôžte nášmu životnému prostrediu. 
Zaručujeme, že to neoľutujete! Na záver by som sa chcel 
poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili  
týchto dvoch zberov odpadu.

Matúš Litvín 

KALENDÁR ZBERNÝCH DNÍ 
ODPADOV V NEMŠOVEJ

PET fľaše   fólie   ostatné plasty
papier (B - bytvé domy|R - rodinné domy)
tetrapaky a kovové obaly   
opotrebovaý kuchynský olej
veľkoobjemový odpad + elektroodpad
bioodpad z nádob
konáre od rodinných domov

N = NEMŠOVÁ | Ľ = ĽUBORČA | K = KĽÚČOVÉ | TZ = TR. ZÁVADA

OTVÁRACIE HODINY

KOMPOSTÁREŇ NA ULICI GORKÉHO, NEMŠOVÁ
JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC, DECEMBER sobota označená „KOMP“ v 
čase 10°° - 12°°

ZBERNÝ DVOR ODPADOV NA ULICI BOROVSKÉHO, NEMŠOVÁ
pondelok, utorok: 13°° - 17°° sobota: 9°°- 17°°
mesiace január - marec : streda, štvrtok a piatok: 13°°- 17°°

PROJEKTY V PROCESE HODNOTENIA

CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ
K projektu: „Cyklochodníky mesta Nemšová“ sme dňa 21. 
06. 2018 predložili v rámci Výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspev- 
ku, kde celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 
sumu 444 633,48 Eur. Po predložení žiadosti  bol projekt 
predmetom odborného hodnotenia. Dňa 24. 10. 2018 nám 
bola doručená Výzva na doplnenie žiadosti. Doplnenú žia-
dosť sme predložili na Trenčiansky samosprávny kraj dňa 
05. 11. 2018. Aktuálne čakáme na doručenie Rozhodnutia  
o schválení/neschválení žiadosti.

BUDOVANIE BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ
Mesto Nemšová predložilo Žiadosť o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku k projektu „Budovanie 
bezplatných Wifi sietí v meste Nemšová“ dňa 13. 11. 2018  
na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informati-
záciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný prog- 
ram Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Aktuálne pri-
pravujeme podklady k doplneniu na základe Výzvy, ktorá 
nám bola doručená dňa 03. 12. 2018. Po jej doplnení bude 
žiadosť predmetom schvaľovacieho procesu. 

UMIESTNENIE DETSKÝCH JASLÍ V BUDOVE 
REHABILITAČNÉHO STREDISKA NEMŠOVÁ
Dňa 19. 09. 2018 mesto Nemšová predložilo na Trenčian-
sky samosprávny kraj (TSK) na základe Výzvy na predkla-
danie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komu-
nitnej úrovni projektový zámer s názvom: „Umiestnenie 
detských jaslí v budove rehabilitačného strediska Nemšo-
vá“. Dňa 18. 10. 2018 nás TSK požiadal o doplnenie infor-
mácií pre potreby overenia splnenia podmienok Výzvy, 
ktoré sme zaslali obratom. Po obdržaní hodnotiacej sprá-
vy projektového zámeru, budeme môcť predložiť Žiadosť  
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Dňa 21. 08. 2018 bola na Implementačnú agentúru Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložená naša 
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspev- 
ku pre projekt:  „Podpora opatrovateľskej služby v meste 
Nemšová“, s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 
59 280,- Eur. Po odbornom hodnotení  nám bola doručená 
Výzva na doplnenie dokumentácie potrebnej na overenie 
splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Dokumentáciu 
sme v stanovenom termíne doplnili a čakáme na rozhod-
nutie o schválení/neschválení žiadosti.

 

Reagovali sme aj na Výzvu Ministerstva zdravotníctva SR 
zameranú na integráciu primárnej zdravotnej starostli-
vosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti. Najskôr sme na základe výzvy s kódom č. 
IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 predložili na Ministerstvo 
zdravotníctva projektový zámer, ku ktorému nám minis-
terstvo vydalo hodnotiacu správu, ktorá je povinnou prí-
lohou žiadosti o poskytnutie NFP. Následne na základe 
Výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33 na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(NFP) predložilo mesto Nemšová dňa 10. 12. 2018 na Mi-
nisterstvo zdravotníctva SR žiadosť pre projekt: „Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Nemšová“. 
Mesto predložilo žiadosť v rámci 1. kola výzvy. Termín na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 1. kola je 
do 31. 12. 2018. Po tomto termíne bude prebiehať odborné 
hodnotenie všetkých predložených žiadostí.

Andrea Ondrejičková

Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že ZBERNÝ DVOR ODPADOV 
na Ulici BOROVSKÉHO č. 30 bude v zimnom období otvorený: 

PONDELOK 13.00 – 17.00
UTOROK   13.00 – 17.00
STREDA    13.00 – 17.00
ŠTVRTOK  13.00 – 17.00
PIATOK     13.00 – 17.00
SOBOTA     9.00 – 17.00

Posledný deň na odovzdanie odpadov v roku 2018 bude sobota 
22. 12. 2018. Zberný dvor bude opäť otvorený v pondelok 7. 1. 2019.

KOMPOSTÁREŇ na Ulici Gorkého bude otvorená počas zimných 
mesiacov nasledovne:

19. 1. 2019 9.00 – 12.00
16. 2. 2019 9.00 – 12.00
  9. 3. 2019 9.00 – 12.00
23. 3. 2019 9.00 – 12.00

V prípade priaznivého počasia budú otváracie hodiny kom-
postárne upravené. Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým občanom, ktorí triedia odpady a odovzdávajú biologicky 
rozložiteľný odpad, čím prispievajú ku znižovaniu nákladov na 
likvidáciu komunálneho odpadu, krajšiemu vzhľadu mesta Nem- 
šová a čistote životného prostredia.       
        Beáta Tršková

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

www.nemsova.sk

Kalendár zberných dní odpadov v meste Nemšová v roku 2019

1 ut 1 pi 1 pi 1 po 1 st 1 so 1 po 1 št F OP 1 ne 1 ut B 1 pi 1 ne

2 st 2 so 2 so 2 ut 2 št 2 ne 2 ut 2 pi 2 po 2 st 2 so 2 po

3 št 3 ne 3 ne 3 st       N 3 pi 3 po 3 st 3 so 3 ut B+RD T 3 št 3 ne 3 B
4 pi 4 po 4 po 4 št 4 so 4 ut B T 4 št 4 ne 4 st 4 pi VOO+el 4 po 4 st

5 so 5 ut 5 ut 5 pi 5 ne 5 st olej 5 pi 5 po 5 št 5 so VOO+el 5 ut F OP 5 št

6 ne         ŠS 6 st 6 st 6 so 6 po 6 št 6 so 6 ut 6 pi 6 ne 6 st 6 pi

7 po 7 št 7 št 7 ne 7 ut 7 pi 7 ne 7 st 7 so 7 po 7 št 7 so

8 ut 8 pi 8 pi 8 po 8 st 8 so 8 po 8 št 8 ne 8 ut 8 pi 8 ne

9 st 9 so 9 so 9 B F OP 9 št 9 ne 9 ut 9 pi jarmok 9 po 9 st N 9 so 9 po

10 št 10 ne 10 ne 10 st      Ľ, K 10 pi 10 po 10 st 10 so 10 ut 10 št Ľ,K,TZ 10 ne 10 ut

11 pi 11 po 11 po 11 št 11 so 11 ut 11 št 11 ne 11 st 11 pi 11 po 11 st     N, TZ
12 so 12 ut 12 ut 12 pi 12 ne 12 st 12 pi 12 po 12 št 12 so 12 ut 12 št

13 ne 13 st 13 st 13 so 13 po 13 št 13 so 13 ut 13 pi 13 ne hody TZ 13 st 13 pi

14 po 14 št 14 št 14 ne 14 ut 14 pi 14 ne 14 st 14 so 14 po 14 št 14 so

15 ut 15 pi 15 pi 15 po 15 st 15 so 15 po 15 št 15 ne 15 ut 15 pi 15 ne

16 st 16 so       KOMP 16 so 16 ut 16 št 16 ne 16 ut 16 pi 16 po 16 st Ľ, K 16 so 16 po

17 št 17 ne 17 ne 17 st 17 pi 17 po 17 st 17 so 17 ut 17 št N, TZ 17 ne 17 ut

18 pi 18 po 18 po 18 št 18 so 18 ut 18 št 18 ne 18 st 18 pi 18 po 18 st

19 so 19 ut 19 ut 19 pi 19 ne 19 st 19 pi 19 po 19 št 19 so 19 ut 19 št

20 ne 20 st 20 st 20 so 20 po 20 št 20 so 20 ut 20 pi 20 ne 20 st 20 pi

21 po 21 št 21 št 21 ne 21 ut 21 pi 21 ne 21 st 21 so 21 po 21 št 21 so

22 ut 22 pi 22 pi 22 po 22 st 22 so 22 po 22 št        Ľ, K 22 ne 22 ut 22 pi 22 ne

23 st 23 so 23 so 23 ut 23 št 23 ne 23 ut 23 pi 23 po 23 st N 23 so 23 po

24 št 24 ne 24 ne 24 st 24 pi 24 po 24 st 24 so 24 ut 24 št Ľ,K,TZ 24 ne 24 ut

25 pi 25 po 25 po 25 št 25 so 25 ut 25 št 25 ne 25 st 25 pi 25 po 25 st

26 so 26 ut 26 ut 26 pi 26 ne 26 st 26 pi 26 po 26 št 26 so 26 ut 26 št

27 ne 27 st 27 st N 27 so 27 po 27 št 27 so 27 ut 27 pi 27 ne 27 st 27 pi

28 po 28 št 28 št 28 ne 28 ut 28 pi 28 ne 28 st 28 so 28 po 28 št 28 so

29 ut F OP 29 pi 29 po 29 st 29 so 29 po 29 št 29 ne 29 ut 29 pi 29 ne

30 st 30 so 30 ut 30 št 30 ne 30 ut 30 pi 30 po 30 st 30 so 30 po

31 št 31 ne 31 pi 31 st 31 so 31 št 31 ut

fólie ostatné  plasty tetrapaky a kovové obaly opotrebovaný kuchynský olej bioodpad z nádob konáre od rod. domov

veľkoobjemový odpad a elektroodpad, NO N - mestská časť Nemšová Ľ K TZ - mestské časti Ľuborča, Kľúčové, Trenčianska Závada

OTVÁRACIE HODINY KOMPOSTÁREŇ na Ulici Gorkého, Nemšová
ZBERNÝ DVOR ODPADOV na Ulici Borovského, Nemšová otváracie dni a hodiny: január - marec, december: sobota označená "KOMP" v čase 10°° - 12°°
pondelok, utorok:  13°°  - 17°° sobota: 9°°- 17°° apríl a október : streda  1600- 1730, sobota 900- 1500

streda, štvrtok, piatok: 13°° - 18°° máj - september : streda  16°°- 1830, sobota 9°°- 15°°
mesiace január - marec : streda, štvrtok a piatok: 13°°- 17°° november : sobota 9°°- 12°°, december iba 14. 12. od 9°°- 12°°

júl august september október november decemberjanuár február marec apríl máj jún
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MINISTERSTVO VNÚTRA ODOVZDALO 
DHZ 115 PROTIPOVODŇOVÝCH VOZÍKOV  
JEDEN POPUTOVAL AJ DO NEMŠOVEJ
V piatok 19. októbra odovzdala ministerka vnútra Denisa 
Saková do správy mesta Nemšová protipovodňový zása-
hový vozík. Ten bude slúžiť členom Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Nemšovej v prípade vzniku mimoriadnych 
udalostí. Vozík pozostáva z čerpadla, výbavy a jeho hodno-
ta je 12 tisíc eur.

Barbora Koníčková

Vizualizácia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Oddychová časť pri sútoku riek Vlára a Váh

Aj Nemšová už má svoj protipovodňový zásahový vozík

OZNAM
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CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ  
STAROSTLIVOSTI V MESTE NEMŠOVÁ



KRV JE DAR ŽIVOTA
V roku 2018 zorganizoval Miestny spolok Slovenského čer-
veného kríža tri odbery krvi. V mesiaci január darovalo krv 
29 dobrovoľníkov. V mesiaci jún sa odber krvi uskutočnil 
pri príležitosti Dňa otvorených dverí v Centre sociálnych 
služieb v Nemšovej. Zúčastnilo sa ho 30 darcov. Posledný 
odber v tomto roku sa uskutočnil v novembri a zúčastnilo 
sa ho 33 darcov. Touto cestou vyslovujeme všetkým dobro-
voľným darcom krvi úprimné poďakovanie.

Alžbeta Gurínová

nia sa podujal náš umelecký vedúci Tomáš Tinath, ktorý 
posledné dva ročníky zastáva i pozíciu dirigenta orchest-
ra, ktorý nás sprevádza. 
Každoročne sa poctivo pod vedením našej vedúcej Betky 
Gurínovej pripravujeme na tieto výnimočné koncerty a po 
tradičnom vystúpení na Nemšovskom jarmoku sa s chu-
ťou púšťame do nacvičovania ďalšieho vianočného kon-
certu. V nasledujúcom roku 2019 sa môžete na nás tešiť 
nielen na Fašiangoch, ale aj na Nemšovskom jarmoku s 
novým programom a vianočnom programe „Vinšujeme 
Vám ... 2019“.

K nastávajúcim sviatkom Vám prajeme, aby ste ich prežili 
v kruhu svojich blízkych a obklopení láskou. Do nového 
roku 2019 Vám všetkým želáme hlavne pevné zdravie, 
šťastie a úspechy v osobnom i pracovnom živote.

FSk Liborčan

Čas plynie neskutočne rýchlo, a kto by to bol povedal, že 
už pred 6 rokmi vznikla myšlienka organizovania vianoč-
ných koncertov usporiadaných FSk Liborčan z Ľuborče 
pod názvom „Vinšujeme Vám...“ Za uplynulé roky sa Vám 
predstavili Trombitáši z Lúk, Spojené huky Slovenska, Ľu-
dová hudba FS Vršatec, FSk Kalina z Plavča, FSk Manínec 
z Podmanína a tento rok FSk Záriečanka zo Záriečia, DFS 
Vršatčiarik z Dubnice nad Váhom a orchester tvorený na-
šimi priateľmi muzikantami z Dubnice nad Váhom, Tren-
čína, Púchova a Valašských Klobouk. Samozrejme nesmie 
chýbať ani náš domáci Peter Gabriš. Podstatou týchto 
koncertov je nielen spríjemnenie vianočných sviatkov 
všetkým milovníkom folklóru, ale i bežnej verejnosti, kto-
rá inklinuje k ľudovým tradíciám, ale taktiež aj predstaviť  
výnimočné kolektívy, ktoré sa nachádzajú v našom blíz-
kom i ďalekom okolí. Na organizáciu týchto vianočných 
koncertov ale i celej umeleckej stránky každého vystúpe-
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V mesiaci marec si pripomíname Medzinárodný deň žien,  
v mesiaci máj Deň matiek a október patrí našim seniorom. 

Mesiac úcty k starším sme aj v našom meste využili, aby 
sme verejne prejavili obdiv a vďaku našim dôchodcom za 
ich celoživotnú prácu. V nedeľu 14. októbra zorganizova-
lo mesto Nemšová pre tých skôr narodených spoločen-
ské posedenie spojené s kultúrnym programom. Ľudo-
vé piesne v podaní dychovej skupiny Textilanka a vtipy 
v podaní Andera z Košíc spríjemnili jesenné popoludnie 
všetkým prítomným. Pevne veríme, že myšlienka tohto 
sviatku –  úcta, rešpekt, pomoc a pochopenie k starším – 
zostane v nás zakorenená počas celého roka.

Barbora Koníčková

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V prvú novembrovú nedeľu sa priestory veľkej sály Kul-
túrneho centra v Nemšovej zaplnili členmi MOJD a Senior 
klubu v Nemšovej. Úvodné slovo patrilo Ing. Viktórii Kor-
bašovej, predsedníčke organizácie. Pozvanie prijal aj Ing. 
Ján Skyba, podpredseda Krajskej organizácie JDS, predse-
da Okresnej JDS a predseda Klubu vojenských veteránov. 
Výročnej schôdze sa zúčastnil aj primátor mesta, ktorý vy-
jadril prítomným svoj obdiv za neutíchajúcu životnú akti-
vitu a za ich celoživotnú prácu nielen v prospech svojich 
najbližších, ale aj v prospech celého mesta. Pozornosti ne-
uniklo ani 50 jubilantov, z ktorých dve členky boli ocenené 
vyznamenaním tretieho stupňa Okresnej organizácie JDS. 
Po oficiálnej časti programu bol pre dôchodcov pripravený 
hudobný program. 

Barbora Koníčková

VÝROČNÁ SCHÔDZA MIESTNEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY DÔCHODCOV A SENIOR KLUBU

„VINŠUJEME VÁM ... 2018“

Vystúpenie dychovej hudby Textilanka Legendárny Ander z Košíc prišiel porozprávať jeho vtipné príbehy

Primátor František Bagin ocenil seniorovZaplnená sála KC Nemšová členmi MOJD a Seniorklubu

FKS Liborčan počas vystúpenia v Kostole sv. Michala v Nemšovej Darovanie krvi (ilustračné foto)

Členovia FKS Liborčan zachovávajú a ukazujú naše ľudové tradície



V dňoch 28.9.2018 – 1.10.2018 sa v priestoroch telocvične 
Katolíckej spojenej školy v Nemšovej uskutočnil 52. roč-
ník oblastnej výstavy OVOCIE, ZELENINA, KVETY.

O tom sa upovedomuje:
1. František Horák jednota „Sokola“ v Nemšovej,
2. Notársky úrad v Nemšovej,
3. četnická stanica v Nemšovej.“
Akcie sa zúčastnili aj príslušníci jednoty Sokola z Valaš-
ských Klobúkov. Bol vydaný aj pamätný sokolský odznak 
(v zbierke autora). Odznak zobrazuje sokola nad mužom  
a ženou v krojoch, ktorí si podávajú ruku. Uprostred je lipa 
nad zvaleným hraničným kameňom s nápisom magyaror-
szág. Po obvode je text: “Sadenie lipy bratstva na hrani- 
ciach moravsko-slovenských dňa 1. mája 1924 Nemšová- 
Val. Klobouky. Možno by stálo za to si túto udalosť pripo-
mínať podobne, ako si pripomínajú sadenie lipy bratstva 
občania Drietomej a Starého Hrozenkova.

 Radoslav Krchnávek

V piatok 5. 10. 2018 sa v priestoroch sály KC Nemšová 
uskutočnil Koncert pre (ne)poslušné deti, na ktorom vy-
stúpil so svojimi pesničkami Miro Jaroš.Každoročne sa konajú kopaničiarske slávnosti pri lipe 

bratstva na moravsko-slovenskom pomedzí, na hranič-
nom priechode Drietomá/Starý Hrozenkov. Lipu tam na 
mieste bývalých hraničných kameňov Uhorska zasadili 
členovia sokolskej jednoty z považskej župy Štefánikovej 
a moravskej župy Komenského na znak bratstva a slo-
vanskej vzájomnosti, 30. apríla 1922. Málokto však vie, že 
podobná udalosť sa stala aj na susednom hraničnom prie-
chode vo Vlárskom priesmyku. Z tejto udalosti, ktorá sa 
udiala 1 . mája 1924, sa zachovalo niekoľko pamiatok.

Ako uvádza rozhodnutie okresného úradu v Trenčíne  
č. 8242-924 z 26. apríla 1924: „Okresný úrad usporiadanie  
slávnosti v známosť berie a so zastúpením okresného úra-
du poveruje Valéra Husára nemšovského ved. notára. Pri 
tejto príležitosti sokolstvo župy považskej Štefánikovej 
usporiada pochodové cvičenie. Sokolský sprievod sa po-
hne z Nemšovej od nádražia po silnici cez Horné Srnie do 
Vlárskeho priesmyku. Odchod sokolstva z Nemšovej o pol 
1 hod. odpoludnia.
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50. ROČNÍK BEHU OKOLO ĽUBORČE

KEĎ SA RÚCALI HRANIČNÉ KAMENE A SADILI LIPY BRATSTVA

KONCERT PRE (NE)POSLUŠNÉ DETI

VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY

V druhú novembrovú sobotu sa 307 súťažiacich postavi-
lo na štartovaciu čiaru a rozbehlo do ulíc  Ľuborče. Tým 
najrýchlejším, ktorí sa postavili na stupienky víťazov, boli 
odovzdané vecné ceny. Hlavná kategória bola dotovaná 
finančnými odmenami v celkovej hodnote 525 €. Traťo-
vý rekord, ktorý v roku 1998 stanovil Ezayedi Ali z Lýbie, 
sa ani tento rok nepodarilo prelomiť, preto ostáva výzvou 
pre súťažiach v nasledujúcom ročníku. Okrem tradičnej 
priateľskej atmosféry bol jubilejný 50. ročník obohatený  
o nové technológie z atletického sveta: profesionálnu chi-
povú časomieru, vďaka ktorej bola hlavná kategória mera-
ná chipmi s GPS lokátorom. Prítomní diváci boli tak infor-
movaní o aktuálnej situácii na trati. Každý účastník si ako 
odmenu za svoj výkon odniesol pamätnú medailu. Okrem 
chutného občerstvenia bola neoceniteľnou výhodou prí-
tomnosť fyzioterapeutov. Organizátori behu – mesto Nem- 
šová, TJ Družstevník a Champion Club ďakujú všetkým 
účastníkom za neopakovateľnú atmosféru počas celého 
dňa a pretekárom za ich záujem a účasť na 50. ročníku 
Behu okolo Ľuborče. Behu zdar!

Barbora Koníčková

Pamätný sokolský odznak

Bohatá účasť a 307 štartujúcich pretekárov dodali jubilejnému ročníku Behu okolo Ľuborče výnimočnosť

Posledné prípravy bežcov na štartovej čiare

Ocenení bežci v kategórii Buď Fit pre miestnych a členov Champion Clubu

Tradičná inštalácia rôznych odrôd jabĺk a ďalšieho ovocia

Výstavu absolvovali najmenší škôlkári aj žiaci základnej školy

Veľkí i malí mohli oprášiť svoje vedomosti o včelách aj ochutnať ich medSvojimi piesňami Miro Jaroš roztancoval všetky deti



NAVŠTÍVILI NÁS VZÁCNI HOSTIA

V piatok 12. 10. 2018 deviataci so záujmom počúvali zážitky  
a časť z bohatého 97-ročného životného príbehu pána KARO-
LA STEKLÉHO z Opatovej. Bývalý vojak rozprával naozaj zau-
jímavo. Ako 21-ročného ho vojna zastihla v Taliansku. Slúžil  
v ženijnom vojsku, mal veľmi tvrdý výcvik. Vo voľnom čase 
rád športoval, rád sa potápal. Žiakom sa tajil dych, keď im pre-
zradil, že mu deväťkrát išlo o život. S obrovským záujmom lis-
tovali vo fotoalbume, ktorý si svedomito vedie dlhé roky. Pán 
Steklý zabezpečil dokumentáciu k zostrojeniu repliky lietadla 
Caproni Ca-33,  na ktorom havaroval M. R. Štefánik pri návrate 
na Slovensko v r. 1919. V súčasnosti je táto kópia dvojplošníka 
zavesená v hale Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Projek-
tovú dokumentáciu k zostrojeniu repliky poskytla talianska 
barónka Maria Fede Caproni, neter konštruktéra lietadla, Gi-
ovani Caproniho. Pán Steklý niekoľkokrát navštívil barónku  
a stali sa z nich priatelia. O  vzniku repliky a ďalších zážitkoch 
zo svojho života chce pán Steklý rozprávať na stretnutí pri prí-
ležitosti 100. výročia havárie lietadla v máji 2019. Už teraz sa 
na neho veľmi tešíme.

V polovici októbra do našej školy zavítala aj SPISOVATEĽ-
KA JAROSLAVA KUCHTOVÁ. Vo veľmi príjemnej atmosfére 
sa žiaci 4., 5. a 6. ročníka dozvedeli veľa o jej živote a tvorbe. 
Mali možnosť nazrieť do procesu tvorenia kníh, dozvedeli sa 
o hľadaní inšpirácie a o autorkiných ďalších spisovateľských 
zámeroch. Svojimi odpoveďami na otázky detí uspokojila ich 
zvedavosť. Zároveň podrobne predstavila svoju knihu Keby 
som mal brata, z ktorej si žiaci mali možnosť prečítať niekoľko 
kapitol. Po skončení besedy si mohli zakúpiť jej knihy, ktoré 
ochotne podpísala aj s venovaním. 

Koncom novembra zavítal medzi nás jeden z najznámejších 
slovenských tanečníkov MIROSLAV ŽILKA. Formou výchov-
ného koncertu predstavil tanec žiakom pútavo, dynamicky  
a nevtieravo. Snažil sa svojím príkladom pomôcť deťom obja-
viť v sebe odvahu a talent. Zdôrazňoval, aké je dôležité učiť sa 
cudzie jazyky. Počas programu ukázal žiakom svoje najlepšie 
choreografie. Mnohých dvíhalo zo stoličiek od údivu. Žiaci ne-
boli len pasívnymi divákmi, ale mohli si s ním aj zatancovať  
a naučiť sa niekoľko tanečných krokov. Víťaz tanečnej súťaže 
si odniesol jeho DVD. Bol to nezabudnuteľný zážitok a zároveň 
dôkaz toho, že keď človek veľmi chce, dokáže aj nemožné. 

CESTUJEME ZA POZNANÍM

V októbri, MESIACI ÚCTY K STARŠÍM,  prišli aj staré mamy 
a starí otcovia do 2. A, B a C porozprávať o svojej mladosti,  
o škole, pomoci rodičom, ako sa hrali na lúkach, liezli po stro-
moch, vyrezávali píšťalky, hrali sa rôzne hry. Ako chodili kole-
dovať, tancovali, spievali. Ako sa ľudia  stretávali pri rôznych 
príležitostiach, napríklad pri páraní peria, na priadkach, kde 
ženy rozprávali rôzne príbehy,  rozprávky a legendy. Klaudia 
Vavrušová z 2. B sa deťom previedla v kroji, ktorý označoval 
oblečenie ľudu žijúceho na dedinách. Starí rodičia zaujali deti 
svojimi príhodami z detstva a z mladosti a trpezlivo im od

povedali na otázky. Nakoniec si spolu zaspievali pieseň. Ďa-
kujeme starým rodičom za návštevu a dúfame, že si podobné 
stretnutie zopakujeme. 

V októbri sa deviataci vydali po stopách M. R. ŠTEFÁNIKA.  
V Košariskách si prezreli jeho rodný dom, v ktorom obdivovali 
uniformy, trofeje i model lietadla, v ktorom havaroval. Pútavý 
výklad im priblížil nielen jeho život a záujmy, ale aj udalosti, 
ktoré významne ovplyvnili slovenskú históriu. Krásne slnečné 
počasie im doprialo nadýchať sa čerstvého vzduchu a prezrieť 
si majestátne miesto posledného odpočinku M. R. Štefánika. 
Obrovská murovaná hrobka niesla v sebe nádych výnimoč-
nosti. Domov sa deviataci vracali s novými informáciami  
a zážitkami, ktoré ich posunuli o niečo dopredu v spoznávaní 
nášho rodného Slovenska.

Aj piataci v októbri cestovali za poznaním. Ich prvé kroky 
viedli do GALÉRIE M. A. BAZOVSKÉHO v Trenčíne. Žiaci si 
pozreli stálu expozíciu zostavenú z diel M. A. Bazovského, ex-
pozíciu výtvarníkov trenčianskeho regiónu, ktorá zobrazovala 
mnohé dnes už zabudnuté a neexistujúce podoby a zákutia 
mesta i blízkeho okolia. Odtiaľ sa už žiaci presunuli do Ateli-
éru Majstra Galerka, kde si vyskúšali svoje tvorivé schopnosti 
a rôznymi technikami vytvorili koláže z obrázkov zvierat. Po 
návšteve galérie ich čakala prehliadka Trenčianskeho hradu. 
Po krátkom výstupe na hradnú skalu a krátkej prestávke im 
lektor vyrozprával povesť o vzniku hradnej studne. Potom na-
sledovala prehliadka Barborinho paláca s vykopávkami a rôz-
nymi zaujímavosťami, ktoré sa tu našli a dokazujú prítomnosť 
Keltov a Rimanov na tomto území.

NAŠE ÚSPECHY

V tomto školskom roku sa do zápolenia vo vybíjanej prihlási-
li aj naši štvrtáci. Svoje fantastické herné schopnosti ukázali 
hneď v základnom kole a s ľahkosťou postúpili postupne do 
okresného a regionálneho kola. Deň pred Mikulášom urputne 
súťažili v krajskom kole so svojimi rovesníkmi z Považskej 
Bystrice a Nitrianskeho Rudna. Po namáhavých zápasoch sa 
umiestnili na peknom 3. mieste.

Naše florbalistky dokázali svoje úžasné schopnosti na okres-
nom kole FLORBALU ŽIAČOK ZŠ, ktoré sa konalo v Nemšovej. 

Po skvele odohraných zápasoch zaslúžene zvíťazili a postúpili 
do regionálneho kola. Už teraz im držíme palce a všetci dúfa-
me, že dievčatá nadviažu na minuloročné úspechy.

Dňa 27. 11. 2018 sme sa zúčastnili KRAJSKÉHO KOLA SÚŤAŽE 
V STOLNOM TENISE. Súťaž sa konala na ZŠ vo Veľkých Uher-
ciach. Našu školu reprezentovali H. Bútorová (9. B), T. Haljako-
vá (9. B) a A. Oškrdová (7. A). Dievčatá sa umiestnili na krás-
nom 2. mieste.  

Dňa 15. 11. 2018 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne re-
formy INEKO REBRÍČEK ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL 
na základe výsledkov ich žiakov. Pri základných školách vstu-
pujú do výpočtu celkového hodnotenia školy ukazovatele z ob-
lastí „Testovanie 5“, „Testovanie 9“ a „Mimoriadne výsledky“. 
Z 2606 škôl na Slovensku sa naša základná škola umiestnila 
na základe uvedených kritérií na 28. mieste ako škola s vy-
nikajúcimi výsledkami žiakov. V rámci Trenčianskeho kraja 
sme sa z 260 škôl umiestnili na 6. mieste. Veľmi nás teší toto  
hodnotenie, ktoré je možno považovať za akúsi satisfakciu za 
naše dlhoročné snaženie. 

ODŠTARTOVALI SME VIANOČNÝ ČAS

Neopakovateľné čaro Vianoc sme odštartovali tradičnými Via-
nočnými tvorivými dielňami. Do kreatívnych činností sme už 
po niekoľkýkrát zapojili žiakov celej školy. Opäť nám dokázali, 
že sa vedia pre niečo nadchnúť. Triedami sa niesla radostná 
nálada.  Príjemnú atmosféru umocnila vôňa šíriaca sa po ce-
lej škole z čerstvo napečených medovníčkov. Všetci usilovne 
pracovali, aby výsledok bol čo najlepší. Ich nádherné výtvory 
ste si určite všimli na  predajných trhoch v mestskej tržnici. 

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Krásne Vianoce plné zdravia a šťastia v kruhu svo-
jich blízkych  Vám želajú žiaci, učitelia a ostatní za-
mestnanci zo Základnej školy, Janka Palu 2. 

Posledné tri mesiace kalendárneho roka to na našej škole žije rôznymi aktivitami. Žiaci absolvovali besedy s výz- 
namnými ľuďmi, rôzne exkurzie, súťažili so svojimi rovesníkmi v športových disciplínach. Atmosféru prichádza- 
júcich Vianoc priniesli aj tradičné tvorivé dielne. Ste zvedaví, ako to všetko dopadlo? 

AJ  PRED  VIANOCAMI  TO  V NAŠEJ  ŠKOLE  ŽIJE
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
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V Brezovej pod Bradlom po stopách M. R. Štefánika

Bývalý vojak Karol Steklý porozprával žiakom svoj životný príbeh

Florbalistky úspešne postúpili do regionálneho kola

Žiačky obsadili 2. miesto v krajskom kole súťaže v stolnom tenise



Žiaci i vyučujúci KSŠ vstúpili do advent-
ného obdobia, keď sa všetci pripravujú na 
narodenie Ježiška. Aké aktivity sú súčas-
ťou plnohodnotného a činorodého života 
Katolíckej spojenej školy?  

DUCHOVNÉ AKTIVITY

Hlavné úlohy nášho duchovného smerovania v tom-
to školskom roku vyjadruje myšlienka: Ak je v tvojom 
živote Pán Boh na prvom mieste, všetko ostatné je na 
správnom mieste. Začali sme ju napĺňať už v septem-
bri celoročnou duchovnou aktivitou ranných modlitieb  
s názvom: Cestujeme za Pánom Ježišom. Každé ráno sa 
snažíme začať školský deň tým, že Pána Ježiša dáme 
na prvé miesto a stretneme sa na spoločnej rannej 
modlitbe v našej školskej kaplnke. Už na začiatku ok-
tóbra sme s vďačnosťou oslávili šieste výročie požeh-
nania našej kaplnky sv. Michala, Gabriela a Rafaela 
archanjelov, slávnostnou svätou omšou. Už o niekoľko 
dní sme sa zapojili do celosvetovej duchovnej aktivity: 
Milión detí sa modlí ruženec. 
V novembri  naše modlitby, samozrejme, smerovali  
k dušiam v očistci, ale nezabudli sme ani na duchovné 
aktivity našich žiakov špeciálnych tried. Pripravili sme 
pre nich zvláštnu didaktickú pomôcku, ktorá im pomô-
že pod vedením rodičov lepšie spoznávať svoje dobré 
skutky, ale i nedokonalosti a hriechy. Je to súčasť ich  
vzdialenej prípravy na prijatie Sviatosti Oltárnej. Okrem 
toho si žiaci špeciálnych tried pripravili liturgickú asis- 
tenciu pri sv. omši, ktorou 28. 11. príjemne prekvapili 
nielen nášho pána dekana, ktorý slúžil sv. omšu, ale  
i svojich rodičov. Krásne prečítané prvé čítanie, zaspie-
vaný žalm podľa  predpísaného nápevu z liturgického 
spevníka a   obrázkové  modlitby veriacich nenechali 
nikoho na pochybách, že aj naši žiaci špeciálnych tried 
sa dokážu veľa naučiť. Ich radosť, s ktorou sa zapája-
li do spevu, všetkých presvedčila o ich úprimnej láske  
k Pánu Ježišovi, ktorú vo svojom srdci prežívajú. 
                                    
                                                  Monika Tatranská

ŠKOLSKÉ AKTIVITY A SÚŤAŽE 

V piatok 19.10. si žiaci 1. stupňa pripomenuli DEŇ JA-
BLKA rôznymi aktivitami a súťažami. Žiaci si vypočuli 
zaujímavú prezentáciu o jablku. Dievčatá zo štvrtej trie- 
dy si prichystali aj vtipnú scénku o jablkách. Potom sa 
žiaci rozišli do tried, kde bola jablková hostina. Ďalej si 
užili rôzne zábavné súťaže, lúštenie tajničky a mnohí 
si pripravili i zaujímavé príbehy a básničky na tému: 
,,Čo by nám povedalo jablko...“ Tí najlepší boli odmene-
ní jablkovými medailami. Štvrtáci si vyskúšali aj peče-
nie jablkového koláča v kuchynke. Z tohto dňa si žiaci 
odniesli veľa zážitkov a vedomosť, že: ,,Jedno jablko 
denne odoženie lekárov.“

Aj tento rok sa žiaci zapojili do školského kola Olympi-
ády v ANJ, víťazmi vo svojich kategóriách sa stali Oli-
ver Kais z 5.B a Radka Šmatláková z 9.A. Blahoželáme 
a tešíme sa, ako budú naši víťazi reprezentovať školu v 
obvodnom kole.

Naša škola sa zúčastnila aj okresného kola Olympiá-
dy v SJL, kde sa vo vysokej konkurencii nestratila ani 
Amália Galková z 9.A.

Natália Ďurechová zo 4.A triedy si 16.11. 2018  prevzala 
ocenenie za úspešné  zapojenie sa do výtvarnej súťaže 
„SKLO ZOSTÁVA SKLOM“, ktorú organizovala spoloč-
nosť Vetropack Nemšová. Spomedzi mnohých výtvar-

ných prác  porota vybrala i kresbu Natálky, ktorej práca 
bude zdobiť kalendár spoločnosti spolu s ďalšími 12-
timi ocenenými dielkami.

Krásne recitovala Martina Máliková z 8.B na krajskom 
kole recitačnej súťaže A SLOVO BOLO U BOHA báseň 
Kresťan. Nech všetkým aj naďalej prináša krásne reci-
tačné zážitky.   

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Zúčastnili sme sa základného kola florbaloveho turna-
ja o pohár majstra Slovenska ZŠ. V našej skupine boli 
okrem nás družstvá ZŠ Kubranská a ZŠ J.P. Nemšová. 
Po prehre 1:3 so ZŠ J.Palu a výhre 5:0 so ZŠ Kubranská 
sme sa umiestnili na 2. mieste. Dievčatá odviedli veľmi 
dobrý výkon, za ktorý sa im musíme poďakovať. 

V Kubrej sme sa zúčastnili 3.10. stolnotenisového tur-
naja, kde sa zúčastnilo 15 škôl v 4- členných družstvách 
chlapcov a 4-členných družstvách dievčat. My sme sa 
zúčastnili len chlapčenského turnaja, aj keď sme nepos- 
túpili do štvrťfinále, cení sa veľká bojovnosť chlapcov. 

12.-16.11.2018 absolvovali žiaci IV.A a IV.B triedy plavec-
ký výcvik v Novej Dubnici.  Deti sa v priebehu týždňa 
zbavili strachu z vody i potápania a osvojili si zákla-
dy plávania. V posledný deň výcviku si vyskúšali svoje 
schopnosti v plaveckých súťažiach, kde za  svoju snahu  
získali diplomy. 

VIANOCE SÚ POKOJ, KRÁSA, KEĎ NEBO JASOM TRBLIETA SA.  
NA ZEM ZOSTUPUJE BOŽIA LÁSKA, KTORÁ SVETU PRAVDU HLÁSA.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

V utorok 20.11. sme sa zúčastnili turnaja vo vybíjanej  
1. stupňa zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat. Zá-
kladné kolo turnaja sa uskutočnilo v ZŠ Trenčianska 
Teplá. Naše družstvo zložené zo žiakov 4. ročníka sa 
umiestnilo na 3. mieste. Ďakujeme všetkým sa skvelé 
výkony.

AKTIVITY MŠ

V mesiaci október sa deti z MŠ - naši predškoláci, za-
pojili do výtvarnej súťaže s názvom „MOJA RADOSŤ, 
MÔJ STRACH“, ktorú zorganizovala MŠ J. Braneckého 
v Trenčianskej Teplej. Vernisáž výtvarných prác prihlá-
sených do súťaže sa konala 27. 11. 2018, kde si predško-
láci prevzali ocenenie. K výhre srdečne blahoželáme!

Dňa 13. 11. 2018 sa deti MŠ sv. Gabriela zúčastnili doprav-
nej súťaže DOPRAVÁČIK v Trenčianskej Teplej. Deťom sa 
darilo a zo súťaže si odniesli 1. miesto. BLAHOŽELÁME 
detičkám a ďakujeme za krásnu prezentáciu Katolíckej 
spojenej školy a MŠ sv. Gabriela na verejnosti. 

Dňa 5. 11.2018 zavítalo do MŠ divadlo NA TRAKY, kde 
sa detičky preniesli do rozprávkového príbehu  ZLATÉ 
KURIATKO. 
V utorok 4.12.2018 mala MŠ sv. Gabriela Tvorivé vianoč-
né dielne. Atmosféra bola úžasná. Deti spolu s rodičmi 
vyrábali nádherné vianočné dekorácie, ktoré boli od-
prezentované na Vianočných trhoch.

AKTIVITY CVČ

KATARÍNSKA DISKOTÉKA – 22. novembra  2018 sa žia- 
ci I. i II. stupňa ZŠ mohli zabaviť na Katarínskej dis-
kotéke. Malí i veľkí si spoločne zatancovali, zasúťažili 
a zábavu všetkým prítomným spríjemnili spolužiaci  
parkúrovým vystúpením.  

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ..., tak tieto slová spre-
vádzali príchod tak dlho očakávaného Mikuláša, ktorý 
zavítal najskôr do MŠ spolu s čertami a anjelom a ne-
skôr prišiel pozrieť aj žiakov ZŠ. Milý pán známy svojou 
štedrosťou rozdával  okrem sladkostí aj dobrú náladu 
všade, kde prišiel. Tešíme sa zasa o rok...    

VIANOČNÉ TRADÍCIE – 12. 12. 2018 KSŠ v spolupráci 
s Nadáciou Pro charitas pripravila Vianočné tradície 
a trhy, kde po vianočnom programe žiakov bolo pred-
stavené tradičné pečenie vianočných oblátok, zdobenie 
medovníkov,  pletenie košíkov, predávali sa výrobky  
z medu, vianočné ozdoby, dekorácie a svietniky, každá 
trieda v škole si pripravila vianočné stánky s vianoč-
ným sortimentom, kde sa zapojili najmä  šikovné ruky 
našich žiakov. Na trhoch, ako inak, nemohla chýbať ka-
pustnica a vianočný punč.
Krásne vianočné sviatky plné porozumenia a úspešný 
nový rok plný zdravia, lásky, šťastia a pokoja prajú všet-
kým žiaci a vyučujúci KSŠ. 

Pripravila Mária Urbánková

Žiaci prvého stupňa si pripomenuli Deň jablka
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Ocenená Natália Ďurechová vo výtvarnej súťaži Sklo zostáva sklom

Žiaci na turnaji vo vybíjanej



JESENNÉ OBDOBIE ZUŠ

Svoju kreativitu a nápaditosť využili naši výtvarníci hneď 
po otvorení nového školského roka prípravou výstavy ovocia  
a zeleniny. Na jej otvorení sa prezentovali aj žiaci hudobného 
odboru pod vedením p.uč. Dominika Štefánka a p. uč. Kataríny 
Hladkej.

V novembri sme našu radosť prostredníctvom hudby rozdávali 
aj našim starším. Dňa 4.11.2018 si členovia Jednoty dôchodcov 
mohli vypočuť a pozrieť výkony našich umelcov v Kultúrnom 
centre Nemšová.

Spoločnosť Vetropack si uctila starších dňa 20.11.2018, kde 
sa prezentovali žiaci p. uč. Mutalovej (tanec), p. uč. Toporovej 
(spev) a komornej hry p. uč. Liptáka a p. uč. Boďovej.

VYBAVENIE ŠKOLY

Opotrebované materiálno-technické vybavenie školy sme 
nahradili novým. Do hudobného odboru sa zakúpili nástroje 
(klavíry, trubky, saxofón), stojany na noty a notový materiál. 

Výtvarný odbor sme obohatili o nové grafické lisy a klasické 
výtvarné pomôcky. O kostýmové vybavenie sme rozšírili ta-
nečný odbor.

ADVENT

Adventné obdobie sme už tradične privítali mikulášskymi 
koncertmi. Hudobné koncerty sa konali 4. a 6. 12. 2018 v Mest-
skom múzeu, kde naši nadaní umelci Mikuláša svojimi výkon-
mi potešili a za to ich odmenil balíčkom plným sladkostí. 

11.12.2018 sa Kultúrne centrum Nemšová roztancovalo. Prí-
chod Mikuláša nielen rozžiaril detské tváričky, ale aj podporil 
snahu o čo najlepšie výkony žiakov. V strede tanečného kon-
certu sme ocenili výtvarníkov súťaže Kreatívne Vianoce. Vý-
hercovia boli obdarení výtvarnými pomôckami a diplomami.
Predvianočné obdobie sme zavŕšili Adventným koncertom 
dňa 16.12. v Kultúrnom centre Nemšová. Na koncerte sa okrem 
jednotlivcov predstavili aj súborové zoskupenia. 

ZUŠ Nemšová Vám praje pokojné a požehnané prežitie 
vianočných sviatkov. 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Vystúpenia súborových zoskupení ZUŠ Nemšová 

Koncert žiakov ZUŠ v Kultúrnom centre Nemšová

HRNČIARSKY KRUH, ŠPECIÁLNY KVÍZ AJ CHUTNÁ TORTA. SKAUTI OSLÁVILI 15 ROKOV

„Ďakujeme, že v dnešnej pretechnizovanej, komerčnej  
a rýchlej dobe ukazujete našim deťom, aké sú tie správ-
ne hodnoty.“

To sú slová, ktoré nám do knihy odkazov napísal jeden 
z rodičov počas osláv 15. výročia fungovania nášho 117. 
zboru sv. Františka z Assisi. Členov máme z viacerých 
obcí, z Horného Srnia, z Nemšovej, z Dolnej Súče i z ďal-
ších obcí. Oslavu 15. výročia sme si však užili spoločne 
na jednom mieste, a to v sobotu 27. októbra 2018 v špor-
tovej hale v Hornom Srní. Otvorenie osláv sme zahájili 
slávnostným skautským nástupom a po ňom si takmer 
100 prítomných užilo rôzne aktivity či workshopy.

Najväčší záujem bol o keramický workshop pod vede-
ním Veroniky Hrickovej, kde si zväčša naši najmenší 
vyrábali hrnčeky a vyskúšali si prácu s hrnčiarskym 
kruhom. Vyrábali sa aj špeciálne ekologické obrúsky 
ako súčasť workshopu o minimalizovaní odpadu.  Na 
našich oslavách nechýbali ani typické skautské aktivi-
ty, deti si mohli vyskúšať viazať uzly, naučiť sa, ako sa 
správne brúsi nôž alebo čo najrýchlejšie postaviť stan. 
Pre malých aj veľkých bol pripravený moderovaný kvíz 
o našom zbore, pri ktorom sme si zaspomínali aj na 
vtipné táborové príhody.
Dobrodružnú dušu našich skautov sme ukázali počas 
cestovateľských prednášok o exotickom Maroku a Gru-
zínsku, ktoré tento rok navštívili. Nechýbala ani dis-
kusia o tom, čo nám skauting dáva a prečo je dôležitý 
pre život. Záver našej oslavy patril oceňovaniu našich 
členov, ktorí sa zaslúžili o vznik a fungovanie zboru, 
rozdávaniu zápisníkov so špeciálnym motívom našich 
osláv, chutnej torty, prezentácii našich najlepších fo-
tiek a nemohlo chýbať ani spoločné fotenie. 

Počas celej akcie bola pre hostí pripravená oddychová 
zóna, výstava táborových tričiek či kroník, ktoré ma-
pujú našu krátku, ale na akcie a zážitky veľmi bohatú 
históriu. Do programu 15-ročnice sa zapojil každý člen 
práve tým, čo mu ide najlepšie. A to je skvelou ukážkou 
toho, čo nás skauting učí. Byť zodpovedným, fungovať  
v tíme a najmä na sebe pracovať. Poďakovanie teda pa-
trí všetkým našim členom, ale aj ich rodičom, podporo-
vateľom a priateľom skautingu. Špeciálna vďaka patrí 
našej zborovej vodkyni Terke Patkovej za to, že práve 
pod jej taktovkou sme sa dostali až k 15. roku fungova-
nia nášho zboru. Ďakujeme aj mestu Nemšová za dlho-
ročnú pomoc a podporu, vďaka ktorej môže náš 117. zbor 
sv. Františka z Assisi naplno rozvíjať svojich členov, po-
máhať svojmu okoliu a tvoriť zmysluplné aktivity.

Mária Šumichrastová
Skauti si vyskúšali točenie na kruhu pri výrobe hrnčeka

Skautky a skauti na oslave 15. rokov 117. zboru
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POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, rodine, kolegom a spoločnosti LIDL 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke s našou 
drahou dcérou, manželkou, sestrou a tetou ZDENKOU PANÁČKOVOU, ktorá 
nás opustila 30. júna 2018 vo veku 29 rokov. Spomína smútiaca rodina. 

Dňa 9. októbra nás vo veku nedožitých 78 rokov navždy opustil manžel, otec 
a starý otec JOZEF BONKO – RAJEC. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ním prišli 
rozlúčiť, za slová útechy a kvetinové dary. Naša vďaka patrí aj pánovi kaplá-
novi Dominikovi Ondriašovi za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina. 

Dňa 2. februára  uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš brat a strýko 
JÁN GALKO. S láskou  
a úctou spomína  
celá rodina. 

Dňa 4. augusta sme si 
pripomenuli 10 rokov, 
čo nás navždy opustil 
milovaný manžel TIBOR 
ŠIKULA z Nemšovej.  
S láskou spomína 
manželka Drahomíra  
s rodinou. 

Dňa 20. decembra si 
pripomenieme 10 rokov, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko, pán 
JOZEF PŠENČÍK. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou  
a úctou spomína rodina. 

Dňa 3. decembra sme si 
pripomenuli 10. výročie 
odchodu do večnosti 
nášho drahého manžela, 
otca, dedka, pradedka 
JÁNA BÚBELU. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou  
a úctou spomína manželka  
a dcéry Sonka, Janka, 
Hanka s rodinami. 

Dňa 30. septembra sme 
si pripomenuli 5. výročie, 
kedy nás navždy opustili 
EVKA STANISLAVOVÁ  
a jej synček JAKUBKO 
RAŽNÝ. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

Dňa 5. decembra uplynulo 
6 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
manželka, sestra, švagriná 
a teta ANNA CHMELINOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

Dňa 9. novembra uplynulo 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
otec a dedko JOZEF 
BAŠTRNÁK. S láskou 
spomína manželka, deti, 
vnuk a ostatná blízka 
rodina.

Dňa 17. decembra uplynú  
4 roky, čo nás navždy 
opustil náš otec, brat  
a manžel JOZEF KOŠÚT. 
Spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a celá ostatná 
rodina. 

Dňa 24. decembra si 
pripomenieme 9. výročie, 
čo odišla do večnosti naša 
drahá mama HELENA 
FILOVÁ a dňa 10. decembra 
sme si pripomenuli prvé 
výročie smrti nášho otca 
EMILA FILU. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú 
spomienku. Synovia, dcéra, 
nevesty a ostatná blízka 
rodina.
 

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

Dňa 23. novembra uplynul 
1 rok, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko 
ŠTEFAN PROSŇANSKÝ. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou 
a smútkom v duši spomína 
manželka a deti s rodinami. 

Dňa 4. septembra uplynul  
1 rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka a prababka ĽUDMILA 
GURÍNOVÁ a 28. novembra 
uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
otec, dedko a pradedko 
VILIAM GURÍN. S láskou  
a úctou spomínajú deti  
s rodinami. 

Dňa 7. septembra uplynul  
1 rok, čo nás navždy opustil 
manžel a otec PAVOL 
PAVLAČKA. S láskou  
a milou spomienkou 
navždy ostáva v našich 
srdciach. Manželka s deťmi 
a ostatná rodina.

Dňa 28. decembra si 
pripomenieme nedožité  
80. narodeniny manžela, 
otca a dedka JURAJA 
PATKU z Kľúčového. 
S láskou v srdci a so 
smútkom v duši si naňho 
spomína celá rodina. 

Dňa 17. novembra uplynulo 
18 rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec  
a dedko JOZEF MARČEK. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.  
S láskou a úctou spomína 
manželka s dcérami. 

Dňa 4. februára uplynie 
14 rokov, čo nás navždy 
opustila ANNA BEZDEDOVÁ 
a 20. novembra uplynulo 
14 rokov, čo nás navždy 
opustil JAROSLAV 
BEZDEDA. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú 
spomienku. S úctou 
spomína rodina. 

Dňa 17. decembra sme si 
pripomenuli jeden rok, 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička 
a babička MÁRIA 
ZÁHORCOVÁ. Navždy 
ostane v našich srdciach.  
S láskou a úctou spomínajú 
deti, vnúčatá a celá rodina. 

Dňa 29. 12. 2018 si 
pripomenieme 1 rok, čo nás 
navždy opustil manžel, otec 
a dedko JOZEF VAVRO  
z Ľuborče. S láskou a úctou 
spomína manželka a dcéry  
s rodinami.

PONDELOK 24. 12. | POLNOČNÁ
Nemšová 00:00

UTOROK 25. 12.  | NARODENIE PÁNA
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15    Nemšová 17:30
Kľúčové 7:30    Trenč. Závada 8:45

STREDA 26. 12. | SV. ŠTEFANA
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15 
Kľúčové 7:30   Trenč. Závada 8:45
 
PONDELOK 31. 12. | SILVESTER
Nemšová 17:00

UTOROK 1. 1. | PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15    Nemšová 17:30 
Kľúčové 7:30   Trenč. Závada 8:45

NEDEĽA 6. 1. | ZJAVENIE PÁNA 
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15    Nemšová 17:30 
Kľúčové 7:30   Trenč. Závada 8:45
 
NEDEĽA 13. 1. | KRST KRISTA PÁNA
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15    Nemšová 17:30 
Kľúčové 7:30   Trenč. Závada 8:45
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Z MATRIKY MESTA

PRÍJEMNÉ PREŽITIE 
VIANOČNÝCH SVIATKOV
V KRUHU VAŠEJ RODINY  
A BLÍZKYCH VÁM PRAJE  
REDAKČNÁ RADA

BOHOSLUŽBY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV



VÝSLEDKY

PRÍPRAVKA ŽIAČKY - 1. LUPRICHOVÁ Ela 2009 W (Skalka nad Váhom)
PRÍPRAVKA ŽIACI - 1. ONDRAŠIK Šimon 2007 M (Pruské)
MLADŠIE ŽIAČKY - 1. JANÍČKOVÁ Katarína 2005 W (Lysá pod Makytou)
MLADŠÍ ŽIACI - 1. PETROVIČ Nathan 2006 M
STARŠIE ŽIAČKY - 1. ŠUPICOVÁ Lena 2003 W (Trenčín)
STARŠÍ ŽIACI - 1. JANÍČEK Tomáš 2004 M (Lysá pod Makytou)
DORASTENKY - 1. STACHOVÁ Anith 2002 W
DORASTENCI - 1. JANÍČEK Adam 2002  M (Lysa pod Makytou)
BUĎ FIT ŽENY- 1. BRŇÁKOVÁ Marianna 1992 W (Led. Rovne), 2. SURANOVÁ Martina (Dubnica), 
3.MIČIANOVÁ Soňa (Žilina)
BUĎ FIT MUŽI - 1. VYDRNÁK Dalibor 1991 M (Champion club), 2. ŠUMICHRAST Jakub (Nemšo-
vá), 3. KAKODY Vladislav (Nemšová)
MUŽI A - 1. ILAVSKÝ Miroslav 1987 M (Jogging klub Dubnica n/V)
VETERÁNI B - 1. KRIŽÁK Ján 1970 M (Púchov)
VETERÁNI C - 1. MORAVEC Jan 1967 (Myjava)
VETERÁNI D -  1. CVIČELA Jan 1956 M (Klačany)
VETERÁNI E - 1. DOBRODENKA Anton 1948 M (Dulov)
ŽENY F - 1. MANIKOVÁ Ľubomíra 1989 W (D. C. A.)
ŽENY G - 1. BREZOVSKÁ Barbora 1982 W (Trenčín)

CELKOVÝ POČET ŠTARTUJÚCICH BEŽCOV BOL 307.

SPONZORI
Mesto Nemšová, Reštaurácia námestie, Penzión Kingo, MVL Štefánek, Jozef Žácky, Charvát 
tech s.r.o, LIZARD s.r.o, Čistiareň Linda, Lekáreň NIKA, Družstvo PD Vlára, Lekáreň FADI Nová 
Dubnica, Old Herold, Poľnopotreby Iveta Hudeková, Cyklo Michal Barták, Race-result.sk, Auto-
fólie Zuzi, Cyklo one, Drogéria p. Pavlačková,  Kryowel, Pekáreň Sézam, Pizzeria Lagúna,  Layla 
.sk, Blackroll.sk, Ovocie zelenina Ovocníček, Patka s.r.o, Tlačíme pre vás.sk, Norbert Mrázik, 
ATV Rescue, Poľnopotreby Stano Husár, Andrej Taxík, JAVI s.r.o, Drogéria Teta, Gazdovstvo 
Uhliská, Champion klub, Rozmatech s.r.o, All Partners s.r.o, Com-pa; Milp s.r.o,  Kvetinárstvo 
Mazanovský, Urbár Ľuborča, Leoni Slovakia, Ján Gabriš.

Husársky kúsok sa podaril Šachovému klubu Nemšová / H.Srnie. V 7. roku svojej existencie  
a postupnom účinkovaní najprv v 4. lige, následnom postupe do 3. ligy, sa šachisti v tomto roč-
níku predstavili už aj v 2. slovenskej lige. Zároveň „B“ mužstvo hrá 3. ligu a vo 4. lige účinkujú 
družstvá „C“ a „D“. Pôvodne malý a nenápadný klub sa tým zaradil medzi najdôležitejšie kluby 
v Trenčianskom kraji a na Slovensku vôbec. Viac družstiev má v celom kraji iba Dubnica ako 
tradičná bašta slovenského šachu. Napriek predpokladom sa naši šachisti nestali ani v spo-
ločnosti šachových majstrov účinkujúcich v 2. lige fackovacím panákom. Po zaplatení „nová-
čikovskej dane“ a prehre 0:8 v Leviciach takmer prekvapili favorita súťaže Prievidzu aj Šurany 
a obom podľahli iba najtesnejšie 3,5:4,5. A následne šokovali skúsené Topoľčany, s ktorými si 
pripísali historické víťazstvo 5:3.

Len pre zaujímavosť, šachový klub presahuje výrazne regionálne hranice, ale základ je stále 
domáci. 10 hráčov z Nemšovej, 3 z H.Srnia, 7 z Dubnice. Ale za náš klub bojujú aj 2 z Myjavy,  
1 z Bojníc, 1 z Bratislavy a už niekoľko rokov 2 “legionári” z popredného klubu moravskej Fran-
covej Lhoty. 

Verme, že sa šachistom bude dariť aj naďalej a že si naše mesto budú pamätať aj v Komárne či 
Bátorových Kosihách. 

Vladimír Gajdoš

BEH OKOLO ĽUBORČE, JUBILEJNÝ 50. ROČNÍK, 10.11.2018

ŠACHOVÝ KLUB UŽ V 2. LIGE

ŠPORT
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POZVÁNKY

VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE

Výročné zhromaždenie členov Červeného kríža v Ľuborči bude dňa 24. februára 2019  
v Kultúrnom stredisku v Ľuborči o 15:00 hod.

           ĎALŠÍ ODBER KRVI BUDE DŇA 25.2.2019 V KULTÚRNOM CENTRE V NEMŠOVEJ. 

PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE

Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža  
v Ľuborči srdečne pozýva členov SČK a ostatných členov  
na predsilvestrovské posedenie pri hudbe, ktoré sa uskutoční 
dňa 30.12.2018 o 19:00 hod. do Kultúrneho strediska v Ľuborči.  
Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina Galaktik. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

23.2.2019 | 20 € | KAMARÁDI & DJ JANEČKA | KC NEMŠOVÁ

Tohtoročný Beh okolo Ľuborče sa konal najmä vďaka šikovným organizátorom a obetavým dobrovoľníkom

Šachový klub Nemšová sa dostal už do 2. ligy



MAJSTROVSTVÁ SVETA WKF V KARATE  
V MADRIDE 6.-11.11.2018 – BRONZOVÁ MEDAILA

Slovenská výprava sa z 24.majstrovstiev sveta 
WKF v karate v Madride vrátila s jednou medai-
lou. Postarala sa o ňu niekdajšia členka Karate 
klubu MUGEN  Nemšová a terajšia členka VŠC 
Dukla Banská Bystrica Miroslava Kopúňová, kto-
rá v športovom zápase kumite do 68 kg v sobotu 
10.11.2018 v dueli o bronz zdolala Ukrajinku Haly-
nu Melnyk. Po nerozhodnom výsledku 0:0 na body 
v riadnom čase sa 23-ročná rodáčka z Trenčína 
bývajúca v Zamarovciach tešila až po rozhodnutí 
rozhodcov na zástavky jednoznačne 5:0.

Do duelu o bronz sa musela najskôr prebojovať 
v utorok 6.11.2018 v elimináciách, kde zdolala v 
1.kole Rakúšanku Ninu Vorderleitner 3:0,v 2.kole 
Holanďanku Sherilyn Wold 3:2 a v 3.kole  Tanyu 
Rodríguez z Dominikánskej republiky 4:4 (za ne-
rozhodného stavu vyhráva pretekár, ktorému bol 
udelený prvý bod v dueli- na základe tohto pravid- 
la WKF Mirka vyhrala tento zápas). Potom síce 
prehrala v 4. kole s Irinou Zaretskou z Azerbajdža-
nu 0:4, ale v následnej repasáži zdolala Egypťanku 
Feryal Abdelaziz 3:1.

V seniorskej kategórii na najvýznamnejších podujatiach ako sú ME a MS je to pre Mirku pod ve-
dením osobného trénera Mgr. Pavla Prnu premiérová medaila. Na pretekoch Svetového pohára 
(Karate 1 Premier League) tento rok získala viacero pódiových umiestnení: 3. miesto v Paríži, Ra-
bate, Salzburgu, 2. miesto v Rotterdame. V svetom rebríčku je momentálne na 5. mieste a v olym-
pijskom na 47. mieste.Po zarátaní bodov za bronz z MS si Mirka v obidvoch rebríčkoch polepší.

Vladimír Gajdoš

Z Nemšovej do Dubrovníka a naspäť cez Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu či Srbsko. Viac ako 
2500 kilometrov cez 6 krajín počas 16 dní v sedle Babetty. Tak by sa dala charakterizovať toh-
toročná výprava. Ako dvaja študenti sme si už minulý rok povedali, že cestovať sa dá všelijako  
a práve kúzlo mopedu Babetta nám učarovalo. Vtedy sme sa vybrali k Balatonu. Tento rok nám to 
však nestačilo a chceli sme vidieť kus sveta. Vyrazili sme do Maďarska a opäť okolo najväčšieho 
stredoeurópskeho jazera, tam sme však iba pospomínali a pokračovali ďalej do Chorvátska. His-
torické pamiatky, ale aj pozostatky niekdajšej vojny nás uchvátili. Cez nádhernú prírodu Bosny 
a Hercegoviny sme trápili naše Babetty až do bodu, kedy poruchy potrápili nás a naše mozgové 
závity. Tisíc kilometrov od domu sme opravovali naše stroje, aby sme sa okúpali v Jadranskom 
mori a následne vystúpili 1500 metrov do výšky do Čierno-Horského národného parku Durmitor. 
Obklopení skalami sme stanovali s našimi mašinkami v krásnej prírode. Odtiaľ sme sa vyda-
li cez Srbskú krajinu (v ktorej sme strávili vďaka poruche tri dni) do slovenskej dedinky. Bolo 
úžasné počuť slovenčinu na Dolnej zemi. Radosti, problémy, ale hlavne zážitky sú to, čo sme si 
odniesli z tejto cesty. Celý cestopis aj s videom nájdete na www.hosko.blog.sme.sk 

Jaroslav Hoško a Matúš Ďurík

V tomto roku sme si pripomenuli 90. výročie organizovaného športu v Nemšovej. Toto jubi-
leum je príležitosť nielen na spoznanie histórie športu v našom meste, ale zároveň nech je aj 
povzbudením pre jeho ďalší rozvoj.  

V minulom roku pri príležitosti 775. výročia Prvej písomnej zmienky bola vydaná publikácia 
– Monografia o Nemšovej. V kapitole šport sú popísané jednotlivé časové obdobia, druhy špor-
tu, osobnosti, ktoré ho tvorili, v akých podmienkach jednotlivé generácie pracovali, aby šport 
mohol plniť svoje poslanie a ako reprezentoval naše mesto. Nemáme sa začo hanbiť. Nie každé 
mestečko ako naša Nemšová, sa môže pýšiť toľkým počtom ligových hráčov, reprezentantov 
Slovenska, Československa, medailistkou z majstrovstiev Európy, účastníčkou olympijských 
hier, ako naša Nemšová. Spokojnosť možno vysloviť s počtami mládeže zapojených do športo-
vania v rekreačnom i súťažnom športe. Telovýchovná jednota sa radila so značným počtom čle-
nov a s veľkým počtom druhov rôznych športov do r. 1990 medzi najväčšie TJ v našom okrese.

V Nemšovej pre šport sa v minulých rokoch vybudovalo: areál kúpaliska, športová hala, špor-
tový areál s dvoma futbalovými ihriskami, kabíny s rehabilitačnou linkou, ubytovacie a stravo-
vacie zariadenie, tenisové kurty a ďalšie ihriská. V základných školách máme k dispozícii dve 
telocvične, ihrisko  s antukovou dráhou i minihrisko s umelou trávou. V Ľuborči i Kľúčovom sú 
futbalové ihriská s kabínami, v Trenčianskej Závade futbalové ihrisko.
V súčasnosti nemšovský šport výborne reprezentuje florbal, s veľkou členskou základňou  
a pýši sa mnohými titulmi majsteriek Slovenska v rôznych vekových kategóriách. V športovej 
hale je fitnesklub s veľkou  návštevnosťou.  V zimných mesiacoch sa pravidelne hrá zimná 
miniliga, žiacke futbalové turnaje, na ihrisku v Ľuborči sa organizuje letný futbalový turnaj, 
uskutočňuje sa celoslovenský  Beh okolo  Ľuborče, pretek Champion race, sľubne pracuje od-
diel karate, šachový oddiel.

Nastal aj vážny problém. Futbal v NTS Nemšová, na ktorom sme si veľa zakladali, je v problé-
moch. Prezident NTS P. Chmelina skončil s podporou futbalu. Hľadá sa riešenie, nielen kto 
futbal podporí, ale udrží aj športový areál pri živote. Verme, že vedenie nášho mesta, ktoré dáva 
z rozpočtu do športu nemalé prostriedky, nájde riešenie, bude mať šťastnú ruku pri výbere, pri-
praví takú koncepciu o športe, aby naša mládež sa mohla športu venovať v čo najväčšej miere 
a vychovali sa športovci, na ktorých budú v Nemšovej hrdí.

Vladimír Gajdoš

EXTRALIGA
3. kolo: Nemšová - Spišská N. Ves 5 : 0 kont. / 4. kolo: Nemšová - Sabinov 7 : 6 / 5. kolo: Tvrdošín 
- Nemšová 9 : 10 / 6. kolo: Kysucké Nové Mesto 7 : 3 / 7. kolo: Nemšová - Prešov 19 : 1 / 8. kolo 
Nemšová - Michalovce 17 : 2 / 9. kolo: Nitra - Nemšová 11 : 6 / 10. kolo“ Bratislava - Nemšová 7 : 
10 / 11. kolo: Nemšová - Pruské 12 : 6
1. LIGA
3. kolo: Nemšová B - Čadca 15 : 0 / 4. kolo: Nemšová B - Kysucké N. Mesto B 11 : 8 / 6. kolo: Parti-
zánske - Nemšová B 8 : 13 / 7. kolo: Nemšová B - Florpédo BA 15 : 4 / 8. kolo: Nemšová - Lido BA 
10 : 5 / 9. kolo: Mútne - Nemšová B 3 : 10 / 10. kolo: B. Bystrica - Nemšová B 5 : 7
STARŠIA PRÍPRAVKA
1. kolo: AS TN č. - Nemšová 15 : 0 / 1. FBC TN - Nemšová 6 : 1 / 3. kolo: Nemšová - Dubnica 6 : 6 / 
Nemšová - Trnava 10 : 3 / 6. kolo: Nemšová - Skalica 4 : 8 / Partizánske - Nemšová 12 : 6 / Trenč. 
Teplice - Nemšová 5 : 4
MLADŠIA PRÍPRAVKA
1. kolo: Nemšová - AS TN 10 : 11 / Partizánske - Nemšová 10 : 14 / Trenč. Teplice - Nemšová 5 : 6 
/ 2. kolo: Nemšová - AS TN 4 : 13 / Partizánske - Nemšová 9 : ?. Trenč. Teplice - Nemšová 10 : 9

ZÁVEREČNÉ POSTAVENIE V JESENNÝCH TABUĽKÁCH V SEZÓNE 2018/2019

FKS NEMŠOVÁ
Starší dorastenci IV. liga D 19 sk. SZ ZsFZ   1.    14     13   0   1       49:7      39
Starší žiaci III. liga SŽ U 15 SZ ZsFZ              11.  11     1   1     9         9:64      4
Mladší žiaci III. liga MŽ U 13 SZ ZsFZ          11.   11    6   0     5       38:30    18

TJ DRUŽSTEVNÍK VLÁRA ĽUBORČA
Muži VI. liga – ObFZ TN                                  6.   14    7     1     6       34:34    22
Dorastenci  VI. liga D-U19 ObFZ   TN           4.     9      4    1    4       35:23    13

TJ JRD VLÁRA KĽÚČOVÉ
Muži   VI. liga – ObFZ   TN                              9.    14    5    3     6       36:30   18

Rubriku Šport pripravil Vladimír Gajdoš

90. ROKOV ORGANIZOVANÉHO ŠPORTU V NEMŠOVEJ

FUTBAL

BABETTAMI NA BALKÁNEFLORBAL

KARATE KLUB MUGEN
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PRIPRAVUJEME:
Florbal extraliga
19.1. Tvrdošín | 20.1. Kysucké N.M. | 23.2. Nitra | 24. Hurikán BA
1.liga – 17.2. Partizánske | 9.3. Mútne | 10.3. B. Bystrica
Silvestrovský turnaj rodičia – deti 28.12.

Futbal miniliga
Slávnostné ukončenie 4.1. o 18.00 Kultúrne centrum                      

NEMŠOVSKÝ                      SPRAVODAJCA www.nemsova.sk12

Úspešná Miroslava Kopúňová a tréner Pavol Prno 

2500 kilometrov cez 6 krajín počas 16 dní v sedle Babetty


