
Vážení spoluobčania,
napriek tomu, že uplynuli len dva me-
siace od môjho ustanovenia do funkcie 
primátora mesta Nemšová, prinášam 
Vám touto cestou svoje prvé postrehy.
Hneď na začiatku je potrebné priznať, 
že okrem toho, čo sa minulému vedeniu 
mesta  podarilo zrealizovať v prospech 
všetkých nás, zostalo zároveň mnoho 
vážnych záležitostí, ktorých vybavenie 
sa odkladalo, alebo sa riešilo len čias-
točne. Preto je prvoradé  stanoviť si priority, ktoré je nevyhnuté rie-
šiť okamžite, ďalej tie, ktoré treba riešiť v strednodobom časovom 
horizonte a napokon tie, ktoré majú povahu dlhodobých plánov. 
Okamžité zmeny by ocenili predovšetkým obyvatelia, ktorí zmenu 
v meste žiadali a teraz ju očakávajú. Avšak rozhodnutia, bez dô-
kladného oboznámenia sa s konkrétnou problematikou, môžu byť 
v konečnom dôsledku unáhlené, neprinášajúce želaný výsledok.
Po nastúpení do funkcie som rozhodol o vykonaní personálneho 
auditu na Mestskom úrade, výsledkom ktorého bude informácia, 
ako máme na úrade nastavenú organizáciu, či jednotlivé oddelenia 
a každý zo zamestnancov má nastavené úlohy optimálne, či ich 
množstvo, rozsah a odbornosť zodpovedá súčasným úlohám, ktoré 
má MsÚ alebo či niektoré pracovné miesta neboli len účelovo vy-
tvorené bez skutočnej potreby. Po skončení personálneho auditu, 
teda začiatkom roka 2020, vykonám na úrade organizačnú zme-
nu, ktorá bude vychádzať z jeho záverov a odporúčaní. Nasledovať 
budú zmeny aj na VPS m. p. o. Nemšová.
V oblasti právnych a interných predpisov som vydal pokyn na ich 
sprehľadnenie tak, aby každé jedno všeobecne záväzné nariade-
nie či rokovací poriadok  alebo interný predpis, napr. štatút mesta, 
organizačný poriadok, a pod. bol zverejnený na webovej strán-
ke mesta v jeho aktuálnom úplnom znení, pretože súčasný stav 
znemožňuje občanom orientáciu a prístup k informáciám v tejto 
oblasti. Po takejto „predpisovej inventúre“ budú platné predpisy 
zredukované tak, aby boli prehľadné, obsahovali všetky dôležité 
informácie a tie zbytočné, ktoré sťažujú orientáciu v nich, budú 
odstránené. Rovnako ako naše predpisy v prvom polroku 2020 ča-
kajú výrazné zmeny aj webovú stránku mesta, ktorú čaká výrazné 
sprehľadnenie a sprístupnenie skutočne potrebných informácií 
občanom i návštevníkom mesta.
V súčasnosti už pracujeme na tom, aby sa reálne začalo s budo-
vaním IBV Pod horou v m. č. Kľúčové, ako aj s prípravou predaja 
stavebných pozemkov. Verte mi, nie je jednoduché  zabezpečiť pre-
daj pozemkov prednostne Nemšovčanom a dodržať pritom všetky 
právne predpisy SR. Dôležitou úlohou, na ktorej sa začalo pracovať 
je aj otázka nedostatku vody v m. č. Trenčianska Závada, ktorú je 
potrebné v blízkej budúcnosti vyriešiť. Musím však povedať, že som 
bol milo prekvapený tým, čo sa u nás podarilo zrealizovať. Usporia-
dali sme slávnostné vysvätenie a sprístupnenie krásnej historickej 
pamiatky – Králikovho mlyna. Bol som nadšený z množstva ľudí, 
ktorí sa na udalosť prišli pozrieť. Rovnako je povzbudením, keď 
sa nám na poli kultúry darí organizovať výstavy, opäť za nemalej 
účasti priaznivcov kultúry, ako tomu bolo v prípade otvorenia vý-
stavy fotografií či výstavy kroník.
Nezostáva nič iné, len dobré skúsenosti z minulého obdobia využiť, 
zo zlých sa poučiť a presvedčiť čo najviac z nás, že o tom, aké pod-
mienky života v Nemšovej budeme mať, rozhodujeme v prvom rade 
len a len my. Nemôžeme sa spoliehať, že sa to (konkrétny problém) 
vyrieši samé, ale musíme byť aktívni a svojou aktivitou podnietiť aj 
iných. Ešte tento rok sa pokúsim výrazným spôsobom zlepšiť situ-
áciu s parkovaním, a teda aj podmienky odhŕňania snehu v jednej 
z našich ulíc, avšak pôjde to len v spolupráci a aktívnym prístupom 
majiteľov domov na tejto ulici. Ak sa to podarí, rozšírime tento re-
žim aj na iné ulice v Nemšovej. O úspechu som presvedčený. Ak sa 
totiž dohodnú na pravidlách občania jednej konkrétnej ulice, budú 
mať z toho prospech všetci a môže to slúžiť ostatným ako vzor. 
Chcem sa poďakovať za podporu všetkým, ktorí mi pri nástupe do 
funkcie podali pomocnú ruku a povzbudili ma. 

VŠETKÝM VÁM ŽELÁM MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ 
SVIATKY A VŠETKO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKA. 

Miloš Mojto
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ATMOSFÉRA VIANOC 
OVLÁDLA NAŠE MESTO
Rozsvietenie stromčeka, Mikuláš v sprievode anjela a čerta, darčeky a vianočná atmosféra  
neobišla naše mesto ani tento rok.

OČAMI PRIMÁTORA

Amfiteáter pri mestskom múzeu bol pripravený na príchod 
Mikuláša už od poobedňajších hodín. Okrem výrobkov s via-
nočnou tematikou sa vzduchom šírila vôňa tradičného pun-
ču, vareného vína, čaju a sviatočného pečiva. Kapustnica, 
ktorú prítomným rozdával primátor mesta, len umocnila via- 
nočnú atmosféru. Rozprávková nálada sa preniesla na pódi-
um, ktorého sa zhostili deti základných škôl z Nemšovej. Keď 

Čert bol síce hrozivý, ale príchod Mikuláša všetkých potešil

Vystúpenie „Vianoce nebudú“Prítomní si pochutnali na kapustnici od primátora mesta

Otvorenie 
Králikovho 
mlyna Str. 5 Str. 5 Str. 5
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Vernisáž výstavy
Tok času
v kronikách

UDIALO SA

sa z okna Kultúrneho centra spustilo vrece plné sladkých dar-
čekov, návštevníci pochopili, že vystúpenie ,,Vianoce nebudú“ 
bolo len milým divadlom. Balíčky rozdal za asistencie anjela 
a čerta najmladším divákom najočakávanejší hosť - Mikuláš. 
Bodku za bohatým programom dalo slávnostné rozsvietenie 
nemšovského vianočného stromčeka, čo nám všetkým pripo-
menulo blížiace sa vianočné sviatky.

Barbora Koníčková
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DŇA 17. OKTÓBRA NA 12. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ PREROKOVALI:
Informáciu o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského 
zastupiteľstva Nemšová
Za primátora mesta bol zvolený JUDr. Miloš Mojto a zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta - zobrané na vedomie.
Novým poslancom mestského zastupiteľstva za volebný obvod  
č. 4 Trenčianska Závada sa stal Miloš Husár, ktorý zložil zákonom 
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva, Mestským 
zastupiteľstvom bol zvolený za člena Komisie obchodu, ochrany 
spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania.
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  odvolalo Ing. Stanislava Gabri-
ša z predsedníctva Mestského výboru Trenčianska Závada a zvolilo 
Miloša Husára za predsedu Mestského výboru Trenčianska Závada.
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej prerokovalo výšku mesačného 
platu primátora mesta Nemšová podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  
a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov a určilo  
s účinnosťou od 17. 10. 2019 mesačný plat primátora mesta Nemšo-
vá JUDr. Miloša Mojtu podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o práv-
nom postavení a platových pomeroch starostov. Plat podľa § 3 ods. 1  
( 1.013 € x 2,6 násobok = 2 633,80 €). Zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 
o 30% zákona č. 253/1994 Z.z. 

DŇA 17. OKTÓBRA NA 13. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ PREROKOVALI:
Kontrolu plnenia uznesení - zobrané na vedomie.
Správu o činnosti a hospodárení Regionálnej vodárenskej spoloč-
nosti Vlára – Váh s.r.o. Nemšová za rok 2018 – zobrané na vedomie.
Navýšenie základného imania RVS VV, s.r.o. novými nepeňažnými 
vkladmi spoločníkov v celkovej výške 117 900 € v zmysle Zápisnice 
z mimoriadneho valného zhromaždenia  RVS VV, s. r. o. so sídlom  
J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová zo dňa 25. 7. 2019 a rozhodnutie spoloč-
níka Mesta Nemšová, že si neuplatní prednostné právo na prevzatie 
záväzku na nový vklad – schválené.
Správu o činnosti a hospodárení Mestského podniku služieb, s. r. o. 
Nemšová za rok 2018 – zobrané na vedomie.
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30. 6. 2019 a monitorovaciu 
správu mesta Nemšová k 30.06.2019 – zobrané na vedomie.
Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 8 v zmysle 
predloženého materiálu – schválené.
Výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová – mestská kniž-
nica Kľúčové k 28. 2. 2019 tak, ako boli predložené na rokovanie 
MsZ, kde celková hodnota kníh zapísaných v operatívnej eviden-
cii bola vo výške 14 528,87 €. Vyradenie majetku mesta Nemšová 
– Mestská knižnica Kľúčové na základe Návrhu na vyradenie ma-
jetku – kníh vedených v operatívnej evidencii mestskej knižnice 
Kľúčové zo dňa 28. 2. 2019 vyhotoveného Ústrednou inventarizač-
nou komisiou v celkovej sume 570,30 €. Vyradené knihy budú po- 
núknuté na odpredaj členom knižnice a následne ďalším záujem-
com za symbolickú sumu 0,20 €/ks – schválené.
Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová  
k 30. 6. 2019 – zobrané na vedomie.
Zmenu v orgánoch spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť 
Vlára-Váh, s.r.o. a Mestský podnik služieb Nemšová, s. r. o. nasle-
dovne: * s menovaním nového konateľa v spoločnosti RVS VV, s r. o. 
– Ing. Petra Kiačika na obdobie do 30. 4. 2020, * s menovaním no-
vého konateľa v spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová,  
s r. o. -JUDr. Miloša Mojtu – schválené.
Súhrnnú informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-
technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škol-
ského roka 2019/2020 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nemšová a Katolíckej spojenej školy v Nemšovej 
– schválené.
Informáciu o stave realizácie projektov z NFP – zobrané na vedomie. 

Odkúpenie pozemkov z vlastníctva Slovenskej republiky – Sloven-
ského pozemkového fondu do vlastníctva Mesta Nemšová – IBV 
Pod horou, katastrálne územie Kľúčové za kúpnu cenu 24,32 €/m2 , 
čo pri celkovej výmere prevádzaných pozemkov 42 656 m2 predsta-
vuje celkovú kúpnu cenu 1 037 393,92 € - schválené.
Odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Nemšová 
– pozemku, p. č. 975/142  o výmere 66 m², zapísanej na LV č. 1999  
k. ú. Nemšová, od vlastníka Ing. Eva Kosačíková, v spoluvlastníc-
kom podiele 1/1 za cenu 17,89 €/m², čo pri výmere prevádzaného 
pozemku predstavuje celkovú kúpnu cenu 1 180,74 € - schválené.
Odkúpenie  pozemkov, p. č. 103/9, 103/10, k. ú. Ľuborča – vysporia-
danie pozemkov pod budovou pre šport v Ľuborči nasledovne:
* odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Nemšová 
– pozemku, p. č. 103/10  o výmere 2 m², p. č. 103/7 o výmere 509 m2, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1 169 pre k. ú. Ľuborča od vlastníka 
Juraja Papiernika v spoluvlastníckom podiele 1/1 za kúpnu cenu  
20 €/m², čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 40 €,
* odkúpenie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Nemšová 
– pozemku, p. č. 103/9 o výmere 4 m², p. č. 103/8 o výmere 857 m2, 
zapísanej na liste LV č. 1170 pre k. ú. Ľuborča, od vlastníka Ing. Ga-
briela Ďurechová, v spoluvlastníckom podiele 1/1, za kúpnu cenu  
20 €/m² čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 80 € - schválené.
Zámer prenajať časť pozemku, p. č. 4/1, k. ú. Kľúčové.....SAHOS s. r. o. 
(letná terasa k prevádzke „ Hilton“) – neschválené.

DŇA 21. 11. NA 14. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ PREROKOVALI:
Kontrolu plnenia uznesení - zobrané na vedomie.
Nastúpenie náhradníčky Janky Filovej na uprázdnený mandát po-
slanca MsZ – zobrané na vedomie.
Voľba Janky Filovej za sobášiacu a vykonávajúcu občianske obra-
dy – schválené.
Zmeny v Mestskom výbore Trenčianska Závada nasledovne:
* odvoláva členov Mestského výboru Trenčianska Závada: Jozef 
Knápek, Viliam Adamec, Augustín Adamec, Zdenko Gajdošík, Anna 
Pavlačková, Jozef Kuruc, Ondrej Belko
* volí členov Mestského výboru Trenčianska Závada: Viliam Ada-
mec, Ing. Stanislav Gabriš, Ing. Zdenko Gajdošík, Jozef Knápek, Ján 
Pavlačka, Iveta Serišová.
Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení za školský rok 2018/2019 – schválené.
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30. 9. 2019 – zobrané na vedo-
mie. 
Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová  
k 30.09.2019 – zobrané na vedomie.
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2019  – RO č. 9 – 
schválené.
Zimnú údržbu na území mesta Nemšová - zobrané na vedomie.
Rozhodnutie o právach a povinnostiach mesta Nemšová v združení 
PO „ Biomasa“ po jej plánovanej transformácii nasledovne:
*informáciu o stave procesu transformácie združenia Biomasa 
– zobrané na vedomie,
* v prípade realizácie transformácie BIOMASY, združenia právnic-
kých osôb prevzatie kotolne v budove Katolíckej spojenej školy Nem- 
šová do majetku mesta Nemšová – schválené,
* odporúča primátorovi mesta rokovať s predstaviteľmi združenia 
o podmienkach a výške vyrovnávacieho podielu z dôvodu zániku 
členstva v združení.
Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení VZN č. 4/2018 o rozsahu po-
skytovania sociálnych služieb, sume úhrady za sociálne služby, 
spôsob jej určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nemšová v znení VZN č. 8/2018 – schválené.
Návrh VZN č. .../2019 o miestnych daniach – schválené.
Návrh na obstaranie zmien ÚP mesta Nemšová na základe podne-

Z ROKOVANIA POSLANCOV MSZ NEMŠOVÁ
V MESIACOCH OKTÓBER A NOVEMBER

tov fyzických a právnických osôb nasledovne:
*predložené žiadosti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta 
Nemšová – zobrané na vedomie,
* vypísať výberové konanie na spracovateľa Zmien a doplnkov  
č. 1 ÚP mesta Nemšová na základe žiadostí právnických osôb  
a fyzických osôb doručených na Mestský úrad Nemšová  a pres- 
kúmaných poslancami MsZ Nemšová dňa 18. 11. 2019 v rozsahu: 
Oznámenie o strategickom dokumente, Návrh zmien a doplnkov 
č. 1 ÚPN mesta Nemšová, spoluúčasť spracovateľa na prerokovaní 
návrhu zmien a doplnkov č. 1 ÚP mesta Nemšová, vyhodnotenie 
pripomienok a vypracovanie dokumentácie pre § 25 stavebného 
zákona č. 50/1976 Z. z. a vypracovanie čistopisu - Zmien a doplnkov 
č. 1 – schválené,
* obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Nemšová 
na základe žiadostí právnických osôb a fyzických osôb – schválené,
* vyčleniť v rozpočte mesta potrebné finančné prostriedky na ob-
staranie Zmien a doplnkov č.1 na základe predloženej predpokla-
danej hodnoty zákazky, výška ktorých bude schválená budúcim 
rozpočtovým opatrením s tým, že mesto zabezpečí finančné zdroje  
z dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, z iných 
zdrojov a z rozpočtu mesta – schválené.
Zámer prenajať časť pozemku, p. č. 140/1, k. ú. Ľuborča - Peter Mut- 
ňanský a manželka Zuzana – ruší - Uznesenie č. 63 bod 1) a bod 
2) zo dňa 16.5.2019, ktorým bol schválený zámer prenajať časť po-
zemku, C KN parcely č. 140/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere  
1277 m2 (časťo výmere 40 m2 ), zapísanej na LV č. 1, k. ú. Ľuborča 
Petrovi Mutňanskému a manželke Zuzane.
Zámer prenajať časť pozemkov p. č. 139/24 a 140/1, k.ú. Ľuborča - 
Mgr. Anton Koštial a manželka Mgr. Helena – neschválené.
Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, k.ú. Ľuborča- 
Mgr.Hromníková – schválené. Primátor mesta nepodpísal z dôvo-
du neurčitosti textu uznesenia a z dôvodu neuvedenia odôvodnenia 
prenájmu formou osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 zb.  
v platnom znení.
Odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou, p. č. 989/2, k. ú. 
Nemšová do vlastníctva mesta Nemšová o výmere 24 m², zapísanej 
na LV č. 2211 pre k. ú. Nemšová, od vlastníka Zita Bútorová v spolu-
vlastníckom podiele 1/1 za cenu 0,50 €/m², čo pri výmere prevádza-
ného pozemku predstavuje celkovú kúpnu cenu 12 € - schválené.
Zámer odpredať časť pozemku, p. č. 1683/1, k. ú. Nemšová. Rutiba, 
s.r.o., Nová Nemšová - Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na zá-
klade prerokovaného materiálu odporúča po prerokovaní s vlastní-
kom rodinného domu na parcele č. 1674 v k. ú. Nemšová pripraviť 
odpredaj časti pozemku, p. č. 1683/1 v línii s fasádou vedľajšieho 
rodinného domu na parcele č. 1675.
Odpredaj p. č. 2516/56, 2516/58 a zámer odpredať p. č. 2516/57, k. ú. 
Nemšová - Jozef Kiačik a manželka - Mestské zastupiteľstvo v Nem- 
šovej na základe prerokovaného materiálu odpredaj pozemkov p. 
č. 2516/56 o výmere 1 m2, p. č. 2516/58 o výmere 5 m2 , vytvorených 
geometrickým plánom č. 48035637-087-19 z pozemku, p. č. 2516/10, 
zapísanej na LV č. 1, k. ú. Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí do bezpodielového spoluvlastníctva 
Jozefovi Kiačikovi a manželke Helene – neschvaľuje.
Zámer odpredať pozemok, p. č. 2516/57 o výmere 41 m2 , vytvorenú 
geometrickým plánom č. 48035637-087-19 z pozemku, CKN parcely 
č. 2516/10, LV č. 1, k. ú. Nemšová podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa
do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi Kiačikovi a manželke 
Helene – neschvaľuje

Podrobné zápisy z rokovaní mestského zastupiteľstva nájdete  
na webovej stránke mesta www.nemsova.sk.

Jarmila Raftlová, prednostka MsÚ

Na základe požiadavky viacerých Vás, občanov mesta, využívame petičné 
právo na presadenie nášho spoločenského záujmu. V piatok 3. januára 2020 
sa začnú podpisovať 2 petičné hárky: za obnovenie možnosti zakúpenia ces-
tovných lístkov na železničnej stanici v našom meste alebo za umiestnenie 
automatu na predaj cestovných lístkov do priestorov železničnej stanice.

MIESTA, NA KTORÝCH BUDE MOŽNÉ PODPÍSAŤ PETÍCIU: 
• Mestský úrad Nemšová, na všetkých oddeleniach
• Mestské knižnice v Nemšovej, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade
• VPS, m. p. o. Nemšová
• Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová
• Materská škola, Odbojárov 8, Nemšová, vo všetkých elok. triedach

Spôsob vypisovania petície: žiadame Vás, aby ste pri podpisovaní petičných 
hárkov vypisovali všetky Vaše údaje podľa tabuľky, a to: meno a priezvisko, 
adresa trvalého bydliska: obec, ulica, popisné číslo, PSČ a Váš vlastnoručný 
podpis. 
Ďalšie bližšie informácie týkajúce sa petície budeme zverejňovať na web 
stránke mesta, v skrinkách úradných oznamov a v mestskom rozhlase. Vy-
zývame všetkých našich spoluobčanov na podporu a podpísanie petície, 
aby sme spoločným úsilím a počtom podpisov zvýšili šancu na to, aby výz- 
va verejnosti bola úspešne akceptovaná.

Vopred ďakujeme tým, ktorí sa zapoja do petície.
      
Členovia petičného výboru - Miloš Mojto, Tomáš Prno, Beáta Belková

PETÍCIA ZA OBNOVENIE PREDAJA CESTOVNÝCH LÍSTKOV V MESTE NEMŠOVÁ



VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE ZŠ,  
JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
V rámci realizácie projektu bol počas mesiacov júl, august dodaný 
nový nábytok do učebne výpočtovej techniky, jazykovej učebne  
a knižnice. Následne boli tieto učebne vybavené aj novou IKT 
technikou. Do školskej knižnice pribudnú aj nové knižné tituly, 
ktoré budú dodané po odsúhlasení súťaže verejného obstarávania 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
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ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ NA ĽUBORČIANSKEJ ULICI
V mesiaci november nám bola Trenčianskym samosprávnym kra-
jom doručená Správa o schválení súťaže verejného obstarávania 
na realizáciu stavebných prác. V tomto mesiaci sme zároveň po-
žiadali poskytovateľa nenávratného finančného príspevku vzhľa-
dom na nadchádzajúce zimné obdobie o zmenu termínu realizá-
cie rekonštrukčných prác na rok 2020.  

CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ
Veríme, že na budúci rok sa nám podarí zrealizovať aj vybudo-
vanie cyklochodníka v úseku Rybárka – Lidl. Po vykonaní ve-
rejného obstarávania je aktuálne súťaž v stave pred podpisom  
zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Zo zmluvy o poskyt-
nutí nenávratného finančného príspevku nám však vyplýva 
povinnosť predložiť súťaž v tomto stave na vykonanie kontroly.  
Následne až po jej odsúhlasení môžeme pristúpiť k jej uzatvoreniu.   

BUDOVANIE BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ V NEMŠOVEJ
V rámci tohto projektu sme požiadali Úrad podpredsedu vlády SR 
pre informatizáciu spoločnosti ako poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku o zmenu termínu začatia s realizáciou pro-
jektu z dôvodu potreby opakovania súťaže verejného obstaráva-
nia na dodávateľa prác.

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE
Počas realizácie projektu „Podpora opatrovateľskej služby v mes-
te Nemšová“, predmetom ktorého je financovanie výkonu terénnej 
opatrovateľskej služby, priebežne predkladáme Implementačnej 
agentúre Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadosti 
o platbu za účelom refundácie výdavkov.

CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ, ÚSEK ĽUBORČA – 
KĽÚČOVÉ
O poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Eu-
rópskej únie sa uchádzame aj na realizáciu projektu: „Cyklochod-
níky mesta Nemšová, úsek Ľuborča – Kľúčové“. V mesiaci októ-
ber sme boli Trenčianskym samosprávnym krajom po vykonaní 
formálnej kontroly žiadosti vyzvaní na jej doplnenie.  Žiadosť 
sme v stanovenom termíne doplnili. Následne prebieha odborné 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY MESTA NEMŠOVÁ

OBEDY ZADARMO

Osadenie lávky 
nad cyklotrasou

Vynovené učebne výpočtovej techniky

Svetelná fontána a reťaz na budove Kultúrneho centra v hodnote 2790 €

hodnotenie žiadosti na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. 

OBNOVA POŽIARNEJ ZBROJNICE NEMŠOVÁ, KĽÚČOVÉ
K 21. 06. 2019 sme Ministerstvu vnútra SR predložili žiadosť  
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000 € 
na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v miestnej časti Kľúčové. 
V uplynulých dňoch bol zverejnený na web stránke ministerstva 
zoznam schválených a neschválených žiadostí. Na základe zve-
rejnených informácií je naše mesto medzi úspešnými žiadateľmi.

REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ SIETE MESTA NEMŠO-
VÁ, VETVY „A“, „A-1“, „A-1-1“
Nakoľko nám na tento rok nebola schválená dotácia z Environ-
mentálneho fondu  na rekonštrukciu vodovodnej siete na ulici 
SNP, Šidlíkové, opäť sme predložili k 31. 10. 2019 žiadosť o poskyt-
nutie dotácie vo výške 200 000 € na rok 2020.

REKONŠTRUKCIA MK SLÁDKOVIČOVA V NEMŠOVEJ
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo 
výške 54 951,70 Eur sme k 31. 10. 2019 predložili na základe Vý-
zvy vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou Vršatec. Predmetom 
projektu je rekonštrukcia MK Sládkovičova za účelom zaistenia 
lepšieho prístupu k mestskému amfiteátru.

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA – SOCIÁLNE ZARIADENIA – 
REKONŠTRUKCIA
V zmysle výzvy MAS Vršatec sa taktiež uchádzame o finančné 
prostriedky vo výške 18 799 € na rekonštrukciu sociálnych zaria-
dení Mestskej športovej haly v Nemšovej.

Andrea Ondrejíčková 

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE PREDLOŽENÉ PROJEKTY

Od 1. septembra 2019 sa ako iných školských jedální aj nás dotkla novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, konkrétne poskytovanie 
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Obedy zadarmo majú všetky deti základných škôl a predškoláci materskej 
školy vtedy, keď sa zúčastnia na výchovno-vzdelávacom procese a objednaný obed si vyzdvihnú. Tým sa nám počet obedov zvýšil cca  
o 100 – 120 na deň. Denný priemer je aktuálne 550 obedov. So zvýšením počtu obedov sme rátali, a preto sme už počas letných prázdnin 
začali riešiť drobné úpravy v školskej jedálni. Nakúpili sme nové stroje (ako napr. elektrická pec, varný kotol, umývačka riadu), ktoré 
boli pre chod jedálne nevyhnutné. Celkové náklady predstavovali takmer 20 000 €. Taktiež bolo nutné prijať do nášho tímu novú pra-
covnú silu. Zvýšenie počtu obedov je citeľné aj počas výdaja, preto musia byť naši stravníci ohľaduplní a trpezliví. Touto cestou by som 
sa chcela poďakovať všetkým pracovníčkam školskej jedálne za ich odvedenú prácu.

Lívia Žovincová, vedúca školskej jedálne

Počas štyroch predvianočných nedieľ pribúdajú v kostoloch a domácnostiach zapálené sviečky na adventných vencoch. Pripomíname 
si tak blížiace sa sviatky. Aj my sa snažíme vniesť do ulíc nášho mesta vianočnú atmosféru a spríjemniť vám tak najkrajšie sviatky  
v roku. Preto sme opäť investovali a v spolupráci s VPS, m. p. o. zakúpili nové svetelné prvky. Pevne veríme, že sa vám vianočná výzdoba 
páči a robí vám radosť. 

Barbora Koníčková

V týchto dňoch prebiehajú stavebné práce na cyklotrase, kto-
rá je realizovaná Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci 
projektu ,,Na bicykli po stopách histórie.“ Tá v budúcnosti prepo-
jí Trenčiansky hrad s hradom Brumov v Českej republike. Dĺžka 
cyklotrasy medzi Trenčínom a Nemšovou presahuje  11 km a sú 
na nej osadené dve lávky - cez potok Súčanka a rieku Vlára. V no-
vembri sa uskutočnil kontrolný deň, počas ktorého si tento úsek 
okrem iných prešli na bicykli aj predseda TSK Jaroslav Baška, 
starostovia dotknutých obcí, vrátane zástupcu primátora mesta 
Jána Gabriša. Barbora Koníčková

DETSKÉ IHRISKO ŽIHADIELKO
Vážení občania, 
od 13.1.2019 od 9:00 hod. do 29.2.2020 do polnoci sa budete 
môcť zapojiť do hlasovania o 10 detských ihrísk. Podrob-
né informácie budú zverejnené na webovej stránke mesta  
a na úradnej tabuli. Prosíme všetkých občanov, aby sa do 
tohto hlasovania zapojili a vďaka vzájomnej spolupráci vy-
hrali moderné detské ihrisko pre naše mesto.Rozsvietené ulice Nemšovej



DO ZBERNÝCH NÁDOB TREBA VHADZOVAŤ OBALY  
BEZ ZVYŠKOV POTRAVÍN, PRÍPRAVKOV A INÉHO MATERIÁLU. 

OBJEM JE ZMENŠENÝ ICH STLAČENÍM.

OTVÁRACIE HODINY

ZBERNÝ DVOR ODPADOV NA ULICI BOROVSKÉHO, NEMŠOVÁ
január, február a marec:

PONDELOK AŽ PIATOK: 13:00 - 17:00
SOBOTA: 9:00 - 17:00

KOMPOSTÁREŇ NA ULICI GORKÉHO, NEMŠOVÁ
január: 18.1.2020 od 10:00 do 12:00
február: 22.2.2020 od 10:00 do 12:00
marec: 21.3.2020 od 10:00 do 12:00

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

KALENDÁR ZBERNÝCH DNÍ 
ODPADOV V NEMŠOVEJ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

www.nemsova.sk

Kalendár zberu triedeného odpadu 1. Q  2020 

ja
nu

ár
 

papier bytové  a rodinné domy  

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 15. 1. 

Ľuborča, Kľúčové 16. 1.  
individuálny dovoz bioodpadu do kompos- 18. 1. tárne v čase od 10°° do 12°° hodiny 
fólie všetky mestské časti 28. 1. 
ostatné plasty všetky mestské časti 28. 1. 

fe
br

uá
r 

papier bytové domy  

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 12. 2. 

Ľuborča, Kľúčové 13. 2. 
individuálny dovoz bioodpadu do kompos- 22. 2. tárne v čase od 10°° do 12°° hodiny 

m
ar

ec
 

tetrapaky  všetky mestské časti 3. 3. kovové obaly 
opotrebovaný 
kuchynský olej všetky mestské časti 4. 3. 

papier bytové a rodinné domy  

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 11. 3. 

Ľuborča, Kľúčové 12. 3. 
individuálny dovoz bioodpadu do kompos- 21. 3. 
tárne v čase od 10°° do 12°° hodiny 

bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 18. 3.  

Nemšová 19. 3. 

zber konárov 
Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 24. 3. 

Nemšová 25. 3. 

 Veľkoobjemový + 
elektro Nemšová 27. 3. 

28. 3. 
  

obaly bez zvyškov potravín, prípravkov a iného 
materiálu, objem zmenšený stlačením 

OTVÁRACIE HODINY: 
ZBERNÝ DVOR ODPADOV na ulici Borovského, Nemšová 
Január, Február a Marec : 
Pondelok - piatok:  1300  - 1700 
Sobota:                       900 - 1700 
KOMPOSTÁREŇ na ulici Gorkého, Nemšová 
Január: 18.1.2020 od 10:00 do 12:00 hod. 
Február: 22.2.2020 od 10:00 do 12:00 hod. 
Marec: 21.3.2020 od 10:00 do 12:00 hod. 

MINIMALIZUJME TVORBU 
ODPADU 
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STUDŇA AKO ZDROJ VLASTNEJ VODY
BEZ VODY NIE JE ŽIVOTA NA ZEMI.

Studne, ako zdroj pitnej vody, sa 
budovali už v staroveku. Napriek 
neustálemu rozvoju a budovaniu 
verejných vodovodov sú vlastné 
studne využívané ako doplnko-
vý zdroj pitnej a závlahovej vody. 
Mnohých k tomu vedú zdanli-
vo nízke náklady a jednoduchá 
cesta k získaniu zdroja vody,  
o ktorý navyše „nie je potrebné 

sa starať“ a tiež presvedčenie, že neupravovaná voda zo 
studne je pre ľudský organizmus v porovnaní s vodou  
z verejného vodovodu vždy zdravšia a prospešnejšia. Za 
studne pre takéto individuálne zásobovanie sú zodpovední 
ich vlastníci. Ak chcú získavať zo svojho zdroja dlhodobo 
kvalitnú a zdravotne bezpečnú pitnú vodu, musia jej veno-
vať primeranú pozornosť a starostlivosť. 

Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanali-
záciách č. 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť vlastný zdroj 
vody s verejným vodovodom. Prepojením s vodou zo stud-
ne s nevyhovujúcou kvalitou môže totiž dôjsť ku kontami-
nácii, ktorá môže mať závažné následky vrátane prenosu 
infekčných ochorení. Kedy teda na studňu potrebujete po-
volenie a kedy ju môžete kopať aj bez povolenia? Ak máte 
na svojom pozemku studňu, z ktorej získavate vodu bez 
čerpadla povolenie nepotrebujete. 
Avšak domová studňa s elektrickým čerpadlom je podľa 
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) považo-
vaná za vodnú stavbu, ktorá musí byť povolená. Studňa na 
čierno teda určite nie je správne riešenie a riskovať roz-
hodne netreba, za nelegálny odber podzemných vôd hrozí 
pokuta. V prípade ak má fyzická osoba o vlastnú studňu 
záujem s čerpadlom, musí žiadať povolenie na jej výstavbu. 
Toto povolenie jej vydá obec, pre právnickú osobu okresný 
úrad. K tomu je potrebné prirátať správne poplatky, kolau-
dačné rozhodnutie, resp. ďalšie úkony  spojené s vypraco-
vaním a doložením potrebných príloh k žiadosti (projek-
tová dokumentácia, hydrogeologický posudok, vyjadrenie 
správcov inžinierskych stavieb).
Pred pripojením  domácnosti na studňu  je v prvom rade 
nevyhnutné potvrdiť kvalitu a vhodnosť pitnej vody labo-

ratórnou analýzou v akreditovanom laboratóriu. Analýza 
skúma predovšetkým mikrobiologické, biologické a fyzi-
kálno-chemické ukazovatele, ktoré poskytujú základný 
obraz o kvalite vody, indikujú znečistenie. V studniach sú 
tieto ukazovatele často prekračované. Podľa prieskumov 
až 1/4 vlastníkov studní na Slovensku nemá žiadnu infor-
máciu o kvalite vody vo svojej studni.
Takýto posudok vám vypracujú napríklad regionálne úra-
dy verejného zdravotníctva zdarma, avšak iba v jeden deň 
v roku a to je Svetový deň vody 22. marca. Upozorňujeme, 
že v tomto prípade ide naozaj iba o základný a nie príliš 
podrobný rozbor. Následne rozbory kvality pitnej vody vy-
konávajú laboratóriá či špecializované firmy, ktoré si cenu 
určujú rôzne. Cena rozboru sa pohybuje od 100 € a viac. 
Rozbory vody by sa mali vykonávať 1 - 2 x ročne. Ak sa kva-
lita vody v studni minimálne 3 roky nezmenila, interval je 
možné predĺžiť. Mimoriadne rozbory je vhodné vykonať 
napr. po záplavách a po opravách a čistení studne. Podne-
tom by mala byť aj akákoľvek pochybnosť o kvalite vody, 
ako je napríklad zmena jej chuti, farby, či zápachu.
Voda zo studne s nevyhovujúcou mikrobiologickou kvali-
tou môže spôsobiť črevné a hnačkové ochorenia. Ohľadom 
chemického znečistenia, najčastejším problémom domo-
vých studní sú  nadlimitné koncentrácie dusičnanov a 
dusitanov. 

Takže na záver: studňa alebo verejný vodovod? Jeden i dru-
hý spôsob má svojich priaznivcov i oponentov, svoje výho-
dy i nevýhody. Voda zo studne môže prinášať výhody v po-
dobe čerstvosti a príjemnej chuti, ktorá nie je ovplyvnená 
vodárenskými úpravami. Ak nevyžaduje špeciálnu úpravu, 
prináša aj úsporu financií. Na druhej strane však kladie na 
majiteľa studne povinnosti, potrebné pre zaistenie kvalit-
nej a zdravotne bezpečnej pitnej vody. Je potrebné si uve-
domiť, že voda z verejného vodovodu je pod neustálou kon-
trolou jej dodávateľa i orgánov verejného zdravotníctva.

Zita Bednáriková

NAJÚSPEŠNEJŠIE OBCE V TRIEDENÍ ODPADOV  
S POPULÁCIOU NAD 5 000 ĽUDÍ

POĎAKOVANIE
Mesto Nemšová úprimne ďakuje všetkým občanom, ktorí svojou ochotou a dobrým prístupom k triedeniu všetkých zložiek komunálneho 
odpadu prispeli k zlepšeniu životného prostredia nielen v Nemšovej, ale aj na našej planéte. Význam triedenia dokazujú výsledky, ktoré 
zverejnila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK - efektivitu a vyťaženosť podľa množstva vytriedených zložiek za rok 2018.

Poradie Obec Efektivita Vyťažiteľnosť Body efekt. Body vyťaž. SPOLU

1. Dubnica nad Váhom 60,84 66,52 74 76 150

2. NEMŠOVÁ 91,41 54,13 77 73 150

3. Skalica 48,1 90,02 72 77 149

4. Dunajská Lužná 44,07 51,59 69 72 141

5. Dolný Kubín 47,87 49,07 71 69 140

6. Liptovský Hrádok 36,45 58,02 63 75 138

7. Žiar nad Hronom 37,31 48,46 66 68 134

8. Stará Turá 3,24 54,84 58 74 132

9.
Námestovo 64,22 33,3 75 55 130

Vrbové 65,18 32,82 76 54 130

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2020

TERMÍN PARLAMENTNÝCH VOLIEB BOL STANOVENÝ NA 29.02.2020.  
BUDÚ SA KONAŤ V SOBOTU V ČASE OD 07.00 DO 22.00 HOD. 

V NAŠOM MESTE BUDEME VOLIŤ V TÝCHTO VOLEBNÝCH MIESTNOSTIACH:

OKRSOK Č. 1  |  VEĽKÁ SÁLA V KULTÚRNOM CENTRE, Ul. SNP 1, Nemšová, na prízemí

OKRSOK Č. 2  |  VEĽKÁ SÁLA V KULTÚRNOM CENTRE, Ul. SNP 1, Nemšová, na prízemí

OKRSOK Č. 3  |  ZASADAČKA V KULTÚRNOM CENTRE, Ul. SNP 1,Nemšová, na prízemí

OKRSOK Č. 4  |  KULTÚRNE STREDISKO ĽUBORČA, Ul. Ľuborčianska 9, Nemšová

OKRSOK Č. 5  |  HASIČSKÁ ZBROJNICA KĽÚČOVÉ, Ul. Trenčianska 41, Nemšová

OKRSOK Č. 6  |  KULTÚRNY DOM TRENČIANSKA ZÁVADA, Ul. Kúty 21, Nemšová
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Ani upršané jesenné počasie neodradilo bežcov, aby sa postavili na štart.

Návštevníci mohli vidieť históriu mesta na 12 informačných paneloch Výstava prebiehala v priestoroch Mestského múzea Nemšová 

DRUHÚ NOVEMBROVÚ SOBOTU SME PRIPRAVILI UŽ 51. ROČNÍK BEHU OKOLO ĽUBORČE.

Napriek veľmi sychravému počasiu sa na štart postavilo spolu úctyhodných 200 pre-
tekárov. V hlavnej katégórii na 7500 m trati štartovalo 81 bežcov, v kategóriu Buď FIT  
s dĺžkou trate 3200 m venovanej domácim pretekárom a členom Champion Clubu štar-
tovalo 34 bežcov. Najviac nás teší počet účastníkov detských kategórií, kde štartovalo 
85 detí! Víťazi si odniesli vecné i finančné ceny a veľkí i malí pretekári si pochutili na 
chutnom občerstvení. Chceme úprimne poďakovať všetkým sponzorom a priateľom, 
ktorí nám pomohli s prípravami, vďaka ktorým vládne na preteku rodinná atmosféra 
viac ako polstoročie. 
Tešíme sa, že z roka na rok sa na štart stavia čoraz viac domácich pretekárov zo všet-
kých častí nášho mesta, čo nás motivuje pripravovať preteky i na ďalšie roky. Komplet-
né výsledky môžete nájsť na adrese https://my5.raceresult.com/141700/results?lang=sk.
Behu zdar!

Oliver Vavro
PARTNERI PRETEKU:
Mesto Nemšová, Champion Club, Agrofarma Červený Kameň, Gazdovstvo Uhliská,  
All Partners Racing, ATV Rescue System, Sport Timing Slovakia s.r.o, Subsoil

ZMOKNUTÍ, ČIASTOČNE VYMRZNUTÍ, ALE ŠŤASTNÍ - BEH OKOLO ĽUBORČE

VERNISÁŽ VÝSTAVY „TOK ČASU V KRONIKÁCH NEMŠOVEJ“

SLÁVNOSTNÁ PREHLIADKA KRÁLIKOVHO MLYNA

Výročný rok udelenia štatútu mesta Nemšová na záver 
roka zavŕšila výstava kroník pod názvom „Tok času v kro-
nikách Nemšovej“. 

Výstava financovaná mestom Nemšová, spracovaná 
kronikárkou mesta v spolupráci so Štátnym archívom  
v Trenčíne bola pripravovaná  6 mesiacov a jej otvore-
nie v múzeu mesta Nemšová sa uskutočnilo symbolicky 
30. novembra o 16.00 hod, v deň, kedy bol v roku 1988 
štatút schválený vo vláde SSR. Otvorenie sprevádzané 
hudobnými vystúpeniami žiakov ZUŠ Nemšová uvád-
zala Miroslava Mazánová. Svojím príhovorom obohatil 
výstavu primátor mesta Nemšová Miloš Mojto. Otvorenia 
sa okrem primátora mesta zúčastnil aj riaditeľ Trenčian-
skeho múzea Peter Martinisko, poslanci MsZ, členovia 
kultúrnej komisie, mnohí občania mesta Nemšová a ná-
vštevníci z iných obcí. Výstava, ktorá potrvá do 20. ja- 

Dňa 27. novembra naplnil Mlynskú ulicu v Nemšovej ne-
obvyklý ruch. Ulička, svojím tvarom kopírujúca niekdajší 
mlynský náhon, sa zaplnila zvedavcami. Po 60 rokoch 
núteného pokoja tu otvoril svoje „brány“ mlyn, ktorý stojí 
na svojom mieste minimálne 250 rokov. Svedčia o tom 
staré mapy a zachovalé listiny, ktoré sú v ňom vystave-
né. O 15. hodine sa začala prvá verejná prehliadka mlyna  
s požehnaním a slávnostným programom. 

Vďaka čerpaniu eurofondov v rámci operačného pro-
gramu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Sloven-
ská republika – Česká republika – projekt „Historie pro 
budoucnost” sa mestu Nemšová, šikovným majstrom 
a približne 70 dobrovoľníkom, prevažne z OZ Peregrín, 
ktorí nezištne pomáhali s rôznymi dokončovacími prá-

nuára 2020 sa zameriava na zmeny, ktoré premieňali malú 
zablatenú dedinku v modernú stále rozvíjajúcu sa obec  
a poskytuje prierez rôznych zmien a udalostí, ktoré sa 
diali okolo nás počas celých desaťročí.

Súčasťou výstavy sú školské kroniky obce Nemšová zo 
štátneho archívu SR v Trenčíne. Ide o päť kníh, z ktorých 
najstaršia sa datuje do roku 1924 a ide o Pamätnú kni-
hu rímskokatolíckej školy v Nemšovej, ďalšou je 2. diel 
rímsko-katolíckej ľudovej školy v Nemšovej, Kronika 
strednej školy (meštianky) a dva diely Kroniky ľudovej 
školy v Trenčianskej Závade. Ostatné kroniky do roku 
1989 sú súčasťou mestského archívu a na výstavné úče-
ly ich poskytlo mesto Nemšová. Ide o 3 diely pamätnej 
knihy obce Ľuborča, jeden diel obce Kľúčové a 3 pamätné 
knihy obce Nemšová. Výstavu doplňuje 12 informačných 
panelov, ktoré poskytujú informácie nachádzajúce sa  

cami či výzdobou, a tiež vďaka umelcom, remeselníkom, 
rovnako drobným sponzorom a mnohým iným, ktorí po-
radili či povzbudili, sa do Králikovho mlyna opäť vrátil 
život a môže ďalej slúžiť všetkým, ktorí sem prídu. 
Po otvorení podujatia moderátorkou Kristínou Prekopo-
vou sa prítomným v úvode prihovorili primátor mesta 
Nemšová Miloš Mojto a starosta obce Brumov-Bylnice 
Kamil Macek. Pozvanie prijali i Peter Daňo, poslanec 
TSK, Peter Wolf, primátor Dubnice nad Váhom a Peter 
Marušinec, primátor mesta Nová Dubnica, starostka 
obce Borčice Ľubica Hasidlová, Jozef Húserka, starosta 
Horného Srnia a ďalší vzácni hostia. Všetci so záujmom 
a potešením sledovali hudobno-tanečné pásmo žiakov 
ZUŠ Nemšová – Okolo Králikovho mlyna. Po krátkom 
technickom popise zariadenia mlyna Janou Králikovou  
s poďakovaním realizátorom záchrany v mene rodi-
ny Králikovej, sa prehliadka mohla začať. Pásku pred 
vstupom do zrekonštruovanej technickej pamiatky, je-
dinečnej v regióne, prestrihli primátor nášho mesta  
a starosta mesta Brumov. Následne boli jednotlivé miest-
nosti, kríž, maľba sv. Kataríny, patrónky mlynárov i stro-
je a zariadenie mlyna požehnané kaplánom Dominikom 
Ondriášom.

TECHNICKÉ POKLADY MLYNA
Unikátne viac ako 200-ročné technické zariadenie mly-
na (viac než 80 %  pôvodného)  je vďaka majstrom odbor-
níkom, skúseným v tomto odbore, v prevádzkyschopnom 
stave. Interiér mlyna dopĺňa obrázková cesta „Od zrnka k 
chlebu“ s popisom všetkých činností,  ktoré treba vyko-
nať, aby sme na stole mali čerstvý chlieb. Súbor fotografií 

v týchto kronikách a sú zamerané prevažne na spomína-
né premeny v čase.
Ľudia chodia po uliciach, ale nevidia, neuvedomujú si 
zmeny, ktorými prešla naša obec. Zmeny, ktoré ju krôčik 
po krôčiku posúvali k úspešnému schváleniu štatútu. 
Rozvoj infraštruktúry, ciest, zavedenie plynu, vodovodu 
kanalizácie... Možno pre niekoho neatraktívne témy, ale 
predsa dôležité. Aby sa nezabudlo, že cez obec tiekol po-
tok, že nad riekou Vlára stál Most Tomáša G. Masaryka, 
že pri kostole stáli štyri 200-ročné lipy, ktoré boli po celé 
generácie kultúrnym stánkom, že uprostred obce bol ke-
dysi cintorín, po ňom stará škola, za akých okolností bol 
postavený kultúrny dom, nové budovy škôl, panelákov. 
To všetko si môžete pripomenúť návštevou výstavy. Pa-
nely opisujú, ako v minulosti žil obyčajný ľud, spomínajú 
tragédie, povodne, požiare, choroby, vojny a  ich dôsled-
ky a pod. Ako sa starali o svoju obec, vysádzali stromy, 
zveľaďovali svoje okolie. Posledný panel priamo súvisí  
s udelením štatútu pre obec Nemšová a opisuje 10-ročné 
snahy o jeho udelenie.
Kronika ako jeden z najdôležitejších naratívnych histo-
rických prameňov, opisuje prítomné udalosti v časovom 
slede. Kronikár tvorí budúcu minulosť a nepíše ju pre nás, 
ale pre budúce generácie, preto ako kronikárka mesta 
Nemšová by som sa ešte raz chcela  poďakovať za finanč-
nú podporu zo strany mesta Nemšová, pomoc kultúrnej 
komisii pri jej realizácii a ďakujem občanom, ktorí mi pre 
účely výstavy poskytli fotografický materiál, a tým pris-
peli k zvýšeniu povedomia našej vlastnej histórie. Súčas-
ná generácia by mala vedieť, odkiaľ sme prišli a čo sme 
zažili, aby sme vedeli pochopiť, prečo sme dnes práve tu.

 Miroslava Bachratá 

na treťom podlaží zasa prezentuje rôzne práce a ľudí po-
dieľajúcich sa na záchrane a obnove Králikovho mlyna, 
ktorá prebiehala v rokoch 2018 a 2019.
Po prehliadke, zodpovedaní mnohých otázok a zápisoch 
do pamätnej knihy pripravenej v krásnych drevených 
doskách, nasledovalo pohostenie. Slané, sladké koláče, 
zákusky a teplé nápoje, ktoré pripravili šikovné ruky čle-
niek OZ Peregrín, ako aj dobrá nálada boli základom sr-
dečnej atmosféry, ktorá sa niesla z podbránia mlyna do 
všetkých jeho miestností. Mlyn, ktorého posledný maji-
teľ pred znárodnením a posledný tunajší mlynár bol Jo-
zef Králik, otec žijúcich dvoch sestier Oľgy a Jany, začína 
opäť slúžiť práve v roku jeho nedožitých stých narodenín. 
Mlyn návštevníkom otvorí svoje dvere opäť na začiatku 
turistickej sezóny – na jar 2020. Už teraz ste všetci sr-
dečne vítaní.          

Jana Králiková

Prehliadka mlyna prilákala širokú verejnosť

Kaplán farnosti Dominik Ondriáš vysvätil priestory mlyna
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VERNISÁŽ K VÝSTAVE  
FOTOGRAFIÍ ,,CESTY ŽIVOTOM“

STRETNUTIE ČLENOV MIESTNEJ  
ORGANIZÁCIE JEDNOTY DÔCHODCOV  
A SENIOR KLUBU V NEMŠOVEJ

DUCH VIANOC V CENTRE  
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PRIVÍTALI SME NAJMLADŠÍCH 
OBČANOV NÁŠHO MESTA

ZLOŽENIE SĽUBU PRIMÁTORA MESTA 
A POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA

Priestory mestského múzea zdobili od polovice októbra 
do konca novembra amatérske fotografie autorky Eleonó-
ry Žurkovej. Autorka pochádza z Trenčína, je absolvent-
kou Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
V poradí jej siedma výstava bola komponovaná v duchu 
mestskej sklárskej tradície a podávala príbehy zo života 
zachytené na fotografii. Barbora Koníčková

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 6. ok-
tóbra uskutočnilo spoločenské posedenie členov Miest-
nej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Se-
nior klubu v Nemšovej. Z dvestopäťdesiatdva členov sa 
na podujatí zúčastnilo dvestosedem. Na úvod sa prítom-
ným s básňou ,,Z môjho života“ prihovorila členka  výboru 
Anna Šeligová. Podujatie otvorila a viedla predsedníčka 
organizácie Viktória Korbašová. Z pozvaných hostí sa zú-
častnili Marta Megová, okresná rada MOJD, Miloš Mojto, 
primátora mesta, Ján Gabriš, zástupca primátora a Jar-
mila Raftlová prednostka mestského úradu. 
Seniorov prišli svojím vystúpením potešiť žiaci Základ-
nej umeleckej školy. Nasledoval príhovor zástupcov 
mesta a gratulácie jubilantom. Medzi najstaršími členmi 
oslávila Anna Kvasničková a Anton Štefánek deväťdesiat 
rokov. Pre členku výboru Zuzanu Vatrskovú bol tento deň 
dvojnásobne slávnostný. Okrem životného jubilea sa jej 
dostalo vyznamenanie tretieho stupňa, ktoré jej udelila 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Trenčíne za 
dlhoročnú dobrovoľnú prácu v prospech starších obča-
nov. Po občerstvení sa rozprúdila voľná zábava. Domov 
odchádzali naši seniori s dobrým pocitom z príjemne 
stráveného nedeľného popoludnia. Mária Bakošková

Každý z nás túži prežiť najkrajšie chvíle v roku v kruhu 
najbližších.
Vianoce, stromček, ligotavé ozdoby, vôňa adventnej svie-
ce, pokoj,  radosť, úsmev – to všetko prispieva k vnútornej 
pohode každého človeka, či je mladý alebo starý. Takéto 
nálady prežívame aj my – zamestnanci a klienti Centra 
sociálnych služieb. Lásku a porozumenie si rozdáva-
me navzájom, všade počuť vianočné melódie, priestory,  
v ktorých sa stretávame sú krajšie ako inokedy, pretože 
do očí sa tlačia pohľady na ozdoby a trblietky, ktoré si 
vytvorili sami prijímatelia sociálnej služby a o to sú vzác-
nejšie. Mikuláš tento rok neobišiel ani naše zariadenie  
a každému nadelil nejakú drobnosť. Nežným pohladením 
sa obdarúvame navzájom, úsmev a ligotavé oči dokážu 
rozjasať aj to najtvrdšie srdce a aj vďaka tomu dokážu za-
mestnanci pracovať s ľuďmi odkázanými na pomoc inej 
osoby srdečnejšie, pretože práca v tomto roku bola veľ-
mi náročná. Aj pán primátor nás poctil svojou návštevou 
a vyčaroval radosť a úsmev. Bol veľmi milo prekvapený 
náladou, aká panuje v zariadení a klientom prisľúbil, že 
na Štedrý deň príde aj so svojou manželkou a poteší všet-
kých dobrým slovom a darčekom. Klientov to nesmierne 
potešilo, že aj pre človeka tak vyťaženého, akým je náš 
primátor, sú dôležití, a tým aj dáva najavo, ako mu na nich 
skutočne záleží. 
Chcem sa  aj touto cestou poďakovať celému personálu 
CSS Nemšová za dobre odvedenú prácu, ktorej výsled-
kom je úsmev klienta. Prajem nám všetkým veľa lásky, 
radosti, božej milosti, príjemné prežitie Vianoc a úspešný 
nový rok 2020.

Erik Trenčan, vedúci CSS

V mesiaci november sa prišli rodičia najmladších obča-
nov nášho mesta podeliť o svoju radosť z nového prírast-
ku do priestorov mestského múzea. Deti materskej škôlky 
im predviedli tanečné vystúpenie v originálnych krojoch.  
Po zapísaní sa do pamätnej knihy mesta boli rodičia pät-
nástich chlapcov a pätnástich dievčat symbolicky obdaro-
vaní kvetom a finančným príspevkom vo výške 50 €.

Barbora Koníčková

Vernisáž fotografií Eleonóry Žurkovej v Mestskom múzeu Nemšová

Na dvanástom mestskom zastupiteľstve oznámil pred-
seda miestnej volebnej komisie výsledky volieb, ktoré sa  
v našom meste uskutočnili dvadsiateho prvého septem-
bra. Následne zložil primátor mesta Miloš Mojto a posla-
nec za mestskú časť Trenčianska Závada Miloš Husár 
slávnostný sľub. Rovnako sa aj mesiac november niesol 
v znamení zmien v zložení mestského zastupiteľstva. 
František Bagin sa vzdal mandátu poslanca a na prázdne 
miesto nastúpila Janka Filová. Barbora Koníčková

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

ZÁHORIENKA  SPRÍJEMNILA  
SENIOROM OKTÓBROVÚ NEDEĽU

Október a s ním neodmysliteľne spätý prívlastok Me- 
siac úcty k starším už  niekoľko desaťročí oslavujeme aj  
v našom meste. Veľká sála Kultúrneho centra sa v nedeľu 
dvadsiateho októbra zaplnila seniormi z Nemšovej. Tým, 
ktorých vek prevýšil číslo šesťdesiatpäť, doručil mestský 
úrad symbolickú pozvánku. V úvode privítal prítomných 
primátor mesta a muzikanti z dychovej hudby Záhorien-
ka spríjemnili piesňami, nielen zo Záhoria, prítomným 
jesenné popoludnie. Našou snahou je aj prostredníctvom 
takýchto podujatí podporovať aktívnu účasť seniorov  
na spoločenskom dianí v našom meste.  Barbora Koníčková

Mesto Nemšová  v čase očakávania narodenia Ježiša 
Krista, v čase adventu, každoročne organizuje v Kultúr-
nom stredisku v Ľuborči pre svojich občanov posedenie 
pri VIANOČNEJ KAPUSTNICI. Ani tento rok, 11. decembra, 
nebol výnimkou. Pre pozvaných hostí boli pripravené 
dobroty a, samozrejme, nechýbala ani kapustnica, na kto-
rej sme si všetci pochutnali. Pozvanie prijal aj primátor 
mesta Nemšová, JUDr. Miloš Mojto,  ktorý na úvod všet-
kých srdečne privítal. Slávnostnú atmosféru znásobilo 
vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy z Nemšo-
vej a ich učiteľov. Hostia sa počas popoludnia príjemne 
zabávali a veríme, že domov odchádzali s milými spo-
mienkami. Takéto stretnutia totiž nebývajú časté, ale sú  
o to vzácnejšie a srdečnejšie. Jarmila Raftlová



a napokon sa dostali k Mohyle mieru, prvému mierovému 
pamätníku v Európe postavenému na počesť padlých vo-
jakov. Súčasťou poslednej zastávky bola aj multimediálna 
expozícia, ktorá ich netradične vtiahla do historických 
udalostí. 
Začiatkom novembra cestovali ôsmaci so svojimi triedny-
mi pani učiteľkami do Trnavy, aby pri príležitosti Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku navštívili laboratóriá Peda-
gogickej fakulty Trnavskej univerzity. Privítali ich budúci 
učitelia, ktorí žiakom predviedli veľa zaujímavých a efekt-
ných chemických pokusov. Každý experiment bol žiakom 
trpezlivo vysvetlený, pretože väčšinu z nich si mohli aj 
prakticky vyskúšať. Pomocou tajného písma nechali od-
kaz ďalšej skupine, vytvorili lávové lampy, krásnu amo- 
niaková fontánu, improvizovaný hasiaci prístroj a vysk-
úšali si aj oheň, ktorý nepáli, a mnohé ďalšie. Zábavná a 
zároveň veľmi tvorivá bola pre žiakov aj práca so stavebni-
cami s ozubenými kolieskami. Po absolvovaní prehliadok 
sa rýchlo presunuli na Trojičné námestie, kde absolvovali 
prehliadku historického centra mesta Trnava.

KLIMATICKÁ KRÍZA

Aj s týmto pojmom sa v mesiaci október zoznámili žiaci 
formou Recyklohier, do ktorých sa naša škola pravidelne 
zapája. Žiakom bola vhodnou formou predstavená sku-
točnosť výskytu CO2 v atmosfére, ktorý má okrem iných 
plynov zásluhu na vzniku skleníkového efektu. Vhodnými 
metódami a názornou prezentáciou žiaci pochopili, ako 
funguje znižovanie CO2. Dopracovali sa aj k reálnym mož-
ným riešeniam, ako znížiť obsah CO2 v atmosfére aj ich 
pričinením – výsadbou stromov na školskom dvore. For-
mou brainstormingu našli množstvo pozitív, ktorými nám 
stromy skvalitňujú život. Tie spracovali formou plagátu  
s použitím odpadového materiálu.

ŠKD PLNÝ AKTIVÍT A SMIECHU

Deti navštevujúce ŠKD zažívajú denne so svojimi vycho-
vávateľkami mnoho zaujímavých aktivít plných smiechu, 
ale aj ponaučení. V októbri im príroda dopriala krásne 
počasie v podobe babieho leta, ktoré využili na zber prí-
rodnín, z ktorých vytvorili rôzne zvieratká, ktorými si vy-
zdobili prostredie jednotlivých oddelení. Po mnohých in-
formáciách z médií, ako pohlcuje odpad našu planétu, sa 
rozhodli prispieť k očiste nášho okolia. S nadšením plnili 
vrecia odpadom, ktorý napokon skončil tam, kde treba –  
v smetnom koši. Pri príležitosti Dňa úcty k starším si pri-
pomenuli dôležitosť a múdrosť starších ľudí v našom ži-

vote. Zahrali si rôzne modelové situácie, ktoré ich naučili, 
ako sa zachovať pri stretnutí a pomoci starším ľuďom. Za-
vŕšili to malými darčekmi pre starších ľudí v ich blízkom 
okolí. Nezabudli ani na Svetový deň sporenia, ktorý ich 
obohatil v oblasti finančnej gramotnosti. Všetkých pote-
šil aj Strašibál, diskotéka v najstrašidelnejších maskách 
plná pestrých súťaží, v ktorých si mohli deti zmerať sily 
v šikovnosti. Posledné teplé jesenné dni využili na jesen-
nú olympiádu. Súťažili v skákaní cez švihadlo, slalome na 
kolobežkách, skokoch cez kruhy, zbierali loptičky a zá-
bavne si zaskákali vo vreci. Počas studených sychravých 
dní si pozreli rôzne rozprávky. S obrovským očakávaním 
sa stretli na Mikuláša. Nevedeli, či príde, či nepríde... Na-
koniec sa to však podarilo a všetky oddelenia navštívil sv. 
Mikuláš so svojím pomocníkom anjelikom, aby deti po-
zdravil a odmenil ich malou zdravou dobrotou.

NAŠE ÚSPECHY

V dňoch 11. – 15. novembra 2019 sa konala na našej škole 
on-line informatická súťaž iBobor 2019. Hlavným cieľom 
tejto súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komuni-
kačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať 
v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom  
a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri uče-
ní sa. Tento školský rok bolo do súťaže zapojených 89 768 
súťažiacich z 1 116 škôl. My sme zapojili 105 žiakov 5., 6. a 8. 
ročníka. Niektoré úlohy boli ľahké, iné náročnejšie. O tom, 
že máme na škole šikovných žiakov, svedčí aj 31 úspešných 
riešiteľov, ktorí nezaváhali a s úlohami si ľahko poradili. 

ODŠTARTOVALI SME VIANOČNÝ ČAS

Neopakovateľné čaro Vianoc sme odštartovali tradičnými 
Vianočnými 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 celej škole z čerstvo napečených me-
dovníčkov. Všetci usilovne pracovali, aby výsledok bol 
čo najlepší. Ich nádherné výtvory ste si určite všimli na  
predajných trhoch v mestskej tržnici alebo počas rodičov-
ských stretnutí vo vestibule školy. 

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Krásne Vianoce plné zdravia a šťastia v kruhu svojich blíz-
kych  Vám želajú žiaci, učitelia a ostatní zamestnanci zo  
Základnej školy, Janka Palu 2. 

Posledné tri mesiace kalendárneho roka to na našej škole žije rôznymi aktivitami. Žiaci cestovali za poznaním i kultúrou, 
absolvovali rôzne ekoaktivity, súťažili so svojimi rovesníkmi v rôznych súťažiach. Žiaci navštevujúci ŠKD zažívali neza-
budnuteľné chvíle na Strašibále či jesennej olympiáde. Atmosféru prichádzajúcich Vianoc priniesli aj tradičné vianočné  
tvorivé dielne. Ste zvedaví, ako to všetko dopadlo?

AJ PRED VIANOCAMI TO V NAŠEJ ŠKOLE ŽIJE
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

CESTUJEME ZA KULTÚROU

Tento školský rok sme stavili na čo najväčšie kultúrne 
obohatenie našich detí. Vďaka bezplatnej vlakovej do-
prave sme minimalizovali finančné náklady, a tak sa nie- 
ktorým triedam podarili uliať sa zo školy hneď viackrát. 
Štafetu troch bratislavských divadelných predstavení od-
štartovali ôsmaci. Tí sa vybrali koncom októbra do Štúdia 
L + S, v ktorom si pozreli predstavenie Tajný denník A- 
driana Mola. Bolo o obyčajnom chlapcovi, ktorý na prahu 
puberty zisťuje, že má niekoľko problémov. Preto si každo-
denné trápenie aj radosti zaznamenáva do prísne tajného 
denníka. 

Druhí v poradí cestovali deviataci. Im vybrali pani učiteľky 
nestarnúci príbeh o láske, zásadách, úspechoch a pádoch 
– muzikál Cyrano z predmestia. Pred samotnou návštevou 
divadla Nová scéna absolvovali poznávaciu prechádzku 
uličkami Bratislavy. Potom už nič nebránilo tomu, aby si  
s chuťou pozreli dielo plné strhujúcich tanečných a spe-
váckych výkonov, ktoré ich prenieslo do prostredia roc-
kových kapiel a hudobných klubov. Žiaci sa mohli vžiť do 
geniálneho, no nekompromisného textára Cyrana, ktorý 
trpí neopätovanou tajnou láskou k ambicióznej speváčke 
Roxane. Tretí kolík štafety prebrali siedmaci. Pre nich bol 
určený muzikál Boyband na Novej scéne. Ani ranné prob- 
lémy s pokazeným vlakom im nepokazili krásne dojmy 
zo slávneho muzikálu o vzniku a fungovaní chlapčenskej 
speváckej skupiny. Upútal ich nielen zaujímavý príbeh, 
ale aj šou plná efektov, úžasných choreografií, známych 
hudobných hitov a vtipných situácií. Po predstavení ešte 
využili krásne slnečné počasie a poprechádzali sa po his-
torickom centre Bratislavy.
Posledný štafetový kolík patril opäť siedmakov, ktorí si  
v Trenčíne pozreli anglicko-slovenskú divadelnú inscená-
ciu o jednovaječných dvojičkách Jack and Joe. Pred očami 
žiakov sa rozohral vtipný príbeh nabitý akciou o záchrane 
života. 

UČÍME SA POČAS EXKURZIÍ

Ešte v októbri sa ôsmaci a deviataci dostali na miesto, kto-
ré sa v roku 1805 zapísalo do dejín ako miesto najväčšie-
ho triumfu Napoleona Bonaparteho – do Slavkova. Vďaka 
milej sprievodkyni si žiaci prezreli historické sály zámku 
Slavkov, odkiaľ sa presunuli na tri najdôležitejšie miesta 
bojiska. Najskôr si vyšliapali na návršie Santon, kde bolo 
sústredené delostrelectvo francúzskej armády, potom 
prišli k Žuráňu, odkiaľ Napoleon velil svojim jednotkám,  
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Strašidelné masky žiakov na diskotéke Strašibál

Ôsmaci na predstavení Tajný denník Adriana Mola

Žiaci na exkurzii v Slavkove bližšie spoznali život Napoleona



PROJEKTOVÉ AKTIVITY
Katolícka spojená škola Nemšová v tomto školskom 
roku aktívne realizuje projektové aktivity v rámci 
projektu Renovabis, Centrum otvorenej komunikácie. 
Vyučujúci absolvovali interaktívny kurz efektívnej  
a nenásilnej komunikácie. Realizujeme aj kurz proak-
tívneho správania, ktorý je spojený aj s rediagnostikou 
rozvojových potrieb školy. Od januára 2020 začína kurz 
efektívneho rodičovstva. V rámci aktivít Fóra proaktív-
nych škôl sa v novembri konalo stretnutie a prezentá-
cia vyučovania v Spojenej škole Poprad Letná s názvom 
„Vstúpte bez klopania“. Tu mali učitelia našej MŠ a ZŠ 
možnosť načerpať zo skúseností a tvorivých nápadov 
a realizácií zámeru Škola pre každého – škola na kaž- 
dý deň. Mali možnosť zažiť efektívnu prácu žiakov  
s textom v rámci viacerých predmetov a tiež premyslenú  
a nápaditú prácu v technickej materskej škole. Škola sa 
tiež  začala aktívne zapájať do aktivít v rámci projektu 
„Deti nepočkajú“. V rámci podpory tohoto projektu boli 
žiaci našej školy nahrávať vianočné piesne v profesio-
nálnom hudobnom štúdiu v Žiline, ktoré budú uvedené 
v rozhlasovom vysielaní počas vianočného obdobia. 
Ďakujeme zúčastneným deťom a učiteľom za prípravu 
a úžasný výkon a tiež p. Galkovi za materiálnu a finan- 
čnú podporu a pomoc. Partnerom našej školy pri tejto 
akcii bola Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline.

S podporou Úradu vlády SR sme zrealizovali v priesto-
roch malej telocvične výstavbu boulderovej steny na 
lezenie bez istenia pre žiakov MŠ a ZŠ. Máme nádej, že 
všetky uvedené aktivity realizované v súlade s víziou 
školy nám pomôžu vybudovať školu, ktorá bude tou 
najlepšou pre našich žiakov, učiteľov a rodičov.

Lubomír Král

DUCHOVNÉ AKTIVITY
V našej celoročnej duchovnej aktivite: „Kráčame cestou 
sviatostí“  sme už prekročili bránu krstu, ba dokonca 
sme už absolvovali aj zastávku pri sviatosti birmova-
nia. Okrem toho  sme sa spoločnou modlitbou za jed-
notu a pokoj vo svete 18. 10. 2019 zapojili do modlitbovej 
aktivity Milión detí sa modlí ruženec. 2O. 11. 2019 sme 
našu spoločnú modlitbu obetovali za prenasledova-
ných kresťanov, a tak sme sa zapojili aj do aktivity „Po-
moc  trpiacej Cirkvi“. Advent je špeciálny čas, ktorý má 
svoj veľký význam. Je to prípravné obdobie plné očaká-
vania príchodu Pána Ježiša. Veľmi dôležitá je  duchov-
ná príprava. K nej nám veľmi pomôže, ak sa dokážeme 
vnútorne stíšiť. Nenechajme sa strhnúť hlukom ulice, 
hlukom nákupného centra, zvukom kolied a svetlami 
v obchodoch. Je úlohou nás, kresťanov, nezabudnúť na 
Pána Ježiša a dobre sa pripraviť na jeho príchod.  Na pr-
vom mieste je  dobré spytovanie svedomia a svätá spo-
veď. Na druhom mieste je potrebné naše srdce naplniť  
sebazapieraním, našimi  dobrými skutkami  a našou 
sústredenou modlitbou. Tak sa nám podarí naše srdce 
pripraviť na stretnutie s Ježišom a prežijeme advent 
naplnený Božím požehnaním. Potom budeme môcť  
s radosťou a hlbokým duchovným úžitkom osláviť sviat- 
ky narodenia Božieho syna.             

Monika Tatranská

ŠKOLSKÉ AKTIVITY A SÚŤAŽE 

LITERÁRNE  ÚSPECHY
Naša KSŠ zorganizovala literárnu súťaž Mladý spiso-
vateľ pod vedením pani učiteľky Kataríny Martinkovej 
a pána psychológa Tomáša Poláčka. Príspevky od detí 
boli veľmi zaujímavé, a tak sa súčasťou ceny stala náv- 
števa veľtrhu kníh Bibliotéka v Bratislave. Žiakom so 
svojimi vyučujúcimi sa podarilo stretnúť so známym 
spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý keď si prečítal 
žiacke príspevky, pozval všetky deti do svojho projektu, 
ktorého výsledkom bude 9-dielna séria kníh, kde deti 
nájdu svoje nápady i literárne príspevky.  

NEBOJME SA SLOVENČINY
Nebojme sa slovenčiny, to je názov školskej súťaže zo 
slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojilo 
21 nebojácnych žiakov 5. až 9. ročníka. Sily si zmerali 
dievčatá a chlapci v pravopisnej súťaži, v čítaní s poro-
zumením a zážitkovej interpretácii textu s ponaučením. 
A kto vyhral a dokázal, že sa nebojí slovenčiny?  Martin-
ka Máliková z 9.A, Vaneska Rajníčková zo 7.A, Hanka 
Kenderová, Tobiáš Král, Bruno Velek a celkovým víťa-
zom je družstvo 9.A triedy /Martinka Máliková, Emka 
Schvandtnerová, Saška Sedláčková/. Gratulujeme!

ŽIACI I VYUČUJÚCI KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY VSTÚPILI DO ADVENTNÉHO OBDOBIA, KTORÉ JE 
PRÍPRAVOU NA NARODENIE JEŽIŠA. ZASTAVME SA PRI PREDADVETNÝCH I ADVENTNÝCH AKTIVI-
TÁCH, KTORÉ BOLI SÚČASŤOU ŠKOLY A ZAVŔŠENÍM  ÚSPEŠNÉHO  ŠKOLSKÉHO ŽIVOTA V TOMTO 
KALENDÁRNOM ROKU.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

DEŇ JABLKA
Október patril aj Jablkovému dňu, kde sa žiaci I. stupňa  
zapojili do jablkových aktivít, kreslili, písali, zhotovo-
vali, recitovali, spievali a súťažili...a celá škola voňala 
jablkovými dobrotami.

EXKURZIA DO ŠTÁTNEHO ARCHÍVU
Pri príležitosti 100-výročia narodenia M.R. Štefánika 
siedmaci so svojimi triednymi učiteľkami navštívili 
Štátny archív SR v Trenčíne, kde bola pripravená výsta-
va o tejto zaujímavej osobnosti storočia. Štátny archív 
všetkých zaujal aj svojimi prastarými knihami a doku-
mentami.

CHCEŠ POMÔCŤ, MÁŠ ŠANCU
Pod týmto názvom zorganizovala v novembri Žiacka 
školská rada zber obuvi a kozmetických prípravkov 
pre deti z detského domova v Trenčíne. A výsledok? 153 
párov obuvi, 3 škatule kozmetiky. Ani slovami sa nedá 
opísať radosť detí z domova. A za tú radosť patrí veľká 
vďaka vám, žiakom i rodičom, ktorí ste ochotní pomáhať.

MICHALSKÝ TURNAJ 
26. septembra sme organizovali už 27. ročník turnaja  
o Pohár sv. Michala v malom futbale chlapcov a vybíja-
nej dievčat. Tento rok sa zúčastnili: ZŠ J. Palu Nemšová, 
ZŠ sv. Dominika Sávia z DCA, ZŠ sv. Svorada a Benedikta 
v Trenčíne a naša ZŠ sv. Michala. V oboch disciplínach 
sme dosiahli úžasné úspechy a vyhrali sme všetky zá-
pasy, a tak sme sa stali zaslúžene víťazmi celého turnaja  
v oboch spomínaných športových dicsiplínach. Všet-
kým zúčastneným gratulujeme k výborným výkonom.

BEH OKOLO ĽUBORČE
V sobotu 9. 11. sa uskutočnil už 51.ročník Behu okolo Ľu-
borče. Z našej školy sa tejto bežeckej súťaže zúčastnilo  
asi 35 žiakov, Adriana Mierna z 5. A skončila na 3. mies-
te a Matej Motola zo 7. B sa stal dvojnásobným víťazom  
v dvoch kategóriách a obsadil 1. a 2. miesto. Blahoželáme.

ADVENTNÁ AKTIVITA
V nedeľu 1.decembra začalo adventné obdobie. V 1.A 
triede si žiaci spolu s rodičmi vyrobili adventné vence, 
ktoré sa stali inšpiráciou pre nás, všetkých. 

MIKULÁŠ
5. decembra do našej školy  zavítal dlho očakávaný Mi-
kuláš s anjelmi a  čertami, ktorý rozdával dobrým de-
ťom darčeky. 

VIANOČNÉ TRADÍCIE
12. decembra v KSŠ  žiaci spolu so svojimi učiteľmi 
predstavili rodičom a všetkým návštevníkom vianočné 
tradície spojené s predajom svojich hand made výrob-
kov, nechýbalo tradičné pečenie oblátok, kapustnica, 
vianočné výroby z vosku a medu, žiaci si pripravili aj 
tradičný predvianočný  slávnostný program,  ktorým 
privítali všetkých prítomných.

Krásne prežitie vianočných sviatkov, plných pokoja, zdravia 
a lásky v kruhu svojich najbližších prajú všetkým učitelia  
a žiaci KSŠ. 

Pripravila Mária Urbánková 

8 www.nemsova.skNEMŠOVSKÝ                      SPRAVODAJCA

Dvojnásobní víťazi Michalského turnaja

Výroba adventných vencov

V nahrávacom štúdiu pri nahrávaní vianočných pesničiek
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Cvičenie rodičov s deťmi

Hravo a zdravo s jablkom

Choreografia Kázala mi mati Komorná hra ZUŠ Nemšová na Adventnom koncerte 8. 12. 2019

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ

DETSKÝ HUDOBNÝ FESTIVAL ORFEUS JUNIOR
V priestoroch bratislavskej Dvorany VŠMU sa v októbri uskutočnil už 5. ročník hu-
dobného festivalu Orfeus Junior 2019, venovaný žiakom ZUŠ vo veku od 6 -18 rokov.  
Na účastníkov čakali tvorivé dielne, zážitkové hry s hudbou, grafické partitúry, sku-
pinová improvizácia, či elementárne komponovanie.
Žiaci Literárno-dramatického a Hudobného odboru úspešne reprezentovali ZUŠ Nem- 
šová v improvizovanej kompozícii s hrou na telo a detské hudobné nástroje  s náz- 
vom: Hudba je hračka alebo  Ten Trenčiansky zámok v Bratislave. Spoločné dielko 
spolu s lektormi Kristínou Prekopovou a Tomášom Borošom zaznelo v autorsko – 
improvizačnom koncerte, ktorý  bol vyvrcholením celodenného podujatia. Skladba 
sa dá vypočuť a pozrieť aj na platforme Youtube.

KREATÍVNE VIANOCE
V mesiaci december prebiehal už siedmy ročník súťaže výtvarného odboru – Kreatívne 
Vianoce. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách, pričom si deti mohli vybrať z troch 
zvolených tém: vianočná pohľadnica, vianočný obraz alebo vianočný trpaslík. Z témy 
„vianočný obraz“ boli vybrané dve práce žiačok, a to Olívie Malíkovej a Niny Ragulo-
vej, ktoré boli použité na tvorbu vianočnej pohľadnice ZUŠ. Práce vyhodnocovala troj-
členná komisia na čele s predsedom komisie výtvarníkom Vilamom Schmidbauerom. 
Ceny boli víťazom súťaže odovzdané dňa 9. decembra v Kultúrnom dome v Ľuborči. 

PREDVIANOČNÉ KONCERTY
Sériu predvianočných koncertov sme odštartovali 4. decembra Mikulášskym kon-
certom tanečného a literárno-dramatického odboru v Kultúrnom centre v Nemšovej. 
Diváci si mohli pozrieť choreografie v štýle moderného či ľudového tanca, novinkou 
bola choreografia z dielne p. učiteľky Aleny Ertlovej , a to tanec so svetielkujúcimi 
krídlami, ktorá zožala veľký úspech. Svoju premiéru mal i literárno-dramatický od-
bor so svojimi troma scénkami.
Hudobný odbor sa prezentoval na Adventnom koncerte 8. 12. 2019 v Kultúrnom centre 
v Nemšovej. Na koncerte sa predstavili sólisti ako i komorné zoskupenia a inštru-
mentálny súbor. 
Mikuláš zavítal na koncert hudobného odboru do mestského múzea. Vzhľadom  
k veľkému počtu účinkujúcich sa konali dva koncerty, a to 10. 12. a 11. 12. 2019.
Predvianočnú atmosféru si s nami mohli zažiť a spolu s nami si i zaspievať deti z MŠ 
11.decembra a klienti Centra sociálnych služieb dňa 18. decembra.

ZUŠ Nemšová praje všetkým krásne vianočné sviatky plné zdravia, šťastia a lásky a záro-
veň Vás pozýva na Novoročný koncert ZUŠ , ktorý sa uskutoční 22. januára 2020 o 16.30 h 
v Mestskom múzeu v Nemšovej.

Viera Muntágová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Veľkým dňom pre Materskú školu 
na Ulici Odbojárov bol 22. november 
2019, kedy prijali pozvanie bývalí za-
mestnanci školy – pani školníčky, 
upratovačky, kuchárky. S radosťou  
a veľkou úctou privítali deti i súčasní 

zamestnanci tieto dámy, ktoré v materskej škole prežili 
kus svojho života. Po príhovore pani Hudcovskej a kul-
túrnom programe detí si všetci prítomní prešli budovu, 
spoločne si zaspievali, zatancovali a najmä zaspomína-
li na staré časy. S darčekom, dobrou náladou a slzičkou 
šťastia sme sa rozlúčili s vyhliadkou na ďalšie stretnutie.

NAŠA TEKVICOMÁNIA
Už tradíciou Materskej školy na Ulici Odbojárov je zá-
bavné jesenné popoludnie pod názvom „Tekvicomá-
nia“. Šialene vydekorovaný školský dvor, deti a personál  
v kostýmoch tajomných príšer a rozprávkových bytostí, 
zábavné hry spojené s jeseňou, občerstvenie v tekvico-
vom bufete, hľadanie pokladu, vyhlásenie Naj tekvice  
;a pochod mestom prilákali nielen deti a ich rodičov, ale  
i občanov mesta. Takto sa škôlkari rozlúčili s jeseňou!  
S úsmevom a s dobrou náladou.

HÝBEME SA SPOLU...
... je názov projektu Materskej školy, Odbojárov v Nemšo-
vej, ktorý bol podporený nadáciou Dobré srdce spoločnos- 
ťou Tatrabanka. V rámci projektu, ktorého cieľom bolo 
zapojiť do pohybovej aktivity nielen deti, ale aj dospe-
lých, materská škola zorganizovala pravidelné pohybové 
aktivity, no výnimočnými boli „Branný deň“ a „Cvičenie 
rodičov s deťmi“, ktoré sa konali v novembri 2019. Oboch 
aktivít sa zúčastnila veľká skupina cvičencov, preto sa 
v spolupráci s mestom Nemšová konali tieto aktivity  

v športovej hale. Cvičenie na prekážkových dráhach ab-
solvovalo počas branného dňa 70 detí. Veľkou podporou 
boli členovia záchranných zložiek a vojska SR, ktorí deti 
očarili svojou účasťou, svojimi uniformami, predstave-
ním profesie a potrebného vybavenia. Počas cvičenia pl-
nili svoju povinnosť a pomáhali deťom pri prekonávaní 
najťažších prekážok.
Na cvičení rodičov s deťmi sa zúčastnilo približne 40 
detí a 30 rodičov. Spoločná rozcvička, skupinové cvi-
čenia plné zábavy a smiechu a v závere hra s balónmi 
zúčastneným rozprúdila krv, prispela k dobrej nálade  
a pobavila malých i veľkých.
Projekt „Hýbeme sa spolu“ podnecoval k pohybu, podpo-
ril zdravý životný štýl, ale i vzťahy medzi ľuďmi a vytvo-
ril príjemnú chvíľu mladým rodinám, ktoré takto pozi-
tívne strávili voľný čas so svojimi deťmi.

V elokovanej prevádzke materskej školy na  Ľuborčian-
skej ulici podporili zdravý životný štýl inou formou. Ak-

tivita „Hravo a zdravo s jablkom“ venovaná deťom bola 
plná pohybových a zábavných aktivít. Deti s nadšením 
súťažili v rôznych netradičných disciplínach. Následne 
bolo vyhlásené Naj jablko, ktoré si deti vopred priniesli 
a v priebehu týždňa najkrajším jabĺčkam odovzdáva-
li svoje hlasy. Aktivita sa ukončila jablkovou hostinou, 
ktorú pripravili deti so svojimi učiteľkami. V jedno ok-
tóbrové popoludnie si deti pozvali do priestorov školy 
svojich rodičov a starých rodičov na tvorivú dielňu pod 
názvom „Deň zdravej výživy“. Na úvod súťažili vo dvo-
jiciach, ochutnávali zeleninové šaláty pripravené deťmi  
a následne tvorili zo zeleniny a prírodného materiálu   
jesenné dekorácie, ktoré sa stali súčasťou výzdoby  
budovy školy.

K blížiacim sa vianočným sviatkom deti a zamestnanci že-
lajú všetkým občanom mesta Nemšová veľa zdravia, šťastia 
a lásky a detského smiechu!

Miroslava Dubovská
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POZVÁNKY

KÚPELE V REGIÓNE

Rezervácia a predaj procedúr:
Termálne bazény:  
Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) denne
v budove Rehabilitačného bazéna denne

2.12. - 23.12.2019  v pracovné dni
2.1. - 29.2.2020  denne

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v našom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

aj pre občanov
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NÁŠHO MESTA

p r e d t a n c o v a n i e  
T A N E Č N Á  Š K O L A  P A Š K O V C O V

h u d o b n á  p r o d u k c i a  
R E P L A Y  B A N D

G A L A K T I C

e x k l u z í v n y  h o s ť  

R O B O  O P A T O V S K Ý
D J  V A Š O  H Á L A

T O M B O L A

OZNAM PRE ČITATEĽOV  
MESTKEJ KNIŽNICE NEMŠOVÁ
Vážení čitatelia,
Mestská knižnica Nemšová oznamuje svojim čitateľom,  
že z dôvodu čerpania riadnej dovolenky bude zatvorená 
od 23.12.2019 do 01.01.2020. Tešíme sa na Vás 02.01.2020.

Výbor Miestneho spolku Červeného kríža v Ľuborči srdečne pozýva členov  
a ostatných občanov na Predsilvestrovské posedenie pri hudbe dňa 30.12.2019 
o 19:00 hod. do Kultúrneho strediska v Ľuborči. Do tanca a na počúvanie hrá 
hudobná skupina Galaktic. Tešíme sa na Vašu účasť. 

Mesto Nemšová vás srdečne pozýva  
na priateľské stretnutie spojené so zapálením vatry 

pri príležitosti privítania nového roka 2020.

SOBOTIŠTE
1.1. 2020 OD 16:00 HOD.

Pre prítomných bude pripravené malé občerstvenie.
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Výročné zhromaždenie členov MSSČK Ľuborča bude dňa 
16.2.2020 o 15:00 hod. v Kultúrnom stredisku v Ľuborči.

BOHOSLUŽBY 
POČAS VIANOC

ŠTEDRÝ DEŇ 24. 12. 2019 (utorok)
Nemšová 8:00 | 00:00

NARODENIE PÁNA 25. 12. 2019 (streda)
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15   Nemšová 17:30 
Kľúčové 7:30  Trenč. Závada 8:45

SVÄTÝ ŠTEFAN 26. 12. 2019 (štvrtok)
Nemšová 8:00      Nemšová 10:15    
Kľúčové 7:30  Trenč. Závada 8:45
 
SILVESTER 31. 12. 2019 (utorok)
Nemšová 17:00

PANNY MÁRIE BOHORODIČKY 1. 1. 2020 (streda)
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15   Nemšová 17:30     
Kľúčové 7:30  Trenč. Závada 8:45

ZJAVENIE PÁNA 6. 1. 2020 (pondelok)
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15   Nemšová 17:30     
Kľúčové 7:30  Trenč. Závada 8:45

KRST KRISTA PÁNA 12. 1. 2020 (pondelok)
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15   Nemšová 17:30     
Kľúčové 7:30  Trenč. Závada 8:45

ÚRADNÉ HODINY MsÚ POČAS SVIATKOV

23.12.2019 (PO) – zatvorené
24.12.2019 (UT) – Štedrý deň (deň pracovného pokoja)
25.12.2019 (ST) – Prvý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)
26.12.2019 (ŠT) – Druhý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)
27.12.2019 (NE) – otvorené 7,00 – 14,00 (prestávka 11,30 – 12,00) 
28.12.2019 (PI) – zatvorené
29.12.2019 (NE) – zatvorené 
30.12.2019 (PO) – otvorené 7,00 – 15,00 (prestávka 11,30 – 12,00)
31.12.2019 (UT) – zatvorené
01.01.2020 (ST) – zatvorené, Deň vzniku SR (štátny sviatok)
02.01.2020 (ŠT) – zatvorené
03.01.2020 (PI) – otvorené 7,00 – 14,00 (prestávka 11,30 – 12,00)
04.01.2020 (SO) – zatvorené
05.01.2020 (NE) – zatvorené
06.01.2020 (PO) – zatvorené, Zjavenie pána (deň pracovného pokoja)

Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža Ľuborča 
oznamuje občanom, bezpríspevkovým darcom krvi, že odber krvi bude dňa 15.1.2020  
v Kultúrnom centre Nemšová na Ulici SNP č. 1. Darcovia krvi sa môžu nahlásiť u pred-
sedníčky MSSČK Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle 0905 382 237.



Dňa 29.12. 2019 si 
pripomenieme druhý rok, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko JOZEF VAVRO 
z Ľuborče. S láskou a úctou 
spomína manželka a dcéry 
s rodinami. 

Dňa 5.11. 2019 sme si 
pripomenuli desať rokov, 
odkedy nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko JÁN 
KUBÍČEK z Nemšovej.  
S láskou naňho spomína 
celá rodina. 

Dňa 29.9. 2019 sme si 
pripomenuli dvanásť rokov, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec  
a dedko VOJTECH KAUKAL. 

V novembri 2019 sme si 
pripomenuli jedenásť rokov, 
čo nás navždy opustil syn  
a brat MARIÁN KAUKAL. 

Dňa 27.1. 2020  
si pripomenieme tri roky,  
čo nás navždy opustila  
naša dcéra a sestra 
TATIANA KAUKALOVÁ.   
S láskou a úctou  
spomína celá rodina. 

Dňa 17.12.2019 sme si 
pripomenuli piaty rok, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko, brat a švagor 
JOZEF KOŠÚT. S láskou a 
úctou spomína celá rodina.  

Dňa 25.12.2019 si 
pripomenieme desiate 
výročie úmrtia manžela, 
otca, dedka a pradedka 
ONDREJA BARTEKA.  
V modlitbách spomína  
celá rodina. 

Dňa 5. 12.2019 uplynulo 
sedem rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
manželka, sestra, švagriná 
a teta ANNA CHMELINOVÁ. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

Dňa 24.12.2019 si 
pripomenieme desiate 
výročie, čo odišla do 
večnosti naša drahá mama 
HELENA FILOVÁ a dňa 
10. 12. sme si pripomenuli 
druhé výročie smrti nášho 
otca EMILA FILU. Kto ste 
ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. Synovia, 
dcéra, nevesty a ostatná  
blízka rodina.

Dňa 28.11.2019 uplynul 
rok, čo nás navždy opustil  
náš otec, dedko a manžel 
JOZEF ĎURIŠ. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou v srdci  
a smútkom v duši spomína 
manželka, deti  s rodinami, 
vnúčatá a ostatná blízka 
rodina. 

Dňa 10.12.2019 uplynul 
jeden rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec  
a dedko JOZEF UHRÍN.  
S láskou spomína 
manželka, deti s rodinami, 
ostatná blízka rodina, 
susedia a kamaráti. 

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

Dňa 17.11.2019 uplynulo 
devätnásť rokov, čo odišiel  
do večnosti náš otec  
a dedko JOZEF MARČEK  
a dňa 4.12. uplynul smutný 
rok, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a babka 
MÁRIA MARČEKOVÁ. Kto 
ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku a modlitby. 
S láskou a úctou spomínajú 
dcéry, zať, vnučky a ostatná 
rodina. 

Dňa 27.9.2019 uplynulo päť 
rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, tato, deduško  
a pradeduško FRIDRICH 
MRÁZIK. S úctou a láskou 
spomína manželka, deti  
s rodinami a ostatná  
blízka rodina.  

Dňa 7.1. 2020  uplynie  päť 
rokov,  čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko  JOZEF 
MATIAŠOVIČ. S úctou a 
láskou  spomína manželka  
a  dve dcéry s rodinami. Kto 
ste ho poznali,  venujte mu  
s nami tichú spomienku. 

Dňa 19.12.2019 uplynul 
jeden rok,  čo nás opustil 
náš milovaný manžel a otec  
STANISLAV KOVÁČ vo veku 
72 rokov. S úctou spomína 
manželka, syn a ostatná  
smútiaca rodina.  
Odpočívaj v pokoji!

Dňa 2.12.2019 sme si 
pripomenuli dvadsiate 
výročie úmrtia nášho 
drahého otca LADISLAVA 
KONÍČKA. Za tichú 
spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí na neho 
nezabudli. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, syn  
a dcéra s rodinou.

POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďakujeme 
všetkým z rodiny, priateľom, 
susedom, ktorí prišli na 
poslednej ceste odprevadiť  
a naposledy sa rozlúčiť  
s naším drahým manželom, 
otcom a starým otcom 
ANTONOM CHMELINOM, 
ktorý nás navždy opustil 
26.10.2019 vo veku 76 
rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
Naše poďakovanie patrí aj 
pánovi kaplánovi Dominikovi 
Ondriašovi za dôstojnú 
rozlúčku a sestrám z Poľska 
a Moravy. S úctou, láskou  
a vďakou spomína  
smútiaca rodina. 

POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďakujeme 
všetkým z rodiny, priateľom, 
susedom, ktorí sa prišli 
naposledy rozlúčiť  s naším 
drahým manželom, otcom  
a starým otcom 
FRANTIŠKOM PERNICOM, 
ktorý nás navždy opustil 
29.10.2019 vo veku 
nedožitých 83 rokov. 
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
Naše poďakovanie patrí aj 
pánovi dekanovi Jánovi 
Smolkovi za dôstojnú 
rozlúčku. S láskou a vďakou 
spomína manželka, synovia  
s rodinami, švagriná  
s rodinou a ostatná  
smútiaca rodina. 
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Z MATRIKY MESTA Zo života farnosti

Otec chudobných v Nemšovej

VĎAKA, štedrí Nemšovčania

Dňa 5. októbra sa začalo s rekon-
štrukciou interiéru farskej budovy, 
ktorú realizuje miestna stavebná fir-
ma. Dňa 12. až 13. októbra sa v Tren-
čianskej Závade konala fatimská púť. 
Slávnostným celebrantom a kaza-
teľom poslednej tohtoročnej hodovej 
slávnosti bol páter Doc. ThDr. Prokop 
Patrik Maturkanič PhD., CFSsS, kňaz 
litoměřickej diecézy, farár v Novosed-
liciach, Dubí a Cínovci v severných 
Čechách a profesor filozofie na Vy-
sokej škole aplikovanej psychológie  
v Terezíne. 

Dňa 26. októbra do našej farnosti doputovali z farnosti Pruské relikvie sv. Vincenta de Paul. Táto 
celodenná duchovná slávnosť začala sv. omšou, ktorú celebroval pán dekan Ján Smolka. Po sv. 
omši nasledovala celodenná adorácia spojená s osobným uctením relikvií svätca. Po popolud-
ňajšej pobožnosti, ktorú viedol pán kaplán Dominik Ondriaš, sme sa s relikviami sv. Vincenta de 
Paul rozlúčili a odprevadili do farnosti Trenčín-Opatová. Pred slávnosťou Všetkých zosnulých 
a spomienkou na Všetkých verných zosnulých veriaci našej farnosti pristúpili vo veľkom poč- 
te k sviatosti zmierenia, aby tak cez plnomocné odpustky pomáhali dušiam v očistci. Počas du-
šičkovej oktávy taktiež  vo veľkom  počte prichádzali na sv. omše. Po večerných sv. omšiach sa 
konali modlitby za duše v očistci na Starom cintoríne. Dňa 8. novembra začal svoje pôsobenie, 
pod vedením našej farníčky Kristíny Prekopovej, farský spevokol tvorený deťmi a mládežou,  
do ktorého sa prihlásilo viac ako 30 detí a mladých. Dominik Ondriáš

V rámci putovania relikviára životnej veľkosti s pozostatkami sv. Vincenta de Paul, nazývaného 
aj Otcom chudobných, dňa 26. októbra 2019 zavítal aj do našej farnosti Nemšová.

Cieľom bolo uctiť si tohto významné-
ho svätca, oboznámiť sa s jeho živo-
tom a dielom pre najchudobnejších, 
ako aj posilniť tých, ktorí pracujú pre 
núdznych a zároveň priniesť jeho 
orodovanie ľudom, ktorí to potrebujú. 
Sv. Vincent de Paul žil v 17.storočí vo 
Francúzku, pochádzal z chudobnej 
rodiny, bol veľmi nadaný, bohaboj-
ný a mal súcit s biednymi. Ako kňaz 
zažíval rôzne starosti po duchovnej 
i materiálnej stránke. Rok 1617 je za-
čiatkom Vincentovej charitatívnej 
činnosti, zaviedol generálne spovede, 

neskôr založil Misijnú spoločnosť kňazov – vincentíni –na konanie ľudových misií, bol spoluza-
kladateľom Dcér kresťanskej lásky – sestričky vincentky. Prejavil sa ako geniálny organizátor  
pomoci pre chudobných, založil prvý Spolok kresťanskej lásky, zakladal sirotince pre odložené, 
nechcené deti, nemocnice pre najbiednejších. Svätého Vincenta de Paul v dnešnej modernej ter-
minológii považujeme za prvého sociálneho pracovníka.
Jeho relikviár, ktorý od 26. septembra do 15. decembra putoval po Slovensku, bol vymodelovaný 
v Mexiku pri príležitosti 400. výročia zrodu vincentínskej charizmy a okrem identickej podoby 
svätca v životnej veľkosti – obsahuje fragment jeho kosti a časť jeho srdca, ktoré počas života 
horelo láskou ku Kristovi v chudobných. Slovensko je prvá krajina, ktorá po Mexiku prijala tento 
vzácny relikviár. Počas prítomnosti relikviára v miestnom Kostole sv. Michala archanjela si ucti-
lo tohto svätca množstvo ľudí z Nemšovej i z okolitých obcí. Ďakujeme našim duchovným otcom, 
ženám zo Spolku sv. Vincenta d. P., hasičom a všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôstojné privítanie 
relikviára, slávnostnú svätú omšu, program i rozlúčku. 
Nech aj výrok sv. Vincenta d. P.:„Slúžte chudobným, oni vám raz otvoria nebo,“ nás povzbudzuje  
v pomoci núdznym.

Dominik Ondriáš

V čase od 18.11. do 5.12.2019 ženy zo 
Spolku kresťanskej lásky sv. Vincen-
ta de Paul v Nemšovej zorganizovali 
aktivitu pre bezdomovcov s názvom 
„Taška sv. Vincenta.“ Ľudia si v kosto-
le alebo v Mestskom úrade vyzdvihli 
igelitovú tašku, ktorú podľa svojich 
možností naplnili potrebnými veca-
mi pre ľudí bez domova. Vyjadrujeme 
úprimné poďakovanie všetkým, ktorí 
tak učinili.
Darovali ste nesmierne množstvo po-
trebných vecí, približne 90 vriec: tep-
lého oblečenia, pracovných odevov 

a obuvi, ponožiek, čapíc, šálov, rukavíc, posteľnej bielizne, uterákov, osušiek a deky. Kvantum 
trvanlivých potravín, cez 100 kg cestovín, 60 kg ryže, 40 kg cukru, 20 kg múky, 15 kg strukovín, 
15 l oleja, množstvo paštét a rybích konzerv, sladkostí, kompótov, čajov a kávy. Množstvo drogé-
rie a hygienických potrieb /mydlá, šampóny, sprchové gély, potreby na holenie, hyg. vreckovky,  
toalet. papier, plienky, vložky, lieky. Finančná pomoc 150 €. Organizátori zbierky všetky tieto veci 
priebežne prebrali, vytriedili a zabalili do vriec a krabíc. Nakoľko v mieste pôvodného určenia 
OZ Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom z kapacitných dôvodov nemohli prijať tieto veci, po 
dohovore s vedením najväčšej nocľahárne pre bezdomovcov DEPAUL na Slovensku, bola zbierka 
dňa 9. decembra 2019 privezená do tejto nocľahárne v Bratislave. 

Ešte raz vďaka všetkým štedrým darcom, pánovi dekanovi za povolenie a poskytnutie priestorov 
a tiež ďakujeme pracovníkom  VPS Nemšová i vedeniu mesta za poskytnutie auta na prepravu  
i fyzickú pomoc.

                                                                                                         Margita Šumichrastová
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ŠACH

BEH OKOLO ĽUBORČE – 51. ROČNÍK

REKONDIČNÝ POBYT  
OZ PEREGRÍN NEMŠOVÁ  
V JASNEJ   
V dňoch od 29. 11. 2019 do 1. 12. 2019 sa 
vďaka finančnej dotácii Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na podaný projekt: 
Rekondičnými, spoločenskými, kultúrny-
mi aktivitami a dôstojným zázemím k zvý-
šeniu kvality života Jasná v Demänovskej 
doline stala miestom pobytu členov OZ Peregrín, občianske-
ho združenia na pomoc onkologickým pacientom a ich rodi-
nám v Nemšovej. 37 účastníkov prežilo pekný víkend, ktorý 
bol zameraný na regeneráciu a prevenciu zdravia, ale aj na 
kultúrne vyžitie a obohatenie ducha. V zrekonštruovanom 
bazéne hotela Sorea SNP si členovia OZ mohli dobre zaplá-

vať, využiť rôzne typy vodných masáží a navštíviť aj sauny 
či perličkový kúpeľ. Nechýbala ani zaujímavá interaktívna 
prehliadka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniar- 
stva v Liptovskom Mikuláši, ktorá sa konala hneď v prvý deň, 
či výlet lanovkou na Chopok, prechádzky v prvom čerstvo 
napadnutom snehu alebo účasť na programe Liptovských 
slávností a otvorenia novej zimnej sezóny nasledujúci deň 
v sobotu. Stretnúť sa a spoločne prežiť chvíle oddychu je 
pre každý kolektív povzbudením, podnetom na upevnenie 
vzťahov a načerpaním potrebných síl. OZ Peregrín v Nemšo-
vej, ktoré pracuje výlučne na dobrovoľníckej báze, si mohlo 
vďaka prijatiu Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK 
– Všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely - 
Poskytovanie sociálnej pomoci do kroniky s vďakou zazna-
čiť vydarené podujatie, na ktoré bude mať len tie najkrajšie 
spomienky. Marcela Prekopová Po návšteve múzea v Liptovskom Mikuláši

HYUDAI EXTRALIGA ŽIEN
Nemšová jesenným majstrom

VÝSLEDKY: Nemšová – Nitra 17 : 2 | Nemšová – Pruské 3 : 4 | Spišská Nová ves - Nemšová 4 : 7 | 
Tvrdošín – Nemšová 7 : 11 | Hurikan BA – Nemšová 1 : 11 | Nemšová – Partizánske 14 : 4 | Nemšová 
– Kysucké Nové mesto 6 : 5 | Sabinov – Nemšová 5 : 8 | Michalovce – Nemšová 3 : 2

 
 

 
 

 
 
 
 

Mladšia prípravka: Nemšová – T. Teplice 1 : 16 | Nemšová – Trenčín bieli 7 : 7 | Nemšová – Trenčín 
červení 9 : 14 | Nemšová – Skalica 8 : 9 | Nemšová – Partizánske modrí 3 : 13
Staršia prípravka: Nemšová – Trenčín červení 10:4 | Nemšová – Topoľčany 10 : 10 | Trenčín bieli – 
Nemšová 13 : 7 | Nemšová – Púchov 14 : 6 | Nemšová – Piešťany 2 : 9 | Partizánske – Nemšová 8 : 6 |
Mladšie žiačky: Nemšová – Pruské 17 : 0 | Pruské – Nemšová 2 : 10 | Nemšová – Pruské
Staršie žiačky: Nemšová – Modra 11:2; Galanta – Nemšová 1:33; Partizánske - N 12:10;
Dorastenky: Nemšová – Pruské 10 : 4 | Nemšová – Partizánske 3 : 10

REPREZENTAČNÉ VÝBERY - hráčky z Nemšovej
Žiačky: Kristína ONDREJIČKOVÁ, Alexandra OŠKRDOVÁ, Timea KULOVÁ | Juniorky: Denisa 
PAPIERNIKOVÁ, Patrícia ŠTEFÁNKOVÁ, Kristína VYLETELKOVÁ, Alexandra ŠVANČÁRKOVÁ 
Ženy: Denisa PAPIERNIKOVÁ

SVK 3. LIGA B2 2019/2020 
Nemšová/Horné Srnie A – Nemšová/Horné Srnie B 5,5 : 2,5 | Nemšová/Horné Srnie A - Handlová 3 : 5 |  
Nemšová/Horné Srnie A – Považské Podhradie 6 : 2 | Nemšová/Horné Srnie A – Bojnice 2,5 : 5,5

Nemšová/Horné Srnie B – Lehota pod Vtáčnikom 2 : 6 | Nemšová/Horné Srnie B – Chynorany 1,5 : 
6,5 | Nemšová/Horné Srnie B– Beluša 2,5 : 5,5

VÝSLEDKY - umiestnenie na prvom mieste
Prípravka žiačky 800 m → MIERNA Adriana (Nemšová) 
Prípravka žiaci 800 m → ONDRÁŠIK Jakub
Mladšie žiačky 800 m → JANÍČKOVÁ Katarina (Lysá pod Makytou) 
Mladší žiaci 1 200 m → KUDLÍK Matej 
Staršie žiačky 1 200 m → ŠUPICOVA Lena (Trenčín) 
Starší žiaci 2 200 m → ŠUMICHRAST Jakub (Nemšová) 
Dorastenky 2 200 m → SURANOVÁ Karin (Dubnica n/V) 
Dorastenci 3 200 m → JANÍČEK Tomáš Lysá pod Makytou) 
Buď Fit 3 200 m ženy → BRISUDOVÁ Anna Mária (Nemšová) 
Buď Fit 3 200 m muži → VYDRNÁK Dalibor (Champion club) 
Juniori 4 200 m → SUCHÁNEK Martin (Bohunice) 
Ženy F → MANÍKOVÁ Ľubomíra (Dubnica N/V) 
Ženy G → BREZOVSKÁ Barbora 
Muži A → ILAVSKÝ Miroslav (Dubnica n/V) 
Veteráni B → KRIŽÁK Ján (Skalica) 
Veteráni C → MORAVEC Ján (Myjava) 
Veteráni D → CVIČELA Ján (Klačany) 
Veteráni E → KMINIAK Ján (Klobušice)

SPONZORI 51. ROČNÍKA BEHU OKOLO ĽUBORČE
Mesto NEMŠOVÁ | CHAMPION CLUB | TJ ĽUBORČA / ALL PARTNERS s.r.o. - Peter VAVRO & Ivana PORUB-
SKÁ | OLD HEROLD | Spoločenstvo bývalých urbárnikov ĽUBORČA | Pekáreň SÉZAM – p. Emanuel MAZÁŇ | 
Catering servis - p. Ľuboš ŠVOREC | p. Michal BARTÁK | p. Ján GABRIŠ | p. Andrej GABRIŠ | p. Roman KOR-
VAS | MILP s.r.o – p. Ján MUTŇANSKÝ | GAZDOVSTVO UHLISKÁ | COM-PA – p. Peter MASARČIN | Lekáreň 
NIKA | Záhradkárske potreby - p. Stanislav HUSÁR | TOP Drogéria Záhradkárske potreby - p. Iveta HÚDE-
KOVÁ | Drogéria - p. Dana Pavlačková | p. Jozef ŽÁCKY | RozmaTech spol. s.r.o – p. Zuzana KORVASOVÁ | 
Pizzéria Lagúna | FIGURA Servis - p. Peter Porubský | Elise Darčekovo - p. Martina Holúbková | Zelenina - p. 
Fehér | Zelenina - p. Peter Topák | p. DAO NGUVEN VAN

PRIPRAVUJEME
FLORBAL EXTRALIGA ŽIEN MŠH Nemšová
18.1. Tvrdošín | 19.1. Spišská nová Ves | 25.1. Bratislava |  
22.2. Michalovce | 23.2. Sabinov
ZIMNÁ MINILIGA 4.1. slávnostné ukončenie 26. ročníka

Pokojné prežitie vianočných sviatkov  
strávených v kruhu svojich blízkych  

a úspešný Nový rok 2020  
želá redakčná rada


