
   estský ples patrí k najvýznamnejším
   kultúrno-spoločenským podujatiam
   v našom meste. Hostí vždy presvedčí
   svojou spontánnosťou, neškrobenos-
ťou a zároveň eleganciou. Každoročne je oň veľký 
záujem, a to nielen zo strany Nemšovčanov. Tohto-
ročný ples sa konal v sobotu 4. februára a jeho de-
jiskom bolo už tradične Kultúrne centrum Nemšo-
vá. Veľká sála ožila výzdobou v zelených farbách. 
Po otvorení plesu primátorom mesta Nemšová sa 
zaplnil parket členmi Tanečnej skupiny Paškovcov. 
Tí svojou úvodnou choreografi ou upútali oko každé-
ho milovníka tanca. Hostia počas večera využívali 
fotokútik a ochutnávali miešané drinky od profe-
sionálneho baristu. Organizátori plesu obsiahli via-
cero hudobných štýlov. Úvodný valčík od Bojnickej 
kapely vytiahol na parket takmer celú sálu. Zábavu 
naplno rozprúdila eventová kapela Replay Band, 
ktorej repertoár bol plný hitov z domácej i svetovej 
hudobnej scény. Po úspechu minulých ročníkov sa 
tentokrát na plese ako hlavná hviezda večera pred-
stavila Mária Čírová. Jej spev a hra na klavíri boli 
skutočným umeleckým zážitkom. Za ofi ciálnym prog-
ramom dala bodku tombola, po ktorej nasledovala 
zábava do skorých ranných hodín. Hostia tak mali 
zážitok pre všetky zmysly - nabitý program, dobrá 
zábava a chutné jedlo. Priebeh celého plesu sa nie-
sol v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Krásne róby 
prítomných dám podčiarkli výnimočnosť celého ve-
čera. Dvadsiaty druhý ročník považujeme za jeden 
z najlepších. Počet predaných lístkov presiahol 300 
miest, a to je pre nás silnou motiváciou pokračovať 
v tomto trende aj v nasledujúcich rokoch.

Barbora Koníčková

NEMŠOVSKÝNEMŠOVSKÝ
SPRAVODAJCASPRAVODAJCA

Odovzdávanie cien víťaznému tímu
23. ročníka zimnej miniligy

Veselé fašiangové masky zaplnili ulice nášho mesta Výročná členská schôdza Červeného kríža
v Kultúrnom dome Ľuborča

Obdobie od sviatku Troch kráľov až po Popolcovú stredu je obdobím bálov, plesov a zábav.
Inak tomu nebolo ani v meste Nemšová, kde sa uskutočnil už 22. ročník Mestského plesu.

22. ROČNÍK MESTSKÉHO PLESU
S EXKLUZÍVNYM HOSŤOM

Prítomní hostia v očakávaní otvorenia plesu

Exkluzívnym hosťom tohtoročného mestského plesu bola Mária Čírová

Dobrá zabáva vydržala až do skorého rána

OČAMI
PRIMÁTORA

Vážení občania,

vstúpili sme do jar-
ného obdobia, kto-
ré slnečnými dňami
napomáha rýchlo
zabudnúť na neob-
vykle tuhú zimu a po-
zýva nás k prácam 
na záhradách a von-
kajších priestoroch 
našich domov a síd-
lisk. Aj v tomto roku 
sa budeme snažiť 
postupne menšími 
či väčšími krokmi 
meniť tvár mestských častí a prispievať k lepšiemu ži-
votu v našom meste. Okrem fi nančných prostriedkov 
mesta veľkou mierou k tomu prispejú dotácie, o ktoré 
sa neustále usilujeme, či už ide o Eurofondy, dotácie 
zo štátneho rozpočtu, alebo z iných zdrojov. Naše mi-
nuloročné úsilie podať čo najviac žiadostí prinesie
v nasledujúcich mesiacoch svoje ovocie a my bude-
me realizovať viaceré projekty. Európske nenávratné 
fi nančné fondy nám prispeli na Zníženie energetickej 
náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej. 
Teší nás, že sa nejedná iba o čiastkové zmeny, ale že 
sa budú realizovať rozsiahle rekonštrukčné práce hlav-
ne s cieľom zníženia energetickej náročnosti, zatep-
lenie fasád, na všetky strechy objektu budú osadené 
tepelnoizolačné aj hydroizolačné vrstvy, uskutoční sa 
výmena okien, výmena vysoko energeticky náročných 
svietidiel za LED svietidlá, elektroinštalácie, rekon-
štrukcia kúrenia a vody... V súčasnosti pripravujeme 
podklady k podpisu zmluvy o poskytnutí fi nančných 
prostriedkov a na jar by sme mali s prácami začať. 
Druhým projektom je Zníženie energetickej nároč-
nosti objektu MŠ v Kľúčovom na Trenčianskej 
ulici, z pridelených fi nančných prostriedkov budeme 
opravovať fasádu, vymieňať okná a strechu.
V súčasnosti máme v schvaľovacom procese aj nie-
koľko ďalších žiadostí. Na Ministerstve práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR sme v decembri minulého roka 
predložili projekt pre poskytnutie dotácie na podporu 
rozvoja sociálnych služieb - nákup materiálno-technic-
kého vybavenia priestorov na výkon činností voľno-
časových aktivít a na nákup MTZ vybavenia obytných 
priestorov miestností Centra sociálnych služieb. Do-
tácie zo štátneho rozpočtu očakávame z Okresného 
úradu TN, z odboru školstva, kde sme podali žiadosť
o poskytnutie fi nančného príspevku na riešenie ha-
varijnej situácie vykurovania ZŠ na Ulici Janka Palu. 
Významným a náročným projektom je Výstavba ob-
jektu športovej haly s ľadovou plochou. Mesto po-
zitívne reagovalo na januárovú výzvu Slovenského 
zväzu ľadového hokeja na spoluprácu v oblasti rozvo-
ja športovej infraštruktúry s cieľom zlepšiť podmienky 
v mládežníckom športe, pretože vždy kládlo dôraz na 
rozvoj športových aktivít a 15. februára 2017 žiadosť 
podalo. V januári tohto roka sme na TSK predložili 
projektový zámer na Rozšírenie kapacity MŠ v meste
Nemšová, Ľuborčianska 2 a po získaní hodnotiacej 
správy predložíme do 31. marca 2017 žiadosť o po-
skytnutie nenávratného fi nančného príspevku na tento

(viac na strane č. 2.)



projekt, ktorý zvýši kapacitu nadstavbou triedy pre 22 
detí, pričom urobíme aj čiastočnú rekonštrukciu odde-
lení MŠ, ako aj modernizáciu kuchyne, šatne, sociálne 
zabezpečenie, tvorba skladových priestorov a priestor 
pre zázemie zamestnancov a prístavbu bezbariérovej 
rampy. Taktiež sme vo februári na Trenčiansky samo-
správny kraj predložili na posúdenie projektový zámer: 
„Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ, Janka 
Palu 2, Nemšová“, pri ktorom sa rovnako budeme 
uchádzať o nenávratný fi nančný príspevok z fondov 
Európskej únie. V tomto mesiaci sme reagovali na výz-
vu Environmentálneho fondu na poskytnutie dotácie na 
rok 2017 pre projekt: „Zvýšenie energetickej účin-
nosti objektu Kultúrneho domu v meste Nemšo-
vá, Ľuborčianska 715/9“, kde plánujeme vymeniť 
strechu, okná, zaizolovať objekt, zrekonštruovať WC,
a tak vylepšiť podmienky pre činnosť organizácií, ktoré 
čoraz viac KD využívajú. Z tohto fondu čakáme tiež 
na vyjadrenie sa k žiadostiam, ktoré sme predložili
v októbri minulého roka na dva projekty - na Rekon-
štrukciu vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy “A“, 
“A-1“, “A-1-1“ a druhú žiadosť na Nemšová, ochrana 
pred prívalovými vodami - vyčistenie odvodňovacej 
stoky. 
V rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej 
služby nám Implementačná agentúra Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila minulý rok 
žiadosť o navýšenie na 5 opatrovateliek na plný úvä-
zok, ktoré budú svoju činnosť môcť vykonávať až do 
30. apríla 2018. Pokračujeme aj v dokončení exterié-
rových prác - v apríli dokončíme poslednú etapu prác 
na IBV Záhumnie, na Ul. Kropáčiho pri MŠ - rekon-
štrukciu chodníka a osvetlenia, výmenu a premiestne-
nie stožiarov. Ukončujeme vykupovanie pozemkov na 
cyklotrasu z Kľúčového do Ľuborče, ktorú plánujeme 
dokončiť tento rok. Z menších projektov spomeniem 
vybudovanie toaliet na cintoríne v Trenčianskej Záva-
de, v apríli, v rámci zvýšenia bezpečnosti, vybudujeme
chodník - vstup do IBV Vlárska od kasární z hlavnej 
cesty. V tomto roku, z pohľadu nových možností bý-
vania v našom meste, robíme prípravné práce na naj-
významnejšom projekte výstavby rodinných domov 
na IBV Kľúčové - v dvoch lokalitách. Jednu pripravuje 
Urbariát a druhú mesto v spolupráci s pozemkovým 
fondom. Na jar 2018 by sme chceli začať s odpreda-
jom pozemkov. 
Medzi spoločenskými a kultúrnymi aktivitami spome-
niem ojedinelú a vzácnu udalosť- partnerstvo mesta 
Nemšová na inaugurácii Jubilejnej známky pri príle-
žitosti 100. výročia Zjavenia vo Fatime, ktorú vydalo 
Spoločenstvo sv. Gabriel, spoločne s Portugalskom, 
Poľskom a Luxemburskom. Inaugurácia sa konala 13. 
marca v Kaplnke Panny Márie Fatimskej v Trenčian-
skej Závade. Na záver by som rád ocenil iniciatívu OZ 
PEREGRÍN, združenia na pomoc onkologickým pa-
cientom, ktoré budúci mesiac ofi ciálne otvorí Požičov-
ňu zdravotníckych potrieb, ktoré získava darovaním
i zakúpením nových pomôcok z vlastných prostried-
kov. Mesto bezodplatne prenajalo OZ dve garáže pri 
športovej hale. O tejto službe Vás budeme podrobnej-
šie informovať.

Všetky plánované, ako aj realizované projekty sú vý-
sledkom spoločného úsilia a spolupráce poslancov 
Mestského zastupiteľstva, preto im chcem vysloviť po-
ďakovanie za ústretovosť a súčinnosť pri zveľaďovaní 
nášho mesta.

František Bagin

ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ V ROKU 2017

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

V tejto časti rokovania MsZ poslanci schválili zme-
nu rozpočtu mesta Nemšová - RO č. 6, celkové 
príjmy a výdaje vo výške 4 760 030,50 € a zmenu 
rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2016 - RO 
č. 1, celkové príjmy a výdaje VPS, m. p. o. Nemšo-
vá na rok 2016 vo výške 349 300 €. Následne bol 
schválený rozpočet mesta Nemšová na roky 2017-
2019, celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo 
výške 4 457 703 €. K návrhu rozpočtu predložila 
svoju správu aj hlavná kontrolórka. Rozpočet VPS, 
m.p.o. Nemšová pre obdobie 2017-2019 bol schvá-
lený vo výške 350 500 € v príjmovej a výdavkovej 
časti, spolu s fi nančným plánom na podnikateľskú 
činnosť. Poslanci si vypočuli fi nančné zhodnotenie 
sezóny letného kúpaliska v r. 2016 a výhľad pre-
vádzkovania v roku 2017. V tejto časti rokovania 
schválili poslanci ročnú odmenu hlavnej kontrolórke 
mesta Nemšová.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Po prerokovaní materiálov poslanci schválili VZN 
mesta Nemšová č. 4/2016 o miestnych daniach
a VZN č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádz-
ku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení pre 
rok 2017, ako aj dotáciu 40,33 € na jedného žiaka
v CVČ mimo územia mesta. 

OSTATNÉ

Na tomto rokovaní MsZ sa uskutočnila voľba hlavné-
ho kontrolóra mesta Nemšová. Najskôr bola schvá-
lená volebná komisia z poslancov v zložení Ján Gab-
riš, MUDr. Peter Daňo a Stanislav Husár. Po predsta-
vení sa dvoch prihlásených poslanci MsZ v Nemšovej 
zvolili do funkcie hlavného kontrolóra mesta Nemšová 
Ing. Papiernikovú s nástupom na funkčné obdobie od 
1. 1. 2017.
Na rokovaní bol schválený plán zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva Nemšová na rok 2017.
Bola schválená zmena uznesenia č. 439 zo dňa 17. 
9. 2014, č. 446 zo dňa 17. 9. 2014 a č. 89 zo dňa 16. 
9. 2015. 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní poslanci schválili zámer prenajať 
pozemok, C KN parcelu č. 1080/128 s výmerou 102 
m2 k. ú. Nemšová, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa pani Bučkovej vo výške nájomného 0,20 
€/m2/rok. Ďalej schválili zámer prenajať garáže so 
súpisným číslom 1230 na pozemku parc. č. 2525/3 
s výmerou 148 m2 v k. ú. Ľuborča, ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa spoločnosti BONO-DEVE-
LOPMENT vo výške nájomného 270 €/mesiac. 
Poslanci schválili odkúpenie rodinného domu so 
súpisným číslom 113 s pozemkom par. č. 809 od 
pani Malichovej, pani Liptákovej a pána Malicha za 
celkovú kúpnu cenu 63 000 €. Následne schváli-
li zámenu pozemkov medzi mestom Nemšová
a členmi Spoločenstva bývalých urbárnikov a leso-
majiteľov Nemšová ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. Z vlastníctva mesta Nemšová sa prevedú 
pozemky C KN parcely č. 4207 s výmerou 637 m2,
č. 4520 s výmerou 410 m2, č. 4507/2 s výmerou 829 

m2, č. 4491 s výmerou 465 m2, č. 4422/1 s výmerou 
529 m2, č. 3593 s výmerou 941 m2, č. 2514/15, 16, 
17, 18, 19, 20 a 2516/12 spolu s výmerou 2306 m2 
v k. ú. Nemšová do vlastníctva SBULu Nemšová. 
Z SBUL Nemšová prejdú pozemky C KN parcely č. 
1818/1 s výmerou 5619 m2 a č. 3825/29 s výme-
rou 829 m2 v k. ú. Nemšová do vlastníctva mesta 
Nemšová. Zámena sa uskutoční okrem iných pod-
mienok tak, že mesto prevedie na členov spoločen-
stva rovnaký spoluvlastnícky podiel ako členovia 
spoločenstva na mesto. 
V tejto časti programu sa schválilo zriadenie časovo 
neobmedzeného vecného bremena za jednorazovú 
náhradu vo výške 1 € v prospech Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na pozemky vo vlastníctve 
mesta Nemšová C KN parcela č. 4436, 864/1, 2, 
865, 2512/2, 650/46, 2532/2, 2534, 2525/1, 2508/3 
na umiestnenie stavby „Na bicykli po stopách his-
tórie“ - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín. 

DŇA 14. FEBRUÁRA SA KONALO
NEPLÁNOVANÉ ROKOVANIE MSZ
V KULTÚRNOM CENTRE NEMŠOVÁ.

Poslanci MsZ schválili zámer prenajať pozemky
C KN parcely č. 14/1 o výmere 12 988 m2 a č. 14/5
o výmere 5611 m², v k. ú Nemšová ako prípad hod-
ný osobitného zreteľa Slovenskému zväzu ľadové-
ho hokeja Bratislava na dobu určitú 40 rokov za cel-
kové nájomné 1 €. Účel prenájmu je výstavba 
športovej haly, ktorá zabezpečí viacúčelové vy-
užitie pre šport, zábavu a iné využitie voľného 
času. Predmetná stavba je navrhnutá pre osadenie 
v blízkosti Základnej školy, Janka Palu 2. Zámerom 
je vybudovanie športovej haly s ihriskom s rozme-
rmi 20x40 metrov s celoročnou prevádzkou.
V zimných mesiacoch bude objekt slúžiť pre pot-
reby korčuľovania a hokeja. V letných mesia-
coch je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre 
letné športy (basketbal, hokejbal, hádzaná, tenis 
a pod.) 

DŇA 22. FEBRUÁRA SA KONALO 
RIADNE ROKOVANIE MSZ
V KULTÚRNOM CENTRE NEMŠOVÁ.

V úvode hlavná kontrolórka informovala poslancov 
o plnení úloh z uznesení MsZ Nemšová a predložila 
Správu o kontrolnej činnosti za r. 2016.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

V tejto časti rokovania MsZ poslanci schválili Do-
datok č. 3 k Cenníkom mesta Nemšová, v ktorom 
sa okrem iného stanovila cena za prenájom priesto-
rov v Mestskom múzeu. Následne boli poslanci in-
formovaní o čiastkovej (dokladovej) inventarizácii 
majetku mesta k 31. 12. 2016.
Po prerokovaní poslanci schválili zmenu rozpoč-
tu mesta Nemšová na rok 2017 - RO č. 1 celko-
vé príjmy a výdaje vo výške 4 532 103,00 €. Mes-
to Nemšová schválilo poskytnutie návratnej fi -
nančnej výpomoci pre Regionálnu vodárenskú 
spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. vo výške 58 000 €, 
s lehotou jej splatenia do 30. 9. 2017. Návratná fi -
nančná výpomoc sa poskytuje výhradne na úhradu 

Dňa 14. decembra sa konalo rokovanie MsZ v Kultúrnom centre
Nemšová. V úvode hlavná kontrolórka informovala poslancov
o plnení úloh z uznesení MsZ a zároveň predložila návrh plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017, ktorý bol schválený.

nákladov súvisiacich s realizáciou projektu Odkana-
lizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifi kácia 
ČOV Nemšová.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Po prerokovaní poslanci schválili prenájom pozem-
ku parc. č. 1080/128 v k. ú. Nemšová pani Bučkovej 
vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok. Ďalej schválili 
prenájom garáže so súpisným číslom 1230 na po-
zemku parc. č. 2525/3 v k. ú. Ľuborča spoločnosti 
BONO-DEVELOPMENT vo výške nájomného 270 
€/mesiac. Po prerokovaní poslanci schválili zámer 
prenajať budovu so súpisným číslom 47 na parce-
le č. 77/1 na Ul. Janka Palu v Nemšovej priamym 
nájmom za požadovanú minimálnu cenu 19,29 €/
m2/rok, účel využitia je obchodná činnosť nepotravi-
nárskeho charakteru. Žiadosť o odpredaj pozemku 
parc. č. 599/70 a č. 599/67 k. ú. Nemšová pánovi 
Hollému nebola schválená z dôvodu, že vedľajší
pozemok je zatiaľ nevysporiadaný s PD Vlára 
Nemšová. Taktiež nebol schválený odpredaj, ale 
bol odporučený len prenájom pozemku KN parcely 
č. 573/5, k. ú. Trenčianska Závada pánovi Pavlikov-
skému. DALITRANS s.r.o. požiadal o odpredaj po-
zemku parc. č. 3400, k. ú. Nemšová. Po diskusii pos-
lanci odporučili zvolať pracovné rokovanie s ob-
čanmi žijúcimi v blízkosti plánovanej výstavby
v časti Strža a Niva.
Pri usporadúvaní pozemkov pod garážami v Nem-
šovej - lokalita Uličky, bol schválený odpredaj po-
zemkov parc. č. 975/300,139,296,232,290,148,149 
o 5 až 6 m² pánovi Charvátovi a pani Šedivej, pá-
novi Koníčkovi a pánovi Ondrišíkovi s manželkou, 
pánom L. a P. Moravčíkovcom a pani Moravčíkovej, 
pánovi Hlavatému a Čakajíkovi, pani Čorňákovej
a pánovi Chmelinovi s manželkou, pánovi Trenča-
novi s manželkou za cenu 1,- €/m2. Po prerokovaní 
MsZ schválilo odkúpenie pozemku do vlastníctva 
mesta Nemšová, ktorý bude pod cyklotrasou Kľú-
čové - Ľuborča a to parcela č. 1015 s výmerou 267 
m² od pána Motolu, pani Krchňávkovej a Prnovej
za cenu 5 €/m². MsZ schválilo vecné bremeno na 
pozemok parc. č. 1898/122 v k. ú Nemšová v pro-
spech pána Hrnčárika na uloženie a užívanie vodo-
vodnej a elektrickej prípojky. Poslanci boli informo-
vaní, že spoločnosť Pekná záhrada nemá záujem
o odkúpenie pozemku par. č. 603/34 v k. ú. Nemšo-
vá. V ďalšom bode programu bolo zrušené uznese-
nie č. 325 zo dňa 6. 11. 2013 a uznesenie č. 352 zo 
dňa 11. 12. 2013 v zmysle predloženého materiálu. 
Po prerokovaní sa prenajal diagnostický sonogra-
fi cký prístroj ako prípad hodný osobitného zreteľa 
MUDr. Daňovi, MUDr. Kotlebovi a MUDr. Adamovi-
čovi na dobu 10 rokov s výškou nájomného 20 €/
mesiac/lekár. Vyšetrenia na tomto prístroji budú 
lekári pre občanov s trvalým pobytom v Nemšovej 
poskytovať bezodplatne. 
Tak, ako aj na predchádzajúcom rokovaní MsZ, ešte 
aj teraz sa schválilo zriadenie časovo neobmedze-
ného vecného bremena za jednorazovú fi nančnú 
náhradu vo výške 1 € v prospech Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na pozemky vo vlastníctve 
mesta Nemšová, parcela č. 3546 a č. 3657 v k. ú. 
Nemšová na umiestnenie stavby „Zlepšenie cyklis-
tickej infraštruktúry v TSK“ - cyklotrasa v úseku č.3 
- Trenčín - Dubnica nad Váhom a v úseku č. 4 až 
do Ladiec.

OSTATNÉ

Na tomto rokovaní MsZ si poslanci vypočuli infor-
matívnu správu o stave realizovaných projektov.

Podrobné informácie o prerokovaných materiáloch 
nájdete na webovej stránke mesta www.nemsova.sk,
alebo na príslušných oddeleniach mestského úra-
du alebo v Mestskej knižnici Nemšová a jej po-
bočkách v časti Kľúčové a Trenčianska Závada.

Iveta Jurisová

PD Rekonštrukcia budovy KS Ľuborča vo výške
2 000 €.

Mesto predpokladá, že rozpočet mesta na rok 
2017 sa bude postupne navyšovať o ďalšie príj-
my z dotácií, o ktoré sa mesto v roku 2017 bude 
uchádzať, resp. sa uchádzalo už koncom roka 
2016. 

Podrobné tabuľkové členenie príjmov a výdavkov 
rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 vrátane 
dôvodovej správy je zverejnené na webovej stránke 
mesta Nemšová www.nemsova.sk

Jarmila Savková

Rozpočet mesta Nemšová na rok 2017 je zostave-
ný v programovej štruktúre na základe bilančných 
tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu mesta.
Uplatňuje princípy programového rozpočtovania s je-
ho konkrétnymi zámermi i cieľmi a podlieha nástro-
jom na monitorovanie a hodnotenie plnenia týchto 
cieľov, prostredníctvom priradených merateľných 
ukazovateľov. Programovú štruktúru výdajovej časti 
tvorí 10 programov, ktoré kopírujú základné kompe-
tenčné oblasti mesta.
Z kapitálových výdavkov sú v rozpočte zahrnuté 
výdavky na Územný plán a projektové dokumentá-
cie vo výške 20 000 €. Rozpočtová rezerva na spo-
lufi nancovanie projektov fi nancovaných z dotácií vo 

výške 60 291 €, Nákup budov, stavieb a pozemkov 
vo výške 65 000 €, Rozšírenie verejného osvetle-
nia vo výške 2 000 €, Realizácia nových kontajne-
rových stojísk vo výške 50 000 €, Detské ihrisko 
Kľúčové vo výške 5 000 €, Hokejbalové ihrisko
1. etapa vo výške 50 000 €, Rekonštrukcia chodní-
kov, verejného osvetlenia a verejných priestranstiev 
Ul. Železničná vo výške 160 000 €, Chodník Ul. 
Vlárska vo výške 21 000 €, PD chodník Ul. Ľubor-
čianska vo výške 1 000 €, Kapitálová dotácia na 
splátky úveru pre Mestský podnik služieb s.r.o. - let-
né kúpalisko vo výške 100 000 €, Rekonštrukcia 
budovy MŠ Kľúčové vo výške 128 000 €, Rekon-
štrukcia budovy TJ Ľuborča vo výške 60 000 €, 

Vážení občania, k nadchádzajúcim
veľkonočným sviatkom Vám želám,
aby ste ich prežili pokojne, radostne

a v dobrom zdraví so svojimi rodinami
a priateľmi, doma, či v prírode.

Nech prinesú do Vašich životov
novú silu, činorodosť a pokoj.

Všetkým, ktorí aj tento rok
vynaložia úsilie pre zachovanie

jedných z najkrajších tradícií osláv
sviatkov v našom meste,

srdečne ďakujem.



Oslavy sa budú konať počas 22. nemšovského jarmoku, a to v dňoch
18. a 19. augusta 2017. Pripravujeme slávnostné mestské zastupiteľ-
stvo, s udelením Ceny mesta a Ceny primátora mesta v zmysle štatútu 
mesta. Môžete sa tešiť na viaceré hudobné vystúpenia, ktoré budú te-
maticky zamerané v piatok pre staršiu generáciu a v sobotu pre mládež. 
Okrem toho pripravujeme výstavy v Mestskom múzeu a spoločenský
i športový program pre rodiny s deťmi v sobotu popoludní. Nezabúdame 
ani na našich najmenších a veríme, že každý si príde na svoje. Taktiež 
chceme osloviť remeselníkov, ktorí nás budú učiť svoje remeslo v malých 
dielničkách. Tešiť sa môžete na vydanie príležitostných propagačných 
materiálov a najmä na druhé rozšírené vydanie knihy o meste Nemšová. 
Krstiť ju budeme počas kultúrneho programu. Veríme, že počasie bude 
počas týchto dní slnečné a takto spoločne prežijeme skvelú slávnostnú 
atmosféru osláv prvej písomnej zmienky nášho mesta.

Eva Brandoburová

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Zníženie energetickej náročnosti objektu
Kultúrneho domu v Nemšovej
Na konci minulého roku nám pripravilo Ministerstvo životného pro-
stredia SR príjemné prekvapenie. Jeho rozhodnutím nám bol schvá-
lený nenávratný fi nančný príspevok vo výške 914 429,64 € pre pro-
jekt Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu
v Nemšovej. Za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu bu-
dú rekonštrukčné práce pozostávať zo zateplenia obvodového plášťa, 
zrekonštruované budú aj všetky strechy objektu osadením tepelnoizo-
lačnej, ako aj hydroizolačnej vrstvy. Plánujú sa vymeniť všetky exterié-
rové výplne okenných a dverných otvorov, ako aj otvorov zasklených 
stien za plastové a hliníkové výplne s izolačným trojsklom. Taktiež bude 
prikročené aj k výmene existujúcich vysoko energeticky náročných 
svietidiel za svietidlá s nízkou spotrebou elektrickej energie, projekt 
zároveň rieši aj výmenu kabeláže elektroinštalácie. Žiadne dispozičné 
zmeny sa nepredpokladajú. Celková dĺžka realizácie projektu je naplá-
novaná na 22 mesiacov. V súčasnosti pripravujeme podklady k podpi-
su Zmluvy o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku. Následne 
po podpise Zmluvy predložíme ministerstvu ŽP SR na odkontrolovanie 
dokumentáciu súťaže verejného obstarávania na stavebné práce. Po 
jej odsúhlasení následne začneme so samotnou rekonštrukciou, ktorej 
začiatok predpokladáme v apríli tohto roku.

ŽIADOSTI V PROCESE HODNOTENIA
V predchádzajúcom čísle Nemšovského spravodajcu sme spomínali 
2 projekty: 
 1.  Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetva
   „A“, „A-1“, „A-1-1“
 2.  Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami - vyčistenie
  odvodňovacej stoky,
ku ktorým sme v októbri 2016 podali žiadosť o poskytnutie dotácie 
z Environmentálneho fondu. Vo februári tohto roku sme ich na zákla-
de Vyzvania doplnili o požadované dokumenty. Na doplnenie žiadosti 
o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku bol taktiež vyzvaný 
Ministerstvom pôdohospodárstva SR aj náš projektový partner mes-
to Brumov-Bylnice k projektu cezhraničnej spolupráce História pre 
budúcnosť, v rámci ktorého máme záujem v našom meste obnoviť 
Králikov mlyn. 

V januári sme na základe Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR predložili na Trenčiansky samosprávny kraj projektový 
zámer na Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšo-
vá. Po obdržaní hodnotiacej správy budeme oprávnení k spomenu-
tému projektu podať Žiadosť o poskytnutie nenávratného fi nančného 
príspevku.
Taktiež sme na Trenčiansky samosprávny kraj na Výzvu Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložili vo februári k posú-
deniu projektový zámer Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ, 
Janka Palu 2, Nemšová, pri ktorom sa budeme taktiež uchádzať
o nenávratný fi nančný príspevok z fondov Európskej únie.
Listom zo dňa 23. 1. 2017 nás Slovenský zväz ľadového hokeja oslovil 
so záujmom o spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry za 
účelom zlepšenia podmienok v mládežníckom športe formou výstav-
by objektu športovej haly s ľadovou plochou. Nakoľko nás Výzva 
oslovila a mesto Nemšová kládlo vždy veľký dôraz na rozvoj telový-
chovy, športu a na budovanie športovísk, k 15. 2. 2017 sme predložili 
žiadosť o vybudovanie športovej haly.
Veríme, že aj pri všetkých spomenutých projektoch budeme úspešní.

Pre nedostatok fi nančných prostriedkov nám Ministerstvo fi nancií SR 
neschválilo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré sme predložili v minu-
lom roku. Ide o projekty: 
 1.  Rekonštrukcia detského ihriska v Nemšovej, m. č. Kľúčové
  (za hasičskou zbrojnicou).
 2.  Rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ulici Jan-
  ka Palu v Nemšovej.
 3.  Obnova vybavenia kuchýň MŠ v Nemšovej, v prevádzke
  v Ľuborči.
  
ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE, 
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU, KTORÉ PRIPRAVUJEME
K PODANIU
V tomto mesiaci sme predložili v zmysle Výzvy Environmentálneho 
fondu Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 pre 
projekt Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Kultúrneho domu 
v meste Nemšová, Ľuborčianska 715/9. 

Andrea Ondrejičková

Pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky Nemšovej sa mes-
to Nemšová rozhodlo okrem pripravovaných osláv vytvoriť niečo špe-
ciálne. Výsledkom tejto myšlienky je moderné logo, ktorým sa chce 
Nemšová identifi kovať v budúcnosti. Návrhy a realizáciu loga vytvoril 
Mgr. art. Vladislav Kakody, venujúci sa aj grafi ckej tvorbe. Finálnemu 
návrhu predchádzali pracovné stretnutia a rozhovory s vedením mes-
ta, ako aj diskusie s Komisiou kultúry, školstva a športu. Vzhľadom na 
to, že Nemšovú tvoria 4 mestské časti s vlastnou minulosťou i prítom-
nosťou, bolo náročné nájsť spoločný prepájajúci prvok alebo symbol. 
Výsledný návrh nakoniec vychádza z leteckého pohľadu na Nemšovú 
a pozostáva z jednoduchých geometrických tvarov, ktoré majú svoj 
význam a symboliku. Každá mestská časť je reprezentovaná kruhom. 
Jeho veľkosť je odvodená od demografi e mestskej časti a jeho fareb-
nosť je spojená s určitým charakteristickým znakom. Modrý farebný 
kruh predstavuje mestskú časť Nemšová a vychádza z farebnosti 
mestského erbu. Zelená farba symbolizuje mestskú časť Ľuborča, a to 
najmä kvôli obľúbenej prírode Ľuborčianskej doliny. Symbolická sivá 
farba patrí mestskej časti Kľúčové, ktoré sa v minulosti vyznačovalo 
prítomnosťou vápna. Žltý kruh identifi kuje mestskú časť Trenčianska 
Závada. Známa je najmä ako pútnické miesto, pričom žltá symbolic-
ky vyjadruje zlato a božstvo. Dve modré línie predstavujú naše výz-
namné toky, rieku Vlára a rieku Váh. Modrá farba v tomto kontexte 
taktiež symbolizuje farbu vody. Nápis Nemšová je napísaný fontom 
Muli, ktorého rezy poskytujú širokú škálu využitia loga a sprievodných 
textov k nemu. Vzhľadom na spomenuté 775. výročie je počas tohto 

roka súčasťou loga i nápis, ktorý odkazuje na túto udalosť. Bolo po-
merne náročné nájsť prvky, ktoré by prepájali všetky mestské časti. 
Interpretácie však vychádzajú zo získaných informácií tak, aby bola 
ich subjektívnosť použiteľná univerzálne. Stručný dizajn manuál loga 
je momentálne v rozpracovanej fáze. V prípade záujmu o nahliadnutie 
do manuálu kontaktujte mestský úrad Nemšová. 

V poslednom období stúpol v našom meste pohyb cudzích ľudí. 
Tieto osoby sa pod rôznymi zámienkami snažia dostať do do-
mácností občanov. Vydávajú sa za podomových predavačov, 
pracovníkov elektrární a v mnohých prípadoch aj za rodinných 
známych. Preto chcem vyzvať nielen našich seniorov, ale aj ich 
príbuzných, ku zvýšenej ostražitosti a opatrnosti. S ohľadom 
na vašu bezpečnosť a majetok nepúšťajte cudzie osoby nikdy 
do svojho príbytku. Ak ste rozhodnutí, že si chcete vypočuť ich 
ponuky, resp. rady, ako znížiť vaše rodinné rozpočty, prizvite si 
k takýmto stretnutiam svoje deti alebo niekoho, kto sa takýmto
ponukám rozumie.
Určite sa týmto zníži vaše osobné riziko k uzatvoreniu nevýhod-
ných zmlúv, v najhoršom prípade môžete predísť snahe o okrad-
nutie či ujmu na zdraví. Dôchodcovia patria k najrizikovejšej
a najzraniteľnejšej skupine obyvateľov. Žiadam aj ostatných spo-
luobčanov, aby boli pozorní voči svojim blízkym či susedom.
V prípade, že vo svojom okolí spozorujete niečo podozri-
vé, neváhajte sa obrátiť na oddelenie Policajného zboru
v Nemšovej, osobne alebo telefonicky na číslo 0961 203 955, 
alebo na tiesňovú linku 158.

Primátor mesta

775. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O NAŠOM SÍDLE

Prvá písomná zmienka o Nemšovej a Ľuborči.
V listine sa vymedzujú chotárne hranice obce Neusua a Lyburcha.

Počas letného augustového víkendu si naše mesto pripomenie 775. rokov
od prvej písomnej zmienky o sídle, v ktorom žili
a budú žiť ďalšie generácie nás, Nemšovčanov. 

Tento rok mesto Nemšová poslalo pomyslenú kyticu všetkým
ženám prostredníctvom vystúpenia Donských kozákov. Tí svoji-
mi rytmickými nástrojmi a neopakovateľnými hlasmi vzdali hold

nežnejšiemu pohlaviu. Predstavenie
sa uskutočnilo dňa 4. 3. 2017

vo Veľkej sále Kultúrneho centra
a  zanechalo hlboký dojem
vo všetkých zúčastnených. 

Soňa Kňažková



Všadeprítomné kamienky, zabudnuté odpadky, ktoré spali zimným 
spánkom pod nánosom snehu. Slnko nás ohreje prvými lúčmi a my 
s chuťou vychádzame pred svoje domy či bytovky a vrhneme sa do 
jarného upratovania. Ako často však máme klapky na očiach a za plot 
svojho domu už nevidíme. Alebo za roh bytovky. Ten neporiadok tam 
a skládka tamto sa ma už netýka. Dennodenne obchádzame drobné 
nedostatky, ktoré sa nám už stali samozrejmosťou. Aj v Nemšovej sa 
však nájde zopár nadšencov, ktorým okolie svojho domova nie je ľa-
hostajné.

Ako skauti sme niekoľko rokov organizovali akciu Ekolo nás. Zača-
la sa na základných školách, kde sme deťom vysvetľovali, prečo 
je dôležité starať sa o životné prostredie a ako môžu svojou troš-
kou k tomu prispieť. Každoročne sme upratovali nelegálne skládky
v našom meste. Bola to miestami zábava. Dokonca sme na ná-
mestí vytvorili akúsi obývačku z povyhadzovaných vecí. Komicko-
tragický pohľad. Boli sme však radi, keď sa k nám pridali aj tunajší 
obyvatelia. Pred pár rokmi nám skrsol nápad urobiť z akcie mini-
festival. Do mestského múzea sme pozvali odborníkov, verejnosť 
mohla prísť podiskutovať na zaujímavé prednášky. Vyhlásili sme 
dokonca aj fotosúťaž, v amfi teátri deti vytvárali obrazce z národ-
ných materiálov a tiež sme usporiadali koncert folkovej kapely. Po 
skončení akcie však prišla frustrácia. Tak nízky záujem, respektíve 
nezáujem verejnosti sme nečakali. Nastala otázka, či sa o niečo 
pokúšať ďalej.
Nevzdali sme sa a o rok prišlo Ekolo nás s heslom: Má to zmy-
sel! Rozhodli sme sa navštíviť materské školy, kde sme sa stretli
s vďačnými deťmi i pani učiteľkami. Dodalo nám to energiu. Po-
mocou edukatívnych hier sme deťom priblížili, ako sa môžu sta-
rať o našu Zem. Áno, má to zmysel, pretože už od malička tre-
ba deti viesť k zodpovednosti. Akcia Ekolo nás sa tak udomácnila
v materských školách, naposledy aj v minulom roku zožala úspech. 
Okrem tejto akcie sme každoročne súčasťou iniciatívy Čistá obec, 
keď je potrebné vyčistiť napríklad korytá riek či vyzbierať odpadky 
popri cestách.
Iniciatíve sa medze nekladú. Podarilo sa nám tiež obnoviť autobu-
sové zastávky aj zrekonštruovať detské ihrisko. No nepasujeme sa 
do role hrdinov. Určite sa v našom meste nájde množstvo jednot-
livcov s chuťou robiť niečo viac. Nad rámec pohodlia. Vieme vám 
garantovať, že dobrovoľníctvo má zmysel a obohacuje. Skúsme na 
to myslieť pri najbližšom jarnom upratovaní.

Viac o aktivitách skautov 117. zboru
nájdete na www.117zbor.skauting.sk

Mária Šumichrastová

V rámci zachovávania tradícií, mesto Nemšová pripravilo obľúbenú 
spoločensko-kultúrnu akciu, prostredníctvom ktorej priblížilo verej-
nosti zvyklosti našich predkov. V spolupráci s Gazdovstvom Uhlis-
ká a Základnou umeleckou školou v Nemšovej sa dňa 25. februára 
2017 v priestoroch amfi teátra mestského múzea uskutočnili Tradičné 
nemšovské fašiangy. 
V čase obeda prilákalo Gazdovstvo Uhliská, domácimi zabíjačkovými 
špecialitami, čím priblížilo atmosféru pôvodných fašiangov tak, ako 
ich oslavovali naši predkovia, a to práve skvelým jedlom, typickým 
pre náš región. 
Poobede o 14.30 sa uskutočnil sprievod masiek, za sprievodu hudob-
nej skupiny NGO pod vedením Pavla Králika a za spevu originálnych 
piesní folklórnej skupiny Liborčan. Pochod pokračoval zaužívaným 
pochovávaním basy, ľudovou hrou parodizujúcou skutočný pohreb. 
Večer tradičných fašiangov bol orientovaný na našich najmenších. 
Deti dostali príležitosť predviesť svoju kreativitu a vyblázniť sa na kar-
nevale. Ten začal o 16.00 vo veľkej sále Kultúrneho centra. Okrem 
občerstvenia maličkých potešila aj súťaž o najkrajšiu masku v rôznych 
kategóriách.  

Soňa Kňažková

Žiadosť na Ministerstvo pôšt a telekomunikácií SR o povolenie vydať 
túto jubilejnú známku pred rokmi podal správca farnosti Trenčianska 
Teplá, Mgr. Ján Vallo, predseda Spoločenstva sv. Gabriel, spoločen-
stva kresťanskej fi latelie na Slovensku. Spoločné vydanie známky
s Portugalskom, Poľskom a Luxemburskom iniciovala Slovenská poš-
ta, a. s.  Jednotný grafi cký návrh známky pre Slovensko a tieto krajiny 
navrhol portugalský výtvarník Túlio Coelho. Známka vyšla v náklade 
80 tisíc kusov, má číslo emisie 630, jej nominálna hodnota je 1,60 €
a je zároveň sväteninou. 13. mája 1917 sa trom pastierikom - desať-
ročnej Lucii, deväťročnému Františkovi a sedemročnej Hyacinte - v údo-
lí Cova da Iria neďaleko portugalského mestečka Fatima prvýkrát zja-
vila Panna Mária nad malým dubom a potom prichádzala každý me-
siac 13. až do októbra, kedy sa deťom prihovorila posledný raz. 
Sv. omšu v Trenčianskej Závade - podľa posledných zistení v prvej ka-
plnke zasvätenej Panne Márii  Fatimskej na Slovensku - celebroval 
dekan vdp. Mgr. Anton Košík. Koncelebrovali správca farnosti Tren-
čianska Teplá Mgr. Ján Vallo, ktorý známku posvätil, správca farnosti 
Čaka Mgr. Karol Koníček, správca farnosti Bzovík ThDr. Pavol Pár-
ničan a Mgr. Jaroslav Ondráš, správca farnosti Nemčiňany. Medzi 
prítomnými boli aj ďalšie osobnosti, Mgr. Martin Vančo, PhD., vedúci 
odboru Poštovej fi latelistickej služby, ktorý po slávnostnom vysvätení 
známky v krátkom príhovore vysvetlil genézu jej vzniku. Nechýbali ani 
predstavitelia nášho mesta, primátor Ing. František Bagin a jeho zá-
stupca Ján Gabriš. 

Marcela Prekopová

Ocenenia za mimoriadne zásluhy odovzdal laureátom ordinár Ozbro-
jených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, ktorý je 
predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii bis-
kupov Slovenska. Jozef Vydrnák, maliar, grafi k, ilustrátor a typograf, 
získal cenu v oblasti výtvarného umenia. Jeho tvorba je rôznorodá, 
inšpirovaná krajinárskymi motívmi, plná výtvarných symbolov a skra-
tiek. V jeho ateliéri okrem olejomalieb vznikajú aj kresby, exlibris, 
ilustrácie, typografi e, knižné úpravy, venuje sa aj voľnej a úžitkovej 
grafi ke, realizáciam v architektúre. Umeleckej tvorbe sa venuje od 
roku 1983. Začínal karikatúrami, jeho prvé kresliarske výpovede sa 
veľakrát podobali aforizmom či epigramom. Nadanie a schopnosť im-
provizácie mu umožnili tiež uplatnenie sa v rôznych výtvarných tech-
nikách vrcholiacich v sakrálnej tvorbe. Okrem výtvarnej tvorby je jed-
ným z dlhoročných hlavných organizátorov a aktérov, ktorí sa venujú 
pozdvihnutiu najstaršieho rehoľného kláštora na Slovensku - Skalke 
nad Váhom.
Cena benediktínskeho mnícha, významného ranorenesančného ma-
liara blahoslaveného Fra Angelica, sa udeľuje každoročne pri príleži-
tosti sviatku jeho úmrtia 18. februára. Ocenenému výtvarníkovi Joze-
fovi Vydrnákovi srdečne blahoželáme.

Marcela Prekopová

TRADIČNÉ NEMŠOVSKÉ FAŠIANGY

V pondelok, 13. marca 2017 o 14. hodine sa početní veriaci a záujemcovia z Nemšovej
i okolia zišli na sv. omši, v kaplnke Panny Márie Fatimskej v Trenčianskej Závade,
aby boli prítomní na ojedinelej udalosti - slávnostnej inaugurácii jubilejnej známky
k 100. výročiu zjavenia Panny Márie vo Fatime. 

23. februára 2017 sa v primaciálnom paláci odovzdávali osobnostiam Slovenska ceny Fra Angelica, patróna umelcov, 
za kresťanský prínos do národného umenia. Medzi desiatimi ocenenými bol aj náš nemšovský rodák, známy výtvarník, 
Jozef Vydrnák.

Cena Fra Angelica výtvarníkovi Jozefovi Vydrnákovi

Fašiangy patria už niekoľko storočí medzi typické slovenské zvyky. Pôvodne toto 
obdobie medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou slúžilo na privolávanie
jari rôznymi magickými spôsobmi, napríklad obchôdzkami kraja v maskách. Postup-
ne sa fašiangové dni vyprofi lovali na ,,ostatky”- posledné dni plné bujarej zábavy
a dobrého jedla, pred prísnym, štyridsaťdňovým pôstom.

Skauti z Nemšovej likvidovali viacero nelegálnych skládok

Počasie tohoročnej zimy bolo neobvykle mrazivé a prialo všetkým 
nadšencom zimných športov. S neutíchajúcimi mínusovými teplotami 
sa po niekoľkoročnej prestávke mesto Nemšová rozhodlo oživiť tradí-
ciu ľadového korčuľovania sa v našom meste. Areál za Základnou ško-
lou, Janka Palu 2 sa počas niekoľkých týždňov premenil na klzisko. 
Už v priebehu prvých januárových dní, ešte počas vianočných práz-
dnin školákov, si mohli deti spolu s rodičmi užiť svoje voľné chvíle na 
čerstvom vzduchu pri aktívnom pohybe na korčuliach. Najväčší záži-
tok mali najmenšie deti, ktoré si obuli korčule po prvýkrát a nesmelými 
pohybmi skúšali svoje „korčuliarske kroky“. Mnohí návštevníci poňali 
ľadovú plochu doslova športovo a odohrali na nej nejeden hokejový 
zápas. Niektorí využili možnosť korčuľovania sa aj pri umelom osvet-
lení do neskorých večerných hodín. Veríme, že provizórna ľadová plo-
cha svoj účel splnila.

Barbora Koníčková

Tohtoročná zima priala aj milovníkom korčúľ



1. marca 1967 dala obec Nemšová do užívania novostavbu vtedy 
predškolského zariadenia, v súčasnosti situovanú na Ulici Odbojárov 
177/8A v Nemšovej. Obec sa zaslúžila o vybudovanie účelovej pavi-
lónovej budovy s tromi triedami a hospodárskym pavilónom. K zabez-
pečeniu materiálno-technického vybavenia prispel v nemalej miere 
závod Skláreň Nemšová. V tom čase to bol nesmierne záslužný krok 
k zlepšeniu života malých detí, ich výchovy a vzdelávania v školskom 
zariadení, ktoré dokázalo umiestniť 85 detí. Riaditeľkou školy bola pani 
Emília Motolová.

V roku 2017 môžeme konštatovať, že materská škola je modernou 
otvorenou školou s kvalifi kovanými pedagogickými zamestnancami,
s profesionálnym prístupom a s progresívnym vzdelávaním detí pred-
školského veku. V roku 2008 sa stala sídlom školy s elokovanými pre-
vádzkami na uliciach Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej. V súla-
de s platnými právnymi predpismi zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 
pre 63 - 72 detí.

Pri príležitosti 50. výročia budovy materskej školy pripravujeme Sláv-
nosť „Boli sme raz malí“ s dňom otvorených dverí, na ktorý Vás sr-
dečne pozývame a o ktorom budeme včas verejnosť informovať.

UDIALO SA
• Divadelné predstavenie
 „Pyšná princezná“

• Fašiangové karnevaly, udržiavanie regionálnych tradícií

• Literárna súťaž pre 5 - 6-ročné deti Rozprávková škôlka
 „Plavba s Kapitánom Hakom“

• Beseda s pracovníkmi RUVZ v TN „Dentálna hygiena detí“

• Depistáž školskej pripravenosti v spolupráci s CPPaP v TN

• Návšteva knižníc pri príležitosti Mesiaca kníh

• Kurz ľadového korčuľovania v spolupráci s Revel sport clubom

• Plavecký kurz v spolupráci s Revel sport clubom

• Florbalová liga v spolupráci s Florbalovým klubom Nemšová.

Miroslava Dubovská

Plavecké aktivity v materskej škole

Deti pohltené čarom kníh v knižnici

ZÁBAVA NA VYUČOVANÍ I MIMO NEHO

Tohtoročná zima nám v januári nadelila dostatok snehu, a preto sme
s našimi prvostupniarmi počas hodín telesnej výchovy využili tento dar 
prírody na čo najčastejší pobyt vonku. Snehové vločky žiaci nepozoro-
vali iba spoza okien vyhriatych tried, ale pocítili ich jemnosť i chlad pria-
mo na svojich tváričkách a dosýta sa vybláznili v mrazivom zimnom po-
časí. Medzi hrami na snehu nechýbala guľovačka, sánkovanie i sta-
vanie snehuliakov.

V polovici februára sa rozhodli navodiť tú správnu fašiangovú atmosfé-
ru aj pani učiteľky a mladší žiaci našej školy. Dopoludnia to bol Deň
v maskách, kedy sa žiaci učili celý deň v karnevalovom prestrojení. 
Popoludní sa presunuli do kultúrneho centra Nemšovanka, kde sa zá-
bava rozbehla naplno na karnevale aj vďaka pánovi Hálovi, ktorý robil 
dídžeja. Kreativita rodičov a žiakov pri tvorbe masiek bola nápaditá. 
Ako po minulý rok, ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a ori-
ginalitou. Žiaci sa zabávali, tancovali, súťažili. V priestoroch kultúrneho
centra sa šíril smiech a radosť. Najkrajšie masky boli odmenené pek-
nými cenami, no ani ostatní neostali smutní a potešila ich malá slad-
kosť, ktorá im bola odmenou za vynaloženú námahu pri zhotovovaní 
karnevalových masiek. 

Koncom januára si tretiaci vyskúšali výchovu k manželstvu a rodi-
čovstvu v praxi. Prijali roly maminky a otecka a použili vedomosti
z prírodovedného učiva o človeku a jeho narodení. Vyskúšali si sta-
rostlivosť o narodené dieťa, jeho prebaľovanie, vyzliekanie, oblieka-
nie, správne držanie a kŕmenie. Túto úlohu zvládli všetci chlapci i diev-
čatá na výbornú, i keď si spočiatku neboli celkom istí, či to dokážu.

Naši druháci sa zapojili do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže 
s názvom Čitateľský oriešok. Ide o súťaž, ktorá u žiakov rozvíja číta-
nie s porozumením, logické myslenie a vnímanie medzipredmetových 
vzťahov. Prelúskali sa dvomi veselými príbehmi a hľadali v nich odpo-
vede na jednoduché i zložitejšie otázky. Každý príbeh v sebe ukrýval 
tajomstvo. Potom sa deti zahrali na umelcov a postavičkám z príbehov 
vymysleli jedno spoločné dobrodružstvo, ktoré výtvarne stvárnili. Spo-
medzi takmer 8500 výtvarných prác bola práca našej druháčky Adel-
ky Gostíkovej vybratá medzi 333 najkrajších. Adelke držíme palce
a želáme veľa úspechov pri ďalšom hlasovaní.

ÚSPECHY ŠKOLY I NAŠICH ŽIAKOV 

Tento rok sa druhýkrát v základných školách uskutočnilo testovanie 
žiakov 5. ročníka. Aj tohtoroční piataci nadviazali na výborné výsled-
ky tých minuloročných a pokračujú tak v štafete nadpriemerných vý-
sledkov našej školy v porovnaní s celoslovenským priemerom. V ma-
tematike prekročili naši žiaci slovenský priemer o 10,0 %, v sloven-
skom jazyku a literatúre o 14,7 %. 
Ešte koncom roka 2016 nás potešil aktualizovaný rebríček Inštitútu 
pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotenia škôl na 
základe výsledkov celonárodných testovaní v 5. a 9. ročníku, mimo-
riadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach, predmetových 
olympiádach a umiestnenia žiakov na stredných školách na portáli
skoly.ineko.sk, v ktorom sú zozbierané dostupné údaje o všetkých zá-
kladných a stredných školách na Slovensku. Naša základná škola
z viac ako 2200 základných škôl na Slovensku dosiahla veľmi pek-
né 42. miesto. Veríme, že je to výsledok nielen poctivej práce našich 
učiteľov, ale aj žiakov, ktorí sa snažia plniť si svoje povinnosti a robia 
dobré meno škole, nášmu mestu a regiónu. 
Koncom februára sa v priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne 
uskutočnil Deň zručnosti, na ktorom boli pre žiakov ôsmeho a devia-
teho ročníka základných škôl pripravené pracovné workshopy a moti-
vačné súťaže podľa zameraní jednotlivých študijných odborov. Našich 
17 žiakov malo možnosť zoznámiť sa s prácou žiakov SOŠ a zároveň 
si vyskúšať zaujímavé praktické zručnosti. Spomedzi 162 zúčastne-
ných si odniesla Adriana Vlasatá (9. A) 1. miesto za zhotovenie fan-
cy drinku, Karin Chlebanová (9. A) 2. miesto za najlepšiu palacinku
a Dominika Begáňová (9. A) 2. miesto v kategórii dobrý obchodník.

NAPREDUJEME V ANGLIČTINE

Ešte v januári sa dvaja naši žiaci zúčastnili okresného kola olympiády 
v anglickom jazyku v Trenčíne. Martin Margetiak zo 7. B sa umiest-
nil na 7. mieste a Dominika Begáňová z 9. A na 6. mieste. Hoci naši 
žiaci do krajského kola nepostúpili, ich výsledky nás potešili a dokázali 
aj sami sebe, že sa v silnej konkurencii nestratia.
V tomto školskom roku sa do dopisovania s kamarátmi zo školy 
na Palau zapojilo celkovo 78 žiakov. Svojim rovesníkom poslali listy, 
pohľadnice či drobné darčeky. Spolu s listami odoslali aj 31 obrázkov 
druháčikov, ktorí kreslili, ako trávia svoj voľný čas. Koncom kalendár-
neho roka prišla do našej školy dlho očakávaná pošta - listy a kresby 
od detí z Palau. Radosť našich žiakov bola obrovská, hlavne piatakov, 

ktorí sa do dopisovania zapojili po prvýkrát. 
Vo februári navštívili žiaci 5. ročníka v rámci hodín anglický jazyk a de-
jepis mesto Trenčín. V kine Hviezda si pozreli rozprávku Kocúr v čiž-
mách, alebo ak chcete Puss in Boots, ktorá bola striedavo v anglic-
kom a slovenskom jazyku. Naši piataci nemali s angličtinou žiaden 
problém. Po skončení divadielka si v Galérii M. A. Bazovského prez-
reli aktuálne expozície zobrazujúce tradičný a súčasný prístup k slo-
venskému folklóru. Svoje výtvarné nadanie predviedli v galérii Majstra 
Galerka. Na záver si ešte prezreli rímsky nápis vytesaný do hradnej 
skaly.
Naši šiestaci sa zapojili do projektu vydavateľstva Cambridge Univer-
sity Press pod názvom Čo by to mohlo byť? Úlohou žiakov bolo vy-
tvoriť opis zvieratka a potom ho spamäti predniesť pred videokamerou, 
samozrejme, v angličtine. Blahoželáme Marekovi Mihálikovi, ktorý za 
svoj projekt získal certifi kát a vecnú cenu.

ŠPORTUJEME RADI

Naši najlepší pingpongisti sa zúčastnili už pätnásteho ročníka stolno-
tenisového turnaja O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice. 
Žiaci s veľkým nasadením zápolili najskôr v základných skupinách, 
z ktorých väčšinou všetci postúpili. Napokon sa v bojoch o medaily 
nedali zahanbiť ani hráčmi profesionálnych stolnotenisových klubov. 
Z turnaja si v kategórii starších žiačok odniesli dve bronzové medaily 
D. Papierniková (8. A) a A. Vlasatá (9. A) a jednu striebornú medailu 
N. Slabá (8. B), z mladších žiačok bola bronzovou medailou ocenená 
H. Bútorová (7. B). To, že má stolný tenis na našej škole budúcnosť, 
dokázali M. Spurný (4. A) a T. Zuzík (2. B), ktorí si odniesli vzácne 
kovy za 1. a 2. miesto v kategórii najmladší žiaci.

OPÄŤ SME TANCOVALI NA ŠKOLSKEJ ZÁBAVE 

V piatok 27. 1. 2017 usporiadala Rada školy, Rodičovské fórum a Zák-
ladná škola, Janka Palu 2, Nemšová Školskú tanečnú zábavu
v priestoroch Kultúrneho centra v Nemšovej. Poďakovanie patrí všet-
kým sponzorom, ktorí nezištne poskytli ceny do tomboly alebo akým-
koľvek iným spôsobom prispeli k úspešnému priebehu školskej zába-
vy. Ďakujeme aj rodičom z RŠ a RF, pani učiteľkám a žiakom, ktorí sa 
aktívne podieľali na jej príprave. Dobrá zábava pri hudbe Ritmo trvala 
až do rána bieleho. 

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Napredujeme v angličtine

Hráči na turnaji v Trenčianskych Tepliciach

Aj v novom kalendárnom roku žije naša škola rôznymi zaujímavými aktivitami, na ktoré deti s obľubou spomínajú. Tí mladší si užili už tradičný 
deň v maskách a karneval, starších potešili listy od ich vzdialených kamarátov na Palau. No a tí ešte starší, čiže rodičia a pani učiteľky, sa vyni-
kajúco zabavili na tradičnej školskej zábave. Ste zvedaví, ako to všetko prebiehalo?

V NAŠEJ ŠKOLE TO ŽIJE

Zimu sme využili hrami na snehu 



Vesmír očami detí
Ako aj po minulé roky, aj tento rok sme sa zapojili do 32. ročníka súťa-
že Vesmír očami detí, ktorú organizuje Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne. Spomedzi množstva vystavených prác bola ocenená aj „Te-
ola“ našej malej žiačky výtvarného odboru, štvorročnej Timejky Ondruší-
kovej pod vedením pani učiteľky Haliakovej.

Štúdium pre dospelých vo výtvarnom odbore
Od 1.2.2017 sme otvorili štúdium pre dospelých vo výtvarnom odbore 
Keramická tvorba. Prihlásilo sa spolu 10 záujemcov vo veku od 21 do 70 
rokov. Pod vedením pani učiteľky Bachratej sa venujú rôznym možnos-
tiam spracovania hliny, dekoračným technikám, glazovaniu a odlievaniu 
do sadrových foriem. Štúdium bude končiť záverečnou prácou, ktorá 
bude prezentovaná na vernisáži výtvarného odboru v mesiaci jún.

DFS Dvorček 
DFS Dvorček otvoril rok 2017 vystúpením na schôdzi Červeného kríža 
dňa 19.2.2017. Potešil účastníkov schôdze tancom „Čardáše z Liborče“, 
za hudobného sprievodu Katky Hladkej a speváckej podpory FSk Libor-
čan z Ľuborče. Zúčastnil sa taktiež aj svätej omše, konanej 13. 3. 2017
v Trenčianskej Závade pri príležitosti vydania poštovej známky, ktorá 
spomína na 100. výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. 

Detský fašiangový karneval
Na Fašiangy sa naši výtvarníci pod vedením pani učiteľky Bachratej už 
dlhšie pripravovali výrobou originálnych masiek, ktorými obohatili fa-
šiangový sprievod. Okrem našich výtvarníkov sa do sprievodu zapo-
jili i tanečníci z DFS Dvorček. Po skončení sprievodu sa karnevalové
masky sústredili v kultúrnom centre, kde na nich čakal šašo Jašo
s bábikami Gabikou a Majkou. Pripravili si pre deti bohatý zábavný 

program. Karnevalu sa zúčastnilo 86 masiek a najlepšie z nich boli
v závere fašiangového programu ocenené. Tento rok sme sa obzvlášť 
tešili z veľkého počtu doma vyrobených masiek a z rodičov, ktorí svoji-
mi maskami spestrili karneval.

Jarný koncert
Prichádzajúcu jar sme privítali v znamení tónov klasickej a modernej
hudby v podaní našich mladých umelcov v mestskom múzeu 21. 3. 
2017. Hrou na hudobných nástrojoch a spevom spríjemnili jarné popo-
ludnie svojim rodičom a priaznivcom hudobného umenia.

Pripravujeme
28. apríla čaká detských spevákov a speváčky súťaž Nemšovský slá-
vik v mestskom múzeu.
Pre deti a rodičov, ktorí si chcú spríjemniť popoludnie umením, pripra-
vujeme 19. mája Deň otvorených dverí. Pozvanie platí nielen pre na-
šich žiakov, ale aj pre ostatné deti, ktoré si chcú vyskúšať hru na nie-
ktorom hudobnom nástroji, zaspievať si, kresliť, maľovať alebo zatan-
covať si. Tí, ktorí chcú rozvíjať svoj talent, sa môžu zúčastniť prijíma-
cích skúšok do hudobného, výtvarného alebo tanečného odboru, a to 
23. až 24. mája 2017.
Deň detí oslávime 28. 5. 2017 Cestou rozprávkovým lesom. Pre deti 
a ich rodičov pripravujeme v spolupráci s mestom Nemšová a 117. 
zborom sv. Františka z Assisi množstvo zaujímavých úloh, rozprávok 
a atrakcií.

Okrem koncertov sa naši žiaci pripravujú na množstvo interných
a externých súťaží, ako napríklad Dychfest či Tanečná črievička, alebo 
vernisáž výtvarného odboru, ktorými budú reprezentovať našu školu
a obohacovať kultúrny program v meste. Viera Muntágová

Vyučujúci a žiaci v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej sa prežívaním pôstnych dní pripravujú na 
radostné slávenie zmŕtvychvstania Ježiša Krista.  A aké aktivity a činnosti vyplnili predveľkonočné 
obdobie v škole? 

PÔST AKO ODKRÝVANIE BOŽEJ LÁSKY K NÁM 

Chceli by sme Vám predstaviť pôstnu aktivitu, v duchu ktorej sa bude 
niesť tohtoročný pôst v našej Katolíckej spojenej škole v Nemšovej. 
Už odpradávna je prežívanie pôstneho obdobia postavené na troch 
pilieroch. Je to modlitba, pôst a almužna. Každý z nás je pozvaný
k tomu, aby ich v živote počas nasledujúcich 40 dní napĺňal. 
Modlitba. Chápeme ju ako pozdvihnutie mysle i srdca k Bohu. Je to 
denná súčasť nášho života. Ani v KSŠ to nie je inak. Denne pred vy-
učovaním sa naši žiaci, pedagógovia, zamestnanci a aj mnohí rodičia 
stretávame o 7.45 hodine v našej školskej kaplnke, aby sme spoloč-
nou modlitbou začali školský deň a vyprosili si Božiu pomoc a požeh-
nanie do všetkých situácií a povinností, ktoré nám nasledujúci deň 
prinesie. V tejto celoročnej praxi budeme pokračovať aj v pôste. 
Pôst. Každý kresťan má poznať a praktizovať viaceré formy pôstu. 
Odriekať si okrem mäsa aj sladkosti, nepreberať sa v jedle, zrieknuť sa 
cigariet, alkoholu či pozerania televízie a zredukovať hranie obľúbe-
ných počítačových hier. V podmienkach našej školy sa budeme snažiť 
zrieknuť sa niekoľkých minút svojho voľného času a zariadiť si príchod 
do školy a prípravu na vyučovanie tak, že stihne aspoň polovica žiakov 
každej triedy prísť na rannú modlitbu. Ak sa im to podarí, budú si môcť 
z obrazu, ktorý je pre každú triedu pripravený v našej kaplnke, odkryť 
jeden dielik a tak postupne odkrývať a spoznávať prejavy Božej lásky 
voči nám, hriešnikom.
Almužna. Možno si niekto myslí, že dávať almužnu je výsadou do-
spelých, z ktorých má každý svoje peniaze a môže z nich nejakú 
časť dať niekomu inému ako almužnu. Finančná pomoc je ale tiež 
iba jednou z foriem, ako urobiť niečo pre niekoho iného. Aj naši žiaci 
sú pozvaní v tomto pôstnom čase robiť niečo pre iných. Každú rannú 
modlitbu budeme obetovať za pokoj vo svete. Tak aj bez zaťaženia 
fi nančného rozpočtu rodiny bude môcť každý prispieť svojou troškou 
a urobiť niečo pre iných. 

Monika Tatranská

RECITAČNÉ ÚSPECHY 

A Slovo bolo u Boha...
Krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha sa uskutočnilo 
8. 12. 2016 v Trenčíne v ZŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta. Súťa-
žiaci recitovali texty z prózy i poézie s kresťanskou tematikou a mo-
rálnym posolstvom. Našu školu reprezentovala Martinka Malíková 
/6.A/ v II. kategórii v poézii s ukážkou od Teodora Križku Pošepkala 
vločka nehu do oblôčka. Žiačka bola výborne pripravená a vo veľkej
konkurencii sa nestratila a obsadila krásne druhé miesto. Martinke 
gratulujeme a patrí jej veľká pochvala za snahu a za krásny umelecký 
recitačný zážitok.

Hviezdoslavov Kubín
2. februárový týždeň bol v našej škole výnimočný tým, že sa niesol
v duchu odkazu velikána slovenskej poézie Pavla Országha Hviezdo-
slava. V priestoroch našej školy sa opäť po roku prejavila sila slova
v prednese poézie a prózy. Do súťaže školského kola 63. ročníka re-
citačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína sa tento rok zapojilo 40 žia-
kov 1. a 2. stupňa ZŠ sv. Michala. Porota mala opäť neľahkú úlohu 
vybrať tých najlepších. Hodnotila ich umelecký prednes - využitie zvu-
kových vlastností reči, vhodnosť výberu textu, pôsobivosť prednesu, 
originálnosť recitátora a jeho výkon, kultivovanosť rečového prejavu
a vystupovanie recitátora. Po náročnom a dôslednom zvážení boli ur-
čení títo víťazi: Jakub Forgáč /3.A/, Samuel Trenčan /6.A/, Natália Miš-

kechová /5.A/, Kvetoslav Navrátil /7.A/, Jakub Kebísek /7.A/. Všetci im 
blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole.

Ľudské práva
Aj v našej škole si žiaci uvedomujú, že je dôležité rozprávať sa o ľud-
ských právach. Veď platí to známe heslo: „Každý je iný, ale predsa 
sme si rovní...“ Žiaci 2. stupňa sa pri príležitosti Medzinárodného dňa 
ľudských práv mali možnosť zapojiť do školského kola Olympiády ľud-
ských práv. Vedomostnej súťaže sa zúčastnili žiaci 7. až 9. ročníka, 
ktorí po svojej domácej príprave vypracovávali test o ľudských prá-
vach. A aké bolo poradie súťažiacich? Na prvom mieste sa umiestnil 
Lukáš Šumichrast z 8. A, 2. miesto patrí Natálii Martišovej z 9. A a na 
treťom mieste sa umiestnila Aďka Chmelinová z 9. A. Víťazom blaho-
želáme a získavajú vecné odmeny. 

25. tradičné posedenie pri hudbe a kapustnici
Dňa 14. 1. 2017 sme sa po roku stretli pri milej spoločenskej udalos-
ti, ktorú organizovala Rodičovská rada pri Katolíckej spojenej škole, 
Školská 9. Posedenie pri kapustnici bolo spríjemnené hudbou, spe-
vom a tancom detskej folklórnej skupiny KOLÍSKA. O zábavu sa po-
starala hudobná skupina Lunesband . Všade vládla dobrá nálada všet-
kých zúčastnených. Ďakujeme rodičom a priateľom školy, ktorí sa prišli

zabaviť a zábavu podporili materiálne, peňažne alebo organizačne,
a tým prispeli našim deťom.

Výtvarné súťaže  
Pravidelne sa žiaci ZŠ sv. Michala zapájajú do výtvarných súťaží, kde 
sa umiestňujú na popredných miestach. Napríklad v tomto školskom 
roku žiak Albert Šumichrast z 2. A pod vedením pani učiteľky Peťkovej 
postúpil  vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí do celoslovenského 
kola. 
V I. štvrťroku prebehla v našej škole v spolupráci s CVČ výtvarná sú-
ťaž na tému: Pohľadnica - Červené stužky. Pohľadnica - Červené 
stužky sú symbolom boja proti AIDS. Porota si nevedela vybrať z toľ-
kých pekných prác a na 1. mieste sa umiestnili žiačky Petra Brťková
zo 4. B a Karin Hamáčková z 5. A. 

Lyžiarsky kurz
     16. - 20. januára 2017 sa 21  žiakov  8. a 9. ročníka zúčastnilo obľú-
beného lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku na Martinských ho-
liach. Žiaci so svojimi inštruktormi boli ubytovaní v chate Bystruška.  
Lyžiarsky kurz bol veľmi úspešný, pretože sa podarilo splniť cieľ pre 
začiatočníkov - vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu z rozšírenej stopy, 
pokročilí vedeli zjazdiť terén so správnym držaním tela a plynulými 
znožnými oblúkmi. Účastníci kurzu výborne zvládli lyžiarsky výcvik. 
Všetci si osvojili  zručnosti pre pohyb na lyžiach po rovine a svahu 
a niektorí aj na snowborde.
 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organi-
začná zložka Základná škola sv. Michala, oznamuje rodičom, že zá-
pis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční
v dňoch 3. - 4. apríla 2017 v čase od 13.00 do 18.00 hodiny. K zápisu 
je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonné-
ho zástupcu! V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba priniesť 
aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. Na budúcich šikovných prváči-
kov sa veľmi tešia noví spolužiaci a triedne pani učiteľky. 

Mária Urbánková

Požehnaný pôst a radostné prežitie veľkonočných sviatkov
všetkým želá pedagogický kolektív

Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.

Víťazi školského kola suťaže Hviezdoslavov Kubín

Rodičovská zábava na 25. ročníku tradičného posedenia

Tvorivosť detí vo výtvarnom odbore

Z lyžiarskeho kurzu ZŠ sv. Michala

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA



NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Peter Prekop, Terézia Budíková, Ján Horňák, Štefánia Motolová, Ľudovít Chlebana, Helena Hab-
šudová, Jiří Hladuvka, Anna Babulíková, Anna Duvačová, Stanislav Chlebana, Peter Pavlačka, Ján 
Štefánek, Božena Juríková, Mária Cetkovská, Júlia Martišková, Viliam Krchňávek, Anton Šuchma, 
Jozef Blažej, Terézia Paličková, Oľga Prokopová.

Odpočívajte v pokoji!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Matúš Pončík, Tea Ondrušíková, Nikolaj Plevák, Victoria Gurínová, Eliana Bohušová, Mia Bíliková, 
Zdenko Barkóci, Michal Koníček, Alica Macharová, Soňa Kvasnicová, Michal Šmatlák, Ľudovít Hric-
ko, Katarína Králiková, Valentina Ďurišová, Liana Hošová, Šarlota Chabadová, Ján Gašpár.

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO UZATVORILI
Jakub Baránek a Oľga Púčková, Ján Ondrejička a Adriana Balajová, Peter Prchlík a Hana Chromče-
ková, Tibor Vavruš a Martina Sisková. 

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI
JANUÁR 2017 
85 rokov - Veronika Charvátová 
86 rokov - Jozef Trenčan 
90 rokov - Anna Pavlačková 
91 rokov - Katarína Adamcová 
95 rokov - Anna Juríková  
 
FEBRUÁR 2017 
85 rokov - Júlia Blažejová 

85 rokov - Anastázia Daňová 
85 rokov - Jozefína Mauerová 
86 rokov - Mária Forgáčová 
88 rokov - Anna Kvasničková 
95 rokov - Pavlína Stuhlová 

MAREC 2017 
85 rokov - Ľudovít Bialeš 
85 rokov - Fridrich Karas 

86 rokov - Vladimír Boháček 
86 rokov - Jozef Švítel 
87 rokov - Štefan Ďuriš 
88 rokov - Vilma Lukáčková 
88 rokov - Antónia Macharová
90 rokov - Mária Bakošová
91 rokov - Katarína Vavrušová 
92 rokov - Jozefína Mutňanská 

Smútočná spomienka

Dňa 11. 2. 2017 uplynulo 10 ro-
kov, čo odišiel do večnosti náš 
otec a dedko ANDREJ PETRO. 
S láskou a úctou spomína celá 
rodina.  

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 13. 2. 2017 uplynulo prvé 
výročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka, mama, 
babka a prababka pani ANNA 
CABALOVÁ. S úctou a láskou 
spomína celá rodina. 

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 3. 4. 2017 uplynie 20 rokov, 
čo nás opustil náš otec, dedko
a pradedko JOZEF KRÁL.
S láskou a úctou spomína celá 
rodina. 

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 30. 5. 2017 uplynie 7 rokov
od úmrtia nášho otca pána 
ŠTEFANA TRŠKU

a dňa 3. 8. 2017 uplynie 22 ro-
kov od úmrtia našej mamy, pani 
MÁRIE TRŠKOVEJ. Kto ste ich 
poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú sy-
novia s rodinami a ostatná ro-
dina.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

So smútkom v srdci sme si 24. 
12. 2016 pripomenuli 10. výročie
úmrtia, kedy nás po zákernej cho-
robe navždy opustil náš drahý 
BEDRICH BLAŽEJ z Nemšovej. 
S láskou a vďakou spomínajú
manželka, dcéra i syn s rodinami

        a ostatná rodina.
-------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 9. 3. 2017 uplynulo 20 ro-
kov, čo odišiel do večnosti náš 
otec, manžel, dedko a pradedko 
MICHAL MUTŇANSKÝ.
S láskou a úctou spomína man-
želka a deti s rodinami. Nech od-
počíva v pokoji.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 21. 3. 2017 uplynul rok, čo 
nás navždy opustila vo veku 76 
rokov naša mamička, babička
a prababička JOLANKA GURÍ-
NOVÁ z Ľuborče. S láskou a úc-
tou spomína syn Augustín, dcéry 
Anka a Jolanka s rodinami.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 10. 2. 2017 uplynulo 10 ro-
kov od úmrtia nášho manžela
a otca JÁNA CHLEBANU.
Tichú spomienku mu venuje man-
želka Anna, synovia Ján, Jaro-
slav a Peter.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 11. 2. 2017 uplynulo 18 ro-
kov, čo odišiel do večnosti náš 
milovaný manžel, otec a starý 
otec MICHAL GABRIŠ

a dňa 25. 4. 2017 uplynú 3 roky, 
čo nás tragicky opustil náš mi-
lovaný manžel a otec ROMAN 
BELKA. S láskou a úctou spo-
mína celá rodina.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 26. 5. 2017 uplynie 15 rokov, čo nás opustil náš 
otec a dedko IGOR KOVÁČIK.
S láskou a úctou spomínajú deti, vnúčatá a ostatná 
blízka rodina.

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť 17. 2. 2017 s man-
želom, otcom, bratom a švagrom
VILIAMOM  KRCHŇÁVKOM,
ktorý nás navždy opustil vo veku 

76 rokov. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďako-
vanie pánu kaplánovi Mgr. Kačaljakovi. Zároveň ďa-
kujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smú-
tiaca manželka, dcéra a syn.   
-------------------------------------------------------------------

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 7. 3. 2017 
s manželom, otcom a dedkom 
JOZEFOM BLAŽEJOM, ktorý 
nás navždy opustil vo veku 88 
rokov. Za dôstojnú rozlúčku pa-
trí naše poďakovanie dekanovi 

vdp. Mgr. Košíkovi a mužskému speváckemu zbo-
ru. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Smútiaca manželka, synovia a dcéra 
s rodinami. 
-------------------------------------------------------------------

Poďakovanie

Zo srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí sa dňa 28. 12. 2016 prišli
rozlúčiť s naším milovaným man-
želom, otcom, dedkom a bratom
JÁNOM HORŇÁKOM, snažili
sa zmierniť náš žiaľ a dodali nám
silu na prekonanie toho, čo sa 

už nikdy nezmení. Srdečne ďakujeme primátoro-
vi mesta Nemšová Ing. Baginovi a MUDr. Daňovi
za nezištnú pomoc. Manželka a ostatná rodina.
-------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 3. 1. 2017 sme si pripome-
nuli 19 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný otec, švagor, 
dedko a pradedko DEZIDER 
DAŇO. S láskou spomína celá 
rodina. Odpočívaj v pokoji. 

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 17. 1. 2017 uplynulo dlhých 
38 rokov odvtedy, čo nás opustil 
milovaný synček IVANKO KRÁ-
ČALA z Nemšovej. S úctou a lás-
kou spomínajú rodičia, sestry
s rodinami a ostatná rodina.  

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 27. 1. 2017 uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša mi-
lovaná manželka, mama a stará 
mama pani učiteľka DANIELA 
ADAMČÍKOVÁ.
S úctou a smútkom v duši na ňu 
spomínajú manžel, deti s rodi-
nami a celá smútiaca rodina. 

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 14. 1. 2017 uplynulo 17 ro-
kov a dňa 20. 2. 2017 uplynulo 
14 rokov, čo nás opustili naše 
milované dcéry
HELENKA a PEŤKA PATKOVÉ.

S láskou a úctou spomínajú ro-
dičia, súrodenci s rodinami, krst-
niatka, krstné mamy a ostatná 
rodina. Kto ste ich poznali, ve-
nujte im tichú spomienku.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 31. 3. 2017 uplynie 10 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
drahý dedko a pradedko JÁN 
BÚTORA z Nemšovej
a dňa 18. 5. 2017 uplynie 14 
rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá babka a prababka
ALOJZIA BÚTOROVÁ z Nem-
šovej.

S vďakou spomína rodina
Blažejová, Kráčalová, Bútorová
a ostatná rodina.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 5. 5. 2017 si pripomenieme 
20 rokov, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko
a pradedko Ing. ANTON CHUDO 
z Ľuborče. Venujte mu s nami úc-
tu a tichú spomienku. S láskou spo-
mína manželka a deti s rodinami.

-------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka

Dňa 28. 4. 2017 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš otec, 
svokor, dedko a pradedko ŠTE-
FAN  KONÍČEK z Ľuborče

a dňa 30. 5. 2017 si pripome-
nieme 11. výročie  úmrtia našej 
mamy a babky pani EMÍLIE 
KONÍČKOVEJ.
S úctou a láskou na Vás spo-
mínajú dcéry Alžbeta a Margita, 
syn Ján a nevesta Anka s rodi-
nami. 

-------------------------------------------------------------------

SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
A POĎAKOVANIE

21. 1. 2017 prekročil prah života vo veku 
75 rokov a po ťažkej chorobe sa vydal 
na cestu do večnosti pán STANISLAV 
CHLEBANA, milovaný manžel, otec, 
dedko, brat, švagor, ujo a krstný otec.
Viac ako 50 rokov pôsobil vo farnosti 
Nemšová ako organista a spevák, vždy 
ochotný slúžiť pri sv. omšiach alebo pri 
pochovávaní zosnulých.
Na poslednej rozlúčke a zádušnej omši, 
ktorú celebroval dekan vdp. Mgr. Anton 
Košík, koncelebrovali pán kaplán Milan 
Kačaljak a bývalí kňazi pôsobiaci vo far-
nosti.

Im všetkým, ako aj príbuzným, spevác-
kemu zboru, kostolníkom, miništrantom, 
susedom, známym a ostatným, úprimne 
ďakujeme za účasť, prejavenú sústrasť, 
modlitby, kvetinové dary a duchovnú 
podporu.

Manželka Paulína s deťmi
a ostatná smútiaca rodina.

KRAJCONSULTING
 Podvojné účtovníctvo
 Účtovné poradenstvo
  Ekonomické poradenstvo
 Podnikateľské poradenstvo
  Personalistika
 Mzdy

Tel. kontakt: 0905 225 357
www.krajconsulting.sk

SAKURIO
Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily,
pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, 

odchovne pre kuriatka, kŕmidlá
a napájačky.

Robíme rozvoz po celom Slovensku. 

Viac na www.123nakup.eu
alebo na tel.0907 181 800.

B O H O S L U Ž B Y
VEĽKÝ PIATOK

• Deň umučenia a smrti Pána
• v tento deň je prísny pôst 
• obrady Veľkého Piatku o 17:00 hod. 
• Sviatosť Oltárna v Božom hrobe
 do 21:00 hod. 

BIELA SOBOTA
• Sviatosť Oltárna v Božom hrobe
 od 8:00 hod. 
• Slávnosť vzkriesenia o 18:00 hod. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 
• najväčší sviatok kresťanstva
• sv. omše: Nemšová - 8:00, 10:15, 17:30
      Kľúčové - 7:30
      Trenč. Závada - 8:45

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
• sv. omše: Nemšová - 8:00, 10:15 hod.
      Kľúčové - 7:30
      Trenč. Závada - 8:45



Starší žiaci  -  1. FKS Nemšová | 2. OFK Soblahov | 3. TJJ Ľuborča.
     Najlepší hráč - Alex Kula. Najlepší brankár - Richard Patka.
     Najlepší strelec - Marek Ďuďák.
Mladší žiaci  -  1. FKS Nemšová, 2. OFK Soblahov, 3. TJ Ľuborča.
     Najlepší hráč - Alex Korienek. Najlepší brankár - Tadeáš Žúži.
     Najlepší strelec - Tomáš Sabadka.

Hokejbal sa v Nemšovej hrá už viacero rokov, avšak je v tieni tzv. „veľkých“ špor-
tov. Medzi športovcami, ktorí podľahli čaru tohto športu nachádzame aj Vladimíra 
Porubského (32).

Ako si sa dostal k hokejbalu?
Ako veľká väčšina mojich spoluhráčov, na ulici pred domom. Potom súťažne. Na 
prvý zápas som nastúpil niekedy v roku 2001 za tím Nemšovej v Pruskom.

Čo si robil v Anglicku a ako je možné,
že si hral za reprezentáciu Veľkej Británie? 

V roku 2005 som tam išiel za prácou. Na medzinárodnú hokejbalovú federáciu ISBHF som sa obrátil s po-
žiadavkou o nájdenie hokejbalového tímu v mojom okolí. Ozval sa mi vtedy Andrew Till, zakladajúci člen 
Britskej hokejbalovej asociácie, ktorá bola práve vo svojich začiatkoch. O dva roky neskôr som prvýkrát 
dostal pozvánku do reprezentácie s tým, že zodpovední pre mňa vybavili všetky potrebné potvrdenia
a doklady.

Aké podujatia si odohral v drese Veľkej Británie
a čo považuješ za svoj najväčší športový úspech?
V drese Veľkej Británie som odohral všetky na Majstrovstvách sveta v hokejbale mužov v skupine A
od roku 2007 v Ratingene v Nemecku, v skupine B v r. 2009 v Plzni, v r. 2011 v Bratislave a v r. 2015 v Zuge 
vo Švajčiarsku. Okrem MS v St. John v Kanade v r. 2013, ktoré som neodohral pre zranenie. Taktiež som 
bol asistentom trénera na troch juniorských Majstrovstvách sveta v r. 2012 v Písku, v r. 2014 v Bratislave 
a v r. 2016 v Sheffi eld. Za svoje úspechy považujem všetky účasti na MS, taktiež účasť v All-star tíme MS, 
cenu pre najlepšieho nahrávača a 2. najproduktívnejšieho hráča MS na posledných MS B skupiny. 
Po posledných MS sa mi podarilo taktiež zaradiť na 2. miesto v historických tabuľkách v počte štartov za 
reprezentáciu VB a v produktivite.  

Aká je budúcnosť tvojej ďalšej reprezentácie v drese Veľkej Británie?
Moju budúcnosť v reprezentácii Veľkej Británie neviem predpovedať. Hokejbal v krajine napreduje každým 
rokom, aj keď úroveň oproti hokejbalovým krajinám stále zaostáva. Dnešná mládež však ukazuje, že by 
sa v budúcnosti mohla viac priblížiť krajinám ako Slovensko, Česko, Kanada, USA, ktoré sú v hokejbale 
absolútna špička a v súčasnosti sa im nedá konkurovať.

Čo robíš v súčasnosti a ako si udržuješ športovú kondíciu?
V súčasnosti pracujem ako zástupca nemeckej fi rmy B.E.G. - Bruck Elektronic, ktorá ma tiež v istej miere 
podporuje. Pripravujem sa podľa plánu nášho kondičného trénera v nemšovskom fi tnes klube. Taktiež hrá-
vam v  hokejbalovom tíme Dubnica nad Váhom. A absolvujem aj pár reprezentačných kempov vo Veľkej 
Británii.
Vladimír Porubský sa zúčastní ďalších Majstrovstiev sveta v hokejbale mužov v drese reprezentácie Veľkej 
Británie, ktoré sa uskutočnia od 1. júna 2017 v českých Pardubiciach.

Vladimír Gajdoš

25. ROČNÍK ŽIACKEHO HALOVÉHO TURNAJA
O PRIMÁTORSKÚ VÁZU

SLOVÁK VLADIMÍR PORUBSKÝ Z NEMŠOVEJ
– REPREZENTANT VEĽKEJ BRITÁNIE UŽ 10 ROKOV

ŽENSKÁ EXTRALIGA  2016-2017
Základná časť: 10. kolo Bratislava - Nemšová 2:5 | 11. kolo Nitra - Nemšová 6:10 | 12. kolo Nemšová 
- Prešov 9:7 | 13. kolo Nemšová - Michalovce 11:2 | 14. kolo Banská Bystrica - Nemšová 5:19 | 15. kolo 
Spišská Nová Ves - Nemšová 11.7 | 16. kolo Nemšová - Kysucké Nové Mesto 9:3 | 17. kolo Nemšová - Tvr-
došín 12:7 | 18. kolo Pruské - Nemšová 14:3.
Konečné poradie po základnej časti: 1. ŠK 98 Pruské, 2. Fbk Kométa Spišská Nová Ves, 3. NTS 
FK-ZŠ Nemšová, 4. FK Tvrdošín, 5. FBC Mikuláš Prešov, 6. Eastern Wings Michalovce, 7. MKŠS FBK 
Kysucké Nové Mesto, 8.iClinic VŠK FTVŠ UK Bratislava, 9. ŠK Slávia SPU DFA Nitra, 10. 1. Fbk BCF 
Banská Bystrica.

1. švrťfi nále žien vo fl orbale: NTS FK-ZŠ Nemšová - iClinic VŠ K FTVŠ UK Bratislava 4:5 pp (2:1/0:2/2:1/0:1)
2. švrťfi nále žien vo fl orbale: Nemšová - Bratislava 4:3 sn (1:0/0:1/2:2/1:0) 3. švrťfi nále žien vo fl orba-
le: Bratislava - Nemšová 3:8 (2:1/1:5/0:2) 4. švrťfi nále žien vo fl orbale: Bratislava - Nemšová 4:5 
(1:2/3:3/0:0) Do semifi nále postupuje Nemšová! 1. semifi nále žien vo fl orbale: Pruské - Nemšová 
5:6 sn (0:0/2:3/3:2/0:0) 2. semifi nále žien vo fl orbale:  Pruské - Nemšová 7:6 (1:0/1:4/5:2).

SÚŤAŽE V REGIÓNOCH:
Mladšie žiačky 2016/2017
V poslednom kole mladších žiačok dievčatá z Nemšovej zabojovali a v nekompletnom zložení vyhrali spo-
jený región stred, západ. Kvalifi kovali sa na Majstrovstvá Slovenska mladších žiačok vo fl orbale. 3. kolo
2. 3. 2017 Badín: MŠK K. N. Mesto - Nemšová 3:3 | Nemšová - FBK Tvrdošín 8:0 | FBC Horehronec Brez-
no - Nemšová 0:9. Konečné poradie 2016/2017: 1. Nemšová, 2. Banská Bystrica, 3. Kysucké Nové Mesto, 
4. Tvrdošín, 5. Brezno.

Dorastenky 2016/2017
Dorastenky z Nemšovej si upevnili vedúce postavenie v súťaži. 2. kolo 14. 1. 2017 Nemšová: Nemšová 
- SPU Slávia DFA Nitra 22:3 | Nemšová - ŠK 98 Pruské 7:1, 3. kolo 25. 2. 2017 Nemšová: FbO Žochár 
Topoľčany - Nemšová 2:7 | SPU Slávia DFA Nitra - Nemšová 0:7. Priebežné poradie základnej časti: 1. 
Nemšová, 2. Pruské, 3. Nitra, 4. Topoľčany.  

Juniorky 2016/2017
Po starších žiačkach a mladších žiačkach si juniorky ako tretie mládežnícke družstvo dievčat Nemšovej
„zo štyroch“ v predstihu v predposlednom kole zabezpečili postup na Majstrovstvá Slovenska v Mútnom.                                                                                          
2. kolo 5. 1. 2017 Nemšová - Pruské 5:2 | Nemšová - Nitra 4:5, 3. kolo 25. 1. 2017 Nemšová - Pruské 10:2 
| Nemšová - ICE Plaers Sereď 10:2, 4. kolo 15. 2. 2017 Nemšová - Pruské 2:4 | Nitra Nemšová 9:16, 5. 
kolo  8. 3. 2017 Nemšová - Nitra 9:0 | Nemšová - ICE Players Sereď 22:0, Priebežné poradie základnej 
časti: 1. Nemšová, 2. Pruské 3. Nitra, 4. Sereď.

Staršia prípravka
Družstvá: FbO Žochár Topoľčany, ŠK Victory Stars Nová Dubnica, ŠK 1.FBC Trenčín, Florbalový klub AS 
Trenčín, CVČ Ahoj Piešťany, FBC 11 Trnava, ICE Players Sereď, FBK Harvard Partizánske, NTS FK-ZŠ 
Nemšová, FBC Skalica „A“, FBC Skalica „B“, Klub hokejbalu a fl orbalu Púchov, ŠK Florbalo Komárno.

Mladšia prípravka
Družstvá: Florbalový klub AS Trenčín - čierni, NTS FK-ZŠ Nemšová, FBC Skalica „A“, FBC Skalica „B“,  
Florbalový klub AS Trenčín - bieli.

BLAHOŽELANIE
V jubilejnom roku 775. výročia prvej písomnej zmienky
o Nemšovej oslávili svoje životné jubileum
i dvaja významní predstavitelia športového
a spoločenského života v Nemšovej:

LÝDIA NOVOTNÁ-HALJAKOVÁ (nar. v januári 1937),
všestranná športovkyňa, prvá Majsterka Slovenska
v ľahkej atletike z Nemšovej.

FRIDRICH KARAS (nar. 13. 3. 1932), výrobný námestník Skloobalu a.s. Nemšová,
dlhoročný poslanec ONV Trenčín, vynikajúci hudobník a výborný futbalista.

DAROVANIE KRVI
Výbor MS SČK v Ľuborči oznamuje občanom, darcom krvi,
že ďalší odber sa uskutoční v stredu dňa 14. 6. 2017,
v priestoroch Centra sociálnych služieb na Ulici Odbojárov 7
v Nemšovej.
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KLUBOVÉ OKIENKO

Florbalistky-mladšie žiačky

Odovzdávanie cien na 25. ročníku turnaja O primátorsku vázu


