
  rimátor mesta úvodným slovom a prípit-
  kom slávnostne otvoril 23. ročník mest-
  ského plesu, po ktorom nasledovalo vy-
  stúpenie členov Tanečnej školy Paš-
kovcov. Prítomných „ postavil zo stoličiek“ úvodný 
valčík v podaní slovenského Happyband orchestra. 
Ďalšia zábava sa niesla v duchu hesla tejto even-
tovej kapely „Let me entertain you“. Nezabudnuteľ-
ným zážitkom bola aj hudobno-tanečná show s hit-
mi najúspešnejšej švédskej skupiny ABBA.
Exkluzívnym hosťom tohto ročníka  bol herec a spe-
vák Ján Slezák, známy najmä z muzikálu Na skle 
maľované. Počas celého večera bol prítomným
k dispozícii fotokútik a miešané drinky od profesio-
nálneho baristu. Priebeh plesu sa niesol v uvoľne-
nej a priateľskej atmosfére. Jeho úroveň podčiark-
li krásne upravené dámy v sprievode elegantných 
partnerov, výzdoba zo živých kvetov a chutné jedlo. 
Cieľom organizátorov bolo zabezpečiť všetko pre 
výnimočný a nezabudnuteľný dojem z tohto obľúbe-
ného spoločenského podujatia. Pevne veríme, že 
sme naplnili očakávania prítomných hostí a už teraz 
pracujeme na príprave jeho ďalšieho ročníka.

Barbora Koníčková

NEMŠOVSKÝNEMŠOVSKÝ
SPRAVODAJCASPRAVODAJCA

Vystúpenie Detského FS RADOSŤ na oslavách MDŽ FS LIBORČAN pri obrade pochovania basy Opäť poďakujeme učiteľom  

V sobotu 27. januára sa dvere Kultúrneho centra v Nemšovej otvorili pre viac ako 180  párov, 
ktoré prijali pozvanie na najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie v našom meste.

23. MESTSKÝ PLES NEMŠOVÁ
OČAMI
PRIMÁTORA

Vážení občania,

svoj dnešný prího-
vor si dovolím začať 
osobnou spomienkou 
na váženého spolu-
občana, pána Vojte-
cha Korvasa, s kto-
rým sme sa navždy 
rozlúčili na začiatku 
marca. Spomienka 
siaha približne dva-
násť rokov dozadu, 
keď mi v jednom krátkom rozhovore navrhol, aby 
som aktívne vstúpil do komunálnej politiky. Spočiat-
ku sa mi to zdalo nereálne. Dnes som za túto skú-
senosť vďačný. Pán Vojtech Korvas desiatky rokov 
venoval svoje schopnosti rozvoju nášho mesta i do-
kumentácii jeho histórie i osobností a spolupracoval 
na všetkých významných kultúrno-spoločenských 
udalostiach. Za jeho angažovanosť a prácu mu pat-
rí veľká vďaka. Česť jeho pamiatke!
Posledné týždne rezonovala v našom meste otázka 
schválenia územného plánu mesta, na ktorom sme 
pracovali od r. 2009. Primárnou povinnosťou primá-
tora a poslancov MsZ je zabezpečenie neustáleho 
rozvoja mesta v jeho všetkých oblastiach, nielen
z krátkodobého, ale najmä z dlhodobého pohľadu. 
Zhmotnením tohto rozvoja – jeho vízie – je práve 
územný plán, ktorý bol 28. februára 2018 schválený 
mestským zastupiteľstvom. Pracovali na ňom stov-
ky odborníkov v spolupráci s mestským úradom, 
aby vízia harmonického rozvoja mesta vypracova-
ná do roku 2040 dostala konkrétnu podobu. 
Žiadna takto náročná práca sa nezaobíde bez ťaž-
kostí a postupného dolaďovania. Preto úprimne 
ďakujem všetkým, ktorí pochopili dôležitosť tohto 
plánu i to, že nie je možné vždy akceptovať všet-
ky pripomienky, pretože plán sa opiera o existujúce 
skutočnosti, nestaviame na zelenej lúke a musíme 
rešpektovať daný stav a obmedzenia. Ďakujem 
všetkým občanom, ktorí územný plán pripomien-
kovali, väčšina z nich bola zapracovaná. Zmeny 
vždy prinášajú aj kompromis, dočasný ústupok
v prospech väčšieho dobra. Chcem ubezpečiť všet-
kých, že nikto nezostane neuspokojený. Verím, že 
všetci máme rovnaký záujem pomôcť v rozvoji tohto 
mesta. Tie pripomienky, ktoré z dnešného pohľadu 
nemohli byť akceptované sa budú postupne riešiť 
v budúcnosti. Obzvlášť chcem veľmi pekne poďa-
kovať poslancom, ktorí sa zúčastnili na poslednom 
rokovaní MsZ a hlasovali za prijatie územného plá-
nu. Plán sledoval iba jeden cieľ, ako čo najoptimál-
nejšie spracovať jednotlivé etapy rozvoja a bude sa 
realizovať v postupnej nadväznosti. 
Pozrime sa spoločne, čo v hrubom náčrte územný 
plán mestu prinesie: rozvojové plochy na bývanie
s výmerou 59 ha, čo predstavuje cca 540 pozemkov 
na výstavbu rodinných domov pre 1 650 obyvateľov, 
rozvojové plochy pre podnikanie s výmerou 94 ha,
v športe a rekreácii občanov plochy s výmerou
57 ha, tieto zahŕňajú 5 športových ihrísk a špor-
tových hál, 3 nové cintoríny v mestských častiach 
Kľúčové, Ľuborča a Nemšová, v priemere pozemky

(viac na strane č. 2.)
Exkluzívnym hosťom bol herec a spevák Ján Slezák

Primátor mesta František Bagin svojím prípitkom
otvoril ples

Nezabudnuteľným zážitkom bola aj hudobno-tanečná show s hitmi najúspešnejšej švédskej skupiny ABBA

Dobrá zabáva vydržala až do skorého rána



pre 295 chát, 30 km cyklotrás a cyklochodníkov
a rozvoj ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo 
a ďalšie. Neodsúhlasenie tohto veľkého diela by 
znamenalo zastavenie mnohých plánovaných akti-
vít, napr. rozšírenie cintorína v mestskej časti Kľú-
čové a mnohé ďalšie nadväzujúce aktivity, činnos-
ti... Vďaka schváleniu už dnes môžeme začať konať 
a požiadať Slov. pozemkový pôdny fond na uvoľne-
nie miesta na rozšírenie cintorína v mestskej čas-
ti Kľúčové, ktorému hrozilo pre nedostatok miesta 
zatvorenie, pretože podmienkou zo strany Pôdneho 
fondu bolo mať schválený územný plán. Ak by sa 
tak nebolo stalo, s najväčšou pravdepodobnosťou 
by si občania Kľúčového museli pochovávať svojich 
blízkych na ústrednom cintoríne v Nemšovej. Cin-
torín okrem rozšírenia pôvodnej plochy bude mať 
vybudované aj nové parkovisko. Toľko o územnom 
pláne, viac si môžete pozrieť na webovej stránke 
mesta.
Povzbudením a do istej miery aj ocenením nášho 
úsilia o kvalitu a rozvoj mesta bola koncom februára 
vysielaná relácia RTVS – Kvarteto o našom meste. 
Potešujúce je, že si nás vybral sám Slovenský roz-
hlas a v relácii sme sa mohli prezentovať ako mes-
to, ktoré stále napreduje a reaguje na nové výzvy.

Vstupujeme do jarného obdobia, s ktorým nastáva 
oživenie prác v meste i v záhradách. Aj tento rok 
Vás chcem požiadať, aby ste sa zapojili do uprato-
vania mestských častí. Spoločne pomôžeme skráš-
liť naše ulice a priestranstvá a pomôžeme aj príro-
de, aby sa zaskvela v plnej jarnej kráse. 

František Bagin

ZUŠ Nemšová v spolupráci s mestom zorganizovala v nedeľu 18. marca v sále KC Nemšová pekné poduja-
tie s názvom Tanec pre Kristínku a Adrianku. Do projektu s cieľom pomôcť zdravotnej postihnutej Kristín-
ke Korienkovej a Adrianke Vavrušovej sa zapojili tanečné zoskupenia Elis a Dvorček zo ZUŠ Nemšová, 
Artis, Tweety a Kolíska z Dubnice nad Váhom, Goonies z Trenčína, Laštek z Ilavy, LT z Novej Dubnice 
a ďalšie. Finančný výťažok z koncertu vo výške 1065,17 €, bol odovzdaný rodičom týchto detí spoločne
s fi nančnými prostriedkami, ktoré na tento účel vyčlenilo mestské zastupiteľstvo. Chceme poďakovať všet-
kým účinkujúcim a ich pedagógom - najmä a učiteľom a riaditeľke ZUŠ Nemšová za ich ochotu a vynaložené 
úsilie pomôcť iným. 

Iveta Jurisová

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Po prerokovaní poslanci schválili zmenu rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 6, celkové 
príjmy a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok
2017 sa po zmene rozpočtujú vo výške 4 670 729,- €.
V ďalšom bode poslanci MsZ schválili programový 
rozpočet mesta Nemšová na roky 2018 – 2020. Na 
rok 2018 je rozpočet záväzný v členení:

Rozpočet 2018 v €   PRÍJMY  VÝDAJE
Bežné     4 737 420 3 853 952
Kapitálové     909 870 1 913 388
Finančné operácie   318 000 197 950
---------------------------------------------------------------
Spolu     5 965 290 5 965 290

Následne bol schválený aj programový rozpočet 
VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2018 – 2020, bežné 
príjmy a výdaje na rok 2018 vo výške 466 300,- €
a fi nančný plán VPS, m. p. o. Nemšová, príjmy 
a výdaje vo výške 23 360,- €. 
Poslanci schválili vyplatenie odmeny hlavnej kon-
trolórke mesta Nemšová za obdobie od 1. 12. 2016 
do 30. 11. 2017.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Po prerokovaní bolo schválené VZN č. 6/2017
o miestnych daniach. Ďalej bolo schválené VZN
č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, mater-
skej školy a školského zariadenia so sídlom na 
území mesta a dotáciu na jedného žiaka s trvalým 
pobytom v Nemšovej pre CVČ mimo územia mesta 
Nemšová vo výške 43,00 €.
Poslanci schválili Dodatok č. 1 k Zásadám naklada-
nia s fi nančnými prostriedkami v oblasti sociálnych 
vecí. 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe pre-
rokovania schválilo prebytočnosť a zámer odpre-
dať pozemok č. 2516/49, k. ú. Nemšová, ostatné 
plochy s výmerou 72 m2, ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa do podielového spoluvlastníctva pani 
Suchánkovej a jej synovi za cenu 50,00 €/m2 so 
zdôvodnením odpredaja. Následne sa schválila 
prebytočnosť a zámer odpredať pozemky býva-
lého Mlynského náhonu č. 649/1 s výmerou 13 m2 

pani J. a O. Králikovej, č. 649/2 s výmerou 156 m2 
manželom Bialešovcom, č. 649/3 s výmerou 48 m2 
a č. 649/5 s výmerou 76 m2 Ing. Koperniechovej, 
č. 649/4 s výmerou 13 m2 pani Krajčiovej, č. 649/6 
s výmerou 69 m2 Ing. Martiškovi s manželkou,
č. 649/7 s výmerou 20 m2 a č. 2514/24 s výmerou 
17 m2 pánovi Petríkovi, č. 649/8 s výmerou 37 m2 

a č. 2414/25 s výmerou 24 m2 pánovi Trenčanovi, 
všetko v k. ú. Nemšová ako ostatné plochy, z dôvo-
du prípadu osobitného zreteľa za cenu 17,00 €/m2 
so zdôvodnením odpredaja. V ďalšom bode progra-
mu nebolo možné prenajať pozemok č. 1476 lesný 
pozemok s výmerou 19602 m2, k. ú. Kľúčové, na 
účely vytvorenia tréningovej trate v zmysle žiados-
ti pána Vavra z dôvodu, že tento pozemok mesto 
prenajalo Lesom SR. Po schválení súťažných pod-
mienok mesto vyhlási verejnú obchodnú súťaž
na prenájom časti pozemku na mestskom trhovisku 
s výmerou 14 m2. Poslanci MsZ po prerokovaní ne-
schválili pokračovanie prenájmu časti pozemku 
č. 120/2 s výmerou 110 m2 v k. ú. Nemšová spoloč-
nosťou ALFA DM z dôvodu, že spoločnosť nepred-
ložila súhlasné stanoviská od obyvateľov bývajú-
cich na Železničnej ulici, tak ako jej to bolo uložené 
v uznesení zo dňa 8. 11. 2017.
Po schválení zámeru na predchádzajúcom rokovaní 
MsZ bol schválený odpredaj pozemku č. 2516/48, 
ostatné plochy s výmerou 168 m2, v k. ú. Nemšová, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. Baginovi 
s manželkou za cenu 17 €/m2. Poslanci neschvá-
lili odpredaj pozemkov č. 599/33, 599/56, v k. ú. 
Nemšová žiadateľovi pánovi Škundovi z dôvodu, že 
podľa platného územného plánu nie je daná lokali-
ta určená na výstavbu, na ktorú ju žiadateľ žiadal 
odkúpiť. V ďalšom bode bolo schválené zriadenie 
bezplatného vecného bremena pre pána Bagina 
a pána Prílesana s manželkou v k. ú. Trenčianska 
Závada na pozemkoch č. 4/1 a č. 67/24. Vecné bre-

meno spočíva v práve prechodu a prejazdu pešo
i motorovými vozidlami, v práve zriadenia, uloženia 
a užívania elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky, v práve vstupu, prechodu a prístupu na 
pozemky za účelom údržby, kontroly, opráv a rekon-
štrukčných prác na inžinierskych sieťach. Následne 
bolo schválené zriadenie bezplatného vecného bre-
mena pre spoločnosť RVS VV Nemšová na pozem-
ky č. 650/46 a č. 21/6 k. ú. Ľuborča a pozemky
č. 864/1, 864/2 a 865 k. ú. Nemšová. Vecné breme-
no spočíva v práve uložiť, prevádzkovať, rekonštru-
ovať, udržiavať a opravovať vodovodné potrubie
a v práve vstupovať za týmto účelom na predmetné 
pozemky. Poslanci v tejto časti programu schválili 
zámer prenajať pozemok č. 2492/6, k. ú. Nemšová 
s výmerou 6 m2 na tržnici pánovi Topákovi – Romi, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 
neurčitú, výška nájomného bude 0,166 €/m2/deň.

OSTATNÉ

Poslanci prerokovali novú organizačnú štruktúru Mest-
ského podniku služieb Nemšová, s. r. o., odporučili od-
volať konateľov Jozefa Petríka a Milana Koníčka, vy-
menovať primátora mesta za nového konateľa a záro-
veň zriadiť 5-člennú dozornú radu (MUDr. Peter Daňo, 
Stanislav Husár, Ing. Stanislav Gabriš, Ing. Zita Bed-
náriková a Mgr. Petra Šupáková). V ďalších bodoch 
sa po prerokovaní schválil zápis do Kroniky mesta 
Nemšová za rok 2015, operačný plán zimnej údrž-
by komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
v meste na rok 2017/2018, plán zasadnutí Mestské-
ho zastupiteľstva Nemšová na rok 2018.

DŇA 28. FEBRUÁRA 2018 SA KONA-
LO PLÁNOVANÉ ROKOVANIE MSZ
V KULTÚRNOM CENTRE NEMŠOVÁ.

V úvode hlavná kontrolórka predložila poslancom 
MsZ správu o plnení úloh z uznesení mestského 
zastupiteľstva a správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta Nemšová za r. 2017.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Po prerokovaní poslanci schválili zmenu rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 1, celkové príj-
my a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 
sa po zmene rozpočtujú vo výške 5 981 974,00 
€. Následne poslanci neschválili nákup prístrojov 
na meranie CRP a EKG do zariadenia Centra so-
ciálnych služieb Nemšová, Odbojárov 7. Poslanci 
odporučili primátorovi pripraviť vyhlásenie Verejnej 
obchodnej súťaže na prenájom nebytových priesto-
rov v budove s. č. 93, k. ú. Nemšová v areáli letné-
ho kúpaliska za podmienok: minimálna cena nájmu 
40,00 €/m/rok, nesúhlas s odrátavaním investícií
z nájmu a po skončení nájmu nebude možné kom-
penzovať vynaložené náklady na stavebné úpravy.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Po prerokovaní bolo schválené VZN č. 2/2018
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky v základnej škole a o ur-
čení výšky príspevkov pre školy a školské zaria-
denia so zapracovaním pripomienky.
Poslanci MsZ v obšírnom predstavení návrhu 
územného plánu mesta sa zároveň oboznámili aj 
s vyhodnotením pripomienok. Pri prerokovaní si
v diskusii vypočuli prítomných občanov a násled-
ne schválili Územný plán mesta Nemšová so sta-
novenou záväznou časťou a VZN č. 1/2018, kto-
rým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Nemšová. 
V tejto časti programu poslanci schválili žiadosť 
obyvateľov a vlastníkov bytov na Železničnej ulici,
že pri prvých zmenách a doplnkoch Územného 
plánu mesta Nemšová pri realizovaní podrobnej-
šieho projektového riešenia dopravy v centrálnej 
časti sa bude klásť maximálny dôraz na ekológiu 
a bezpečnosť našich obyvateľov s vylúčením kru-
hového objazdu – najmä autobusovej dopravy 
okolo bytovky na Železničnej ulici. 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe 
prerokovania schválilo zámer odpredať pozemok
č. 696/17, k. ú. Nemšová s výmerou 31 m2 pani Bu-

Dňa 13. decembra 2017 sa konalo plánované rokovanie MsZ v Kultúrnom centre 
Nemšová. V úvode hlavná kontrolórka predložila poslancom MsZ správu o plnení 
úloh z uznesení mestského zastupiteľstva. Po prerokovaní sa zrušilo uznesenie, kto-
rým bolo schválené odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta Nemšová: rodin-
ný dom s. č. 113 a príslušný pozemok. Následne sa schválil Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2018.

dayovej za cenu 50 €/m2 ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa so zdôvodnením. Poslanci neschválili 
odpredaj pozemku č. 3/2, kat. územie Trenčianska 
Závada s výmerou 19 m2 pánovi Baginovi z dôvo-
du, že na predmetný pozemok bolo uznesením
z predchádzajúceho rokovania MsZ zriadené vecné 
bremeno, ktoré spočíva v práve prechodu a prejaz-
du v prospech žiadateľa. Poslanci schválili zámer 
odpredať pozemky č. 320/4 s výmerou 130 m2 pani 
Pokrivčákovej, č. 320/5 s výmerou 75 m2 pánovi 
Pokrivčákovi, č. 320/6 s výmerou 78 m2 pánovi Ko-
rienkovi, č. 320/7 s výmerou 78 m2 pani Koníčkovej, 
č. 320/8 s výmerou 64 m2 pani Kiačikovej, č. 320/9 
s výmerou 28 m2 pánovi Lamačkovi, č. 320/10 s vý-
merou 11 m2 pani Vandžalovej, pani Pecháčkovej
a pánovi Vandžalovi, všetko zastavané plochy a ná-
dvoria v k. ú. Kľúčové, ako prípad hodný osobitné-
ho zreteľa s odôvodnením za kúpnu cenu 30 €/m2. 
V ďalšom bode sa rokovalo o zámere odpredať po-
zemky č. 242/5 s výmerou 103 m2, 206/4 s výmerou 
12 m2, 155/78 s výmerou 58 m2, 241/7 s výmerou
6 m2, k. ú. Nemšová Ing. Kučmovi, za cenu 50 €/m2,
tento zámer nebol schválený. V zmysle zámeru
z predchádzajúceho rokovania MsZ sa na tomto za-
sadnutí schválil prenájom pozemku č. 2492/6, k. ú. 
Nemšová s výmerou 6 m2 na tržnici pánovi Topáko-
vi – Romi, výška nájomného bude 0,166 €/m2/deň. 
Taktiež v zmysle zámeru z predchádzajúceho roko-
vania MsZ sa schválil odpredaj pozemkov bývalého 
Mlynského náhonu č. 649/1 pani J. a O. Králiko-
vej, č. 649/2 manželom Bialešovcom, č. 649/3
a č. 649/5 Ing. Koperniechovej, č. 649/4 pani Kraj-
čiovej, č. 649/6 Ing. Martiškovi s manželkou, č. 649/7
a č. 2514/24 pánovi Petríkovi, č. 649/8 a č. 2414/25 
pánovi Trenčanovi, za cenu 17,00 €/m2 a pozem-
ku č. 2516/49 pani Suchánkovej a synovi za cenu 
50,00 €/m2 všetko v k. ú. Nemšová. Na základe žia-
dosti SR – Ministerstva vnútra SR sa po schválení
v MsZ odpredávajú pozemky č. 23/6 a 23/10, k. ú. 
Nemšová za cenu 25 €/m2 (ide o prevod pozemku 
zastavaného stavbou – budovou polície – vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využi-
tím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou). Poslanci 
schválili zámer priameho predaja pozemkov parce-
ly č. 604/30 s výmerou 20 m2 a 604/34 s výmerou 
21 m2, k. ú. Nemšová za minimálnu cenu 50 €/m2 
(kupujúci je povinný uhradiť správny poplatok 66 
€ za návrh na vklad, poplatok za geometrický plán
10 € za každú parcelu a poplatok za znalecký po-
sudok). Po predložení výsledkov obchodnej verej-
nej súťaže sa schválil prenájom časti pozemku na 
mestskom trhovisku vo výmere 14 m2 víťazovi súťa-
že – spoločnosti Fehers, s. r. o. V závere tejto časti 
programu sa schválili dve obchodné verejné súťa-
že: „Prenájom časti nebytového priestoru v budove 
zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej“ (po 
MUDr. Hammerovej) a „Prenájom časti nebytového 
priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 
v Nemšovej“ (po MUDr. Drábovi) len pre prevádzko-
vanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancie.

Bližšie a podrobné informácie o prerokovaných ma-
teriáloch nájdete na webovej stránke mesta www.
nemsova.sk, alebo na príslušných oddeleniach 
mestského úradu alebo v Mestskej knižnici Nemšo-
vá a jej pobočkách v časti Kľúčové a Trenčianska 
Závada.

Iveta Jurisová

Obdobie pred Veľkou nocou prežívame

v napätí a turbulenciách s vraždou

novinára J. Kuciaka a jeho snúbenice. 

Ako primátorovi mesta mi veľmi záleží 

na bezpečnosti a pokojnom živote

v našej krajine. Preto by som nám

všetkým želal pokoj a rozvahu, aby sme 

aj tieto krásne rodinné sviatky prežili

vo vzájomnej láske, súdržnosti

a dobrom zdraví.



SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Zníženie energetickej náročnosti objektu
Kultúrneho domu v Nemšovej

K uvedenému projektu sme nanovo realizovali súťaž verejného ob-
starávania na výber dodávateľa stavebných prác. Aktuálne je v stave 
pred podpisom Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Dokumentá-
ciu súťaže sme predložili na kontrolu Slovenskej inovačnej a energe-
tickej agentúre ako poskytovateľovi nenávratného fi nančného príspev-
ku. Začiatok realizácie projektu je plánovaný na apríl 2018.

História pre budúcnosť (Králikov mlyn)

Dňa 13. 11. 2017 bolo vedúcemu partnerovi projektu „História pre 
budúcnosť“ mestu Brumov-Bylnice doručené Ministerstvom pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR Rozhodnutie o schválení nenávratné-
ho fi nančného príspevku pre tento projekt. Následne bude uzatvorená 
Zmluva o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku. 
 
PROJEKTY V PROCESE HODNOTENIA

Vybavenie učební a školskej knižnice
Janka Palu 2, Nemšová

Po predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného fi nančného prís-
pevku na Trenčiansky samosprávny kraj nám bola dňa 7. 8. 2017 
doručená Výzva na jej doplnenie. Požadované doklady sme doplnili
a aktuálne čakáme na vyhodnotenie. 

Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová,
vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“

Opätovne sme na základe zverejnenej výzvy predložili k 31. 10. 2017 
na Environmentálny fond Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2018 
pre projekt:
2. „Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová,
     vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte Mestskej 
športovej haly v Nemšovej 

Ministerstvu fi nancií SR sme dňa 19. 2. 2018 predložili žiadosť o pos-
kytnutie dotácie so zámerom fi nancovať rekonštrukciu sociálnych za-
riadení v objekte Mestskej športovej haly v Nemšovej. O dotáciu sme 
požiadali uvedené ministerstvo aj na rekonštrukciu sociálnych zaria-
dení v objekte kultúrneho domu v miestnej časti Ľuborča.

Vybudovanie detského ihriska v Nemšovej, IBV Vlárska 

Zareagovali sme aj na výzvu Úradu vlády SR na poskytnutie dotácie
v rámci programu: Podpora rozvoja športu na rok 2018. Požiadali sme 
o dotáciu na vybudovanie detského ihriska v Nemšovej, v lokalite IBV 
Vlárska.

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu kultúrneho
domu v meste Nemšová, Ľuborčianska 715/9 

Dňa 26. 2. 2018 Environmentálny fond vyhlásil aj Výzvu na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie dotácie na zvýšenie energetickej účin-
nosti verejných budov. V rámci tejto výzvy máme záujem opätovne sa 
uchádzať o dotáciu pre projekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti ob-
jektu kultúrneho domu v meste Nemšová, Ľuborčianska 715/9“. Envi-
ronmentálny fond sme požiadali o vyjadrenie sa k oprávnenosti žiadať 
dotáciu na objekt kultúrneho domu, pretože vo výzve táto informácia 
absentuje.

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÉ AKCIE V 1. ŠTVRŤROKU

Rekonštrukcia chodníka pre peších na Železničnej ulici 
v Nemšovej

V druhej polovici roka sme predpokladali ukončenie prác na rekon-
štrukcii cesty a chodníkov na Železničnej ulici. Víťazný uchádzač po 
podpise zmluvy o dielo odstúpil od realizácie zákazky napriek tomu, že 
už niekoľko týždňov sa pripravoval na prevedenie týchto prác (objed-
návka dlažby). Zároveň poukázal na určité nezrovnalosti v projektovej 
dokumentácii. V tomto období už nebolo možné pre nepriaznivé po-
veternostné podmienky rokovať s druhým uchádzačom v poradí, už 
aj z dôvodu poukázaných nedostatkov v projekte. Najvhodnejším rie-
šením v tomto čase bolo pre nás upraviť projektovú dokumentáciu
a vyhlásiť súťaž verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktorá
v tomto čase prebieha. Veríme, že všetky problémy máme už za sebou 
a nič nám nebude brániť v tom, aby boli práce zhotovené do konca 
roka.

Dostavba a rekonštrukcia kabín TJ Ľuborča
Súťaž na zhotoviteľa prác je ukončená. Začatie prác očakávame po 
nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, v nadväznosti na 
jarnú futbalovú súťaž.

Okrem vyššie uvedených akcií sú v štádiu prípravy – vybudovanie 
chodníka na Ľuborčianskej ulici, asfaltovanie miestnych komunikácií 
v Trenčianskej Závade a v Kľúčovom, oprava miestnych komunikácií 
po výstavbe kanalizácie na Ulici Jozefa Lacu, Závadská a Bottova, 
hokejbalové ihrisko v areáli NTS. 

Andrea Ondrejičková

Veľká časť odpadov, ktoré vytvoríme, končí na skládke odpadov. V tabuľke č.1 sú uvedené množstvá
v tonách vyvezené na skládku odpadov za roky 2014 až 2017 a množstvo vytriedeného odpadu odoslané 
na materiálové zhodnotenie (recykláciu).

Zmesový komunálny odpad pochádza z kontajnerov od rodinných domov a bytoviek s pravidelným odvozom 
spoločnosťou  Marius Pedersen. Mesto Nemšová platí za jeho odvoz a uloženie 79,80  €/t (celkom 92 468 €).
Dôslednejším vytriedením odpadov v každej domácnosti je možné množstvo tohto druhu odpadu znížiť. 
Odpad zaradený pod katalógové číslo 200307, názov - veľkorozmerný odpad, je zo zberného dvora, tu 
privezený individuálne občanmi alebo vyzbieraný počas jarného a jesenného upratovania. Je to čalúnený 
nábytok, koberce, textil nevhodný na ďalšie spracovanie, plastové predmety z neidentifi kovateľného druhu 
plastu (bez trojuholníka s popisom), PVC rúry, predmety z gumy, veľmi znečistené predmety z povinne 
triedených materiálov. Cieľom práce na zbernom dvore je, aby privezený odpad bol maximálne vytriedený. 
Za uloženie na skládke a dopravu za tento druh odpadu platí mesto  66,27  €/t (celkom 16 846  €), prepravu 
realizujeme nákladným autom vo vlastníctve mesta.   
Drobný stavebný odpad zbierame do samostatných kontajnerov a za uloženie na skládku a dopravu mesto 
platí 20,17 €/t (celkom 7 128 €). Doprava na skládku je opäť mestským nákladným vozidlom. Všeobecne 
záväzným nariadením máme stanovený miestny poplatok za drobný stavebný odpad 15 €/t, čo je minimál-
na čiastka určená zákonom 584/2004 Z. z. V roku 2017 príjem z tohto poplatku je 782,64 €. Je možné, že
v budúcnosti budeme aj stavebný odpad triediť na viac druhov a recyklovať.
Za triedený odpad máme príjem za priamy predaj vytriedenej zložky 1970,34 € a od organizácie zodpoved-
nosti výrobcov ENVI-PAK a.s. ročný príjem podľa zmluvy 32290 €. V tabuľke č.1 uvedené množstvo vytrie-
deného odpadu je súčet hmotností nasledovných zložiek - papier, sklo, kovy, plasty, elektroodpad, tetrapaky, 
šatstvo a drevo z nábytkov a iné nevhodné na spracovanie do kompostu.

RCZ BRO - kompostáreň
Množstvo spracovaného bioodpadu v Regionálnom centre zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu 
v Nemšovej za roky 2014 až 2017 je v tabuľke číslo 2. 

Kompostáreň je regionálna, preto spracovávame bioodpad aj z okolitých obcí. Hotový kompost je len pre 
občanov s trvalým pobytom v Nemšovej a aj v roku 2018 bezplatne.

Elena Bachratá

Dňa 3. marca 2018 pripravil Výbor ZO Únie žien Slovenska v Nemšovej výročnú členskú schôdzu a pose-
denie pri príležitosti MDŽ v KS Ľuborča. V príjemnom prostredí oslávili sviatok žien z celého sveta. Program 
otvorila pani Mária Pšenčíková, pokračovali básne prednesené členkami, príhovor predsedníčky, správa
o hospodárení a slávnostný príhovor primátora Ing. Františka Bagina.  

Anežka Chlebanová 

VĎAKA PATRÍ VÁM, VŠETKÝM
ženám, dcéram, matkám, babičkám

Dňa 4. marca 2018 o 15. hodine v KC Nemšová sme poďakovali za nekonečnú lásku a obetavosť, ktoré nám 
venuje ženské pokolenie a spolu s FS Radosť sme si uctili tento výnimočný deň. Ďakujeme Vám! 



Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva
na kultúrne podujatie konané
pri príležitosti Dňa matiek
dňa 13. mája 2018 (nedeľa)
o 15. hodine do KC Nemšová.
V programe vystúpia deti MŠ,
žiaci ZŠ a ZUŠ v Nemšovej. 
Tešíme sa na Vás. 

Fašiangový sprievod masiek patrí k dlhoročným tradíciám nášho 
mesta. V sobotu 10. februára odštartoval v sprievode dychovej hudby 
Nemšovanka od bývalého kina až do amfi teátra mestského múzea. 
Tam sa už členovia Folklórneho súboru Liborčan presvedčivo zhostili 
úlohy kňaza, smrtky, kostolníka a plačúcich žien pri obrade pochova-
nia basy. Týmto aktom symbolicky ukončili obdobie zábavy a plesov, 
ktoré vystriedal 40-dňový pôst. Počas celého popoludnia si mohli náv-
števníci zakúpiť a ochutnať zabíjačkové výrobky.  Pre našich najmen-
ších bol pripravený karneval s detskou hudobnou produkciou. Deti sa 
nedali zahanbiť a predviedli  kreativitu, či už svoju, alebo svojich rodi-
čov, originálnymi karnevalovými maskami, z ktorých tie najkrajšie boli 
odmenené. 

Barbora Koníčková

Dňa 4. februára 2018 sa konalo Výročné zhromaždenie MSSČK Ľu-
borča, na ktorom boli prítomní zástupcovia SČK. Viceprezidentka 
PhDr. Helena Kobzová, riaditeľka ÚSSČK Trenčín a MUDr. Janka 
Kopijová odmenili viacnásobných bezpríspevkových darov krvi. Naj-
vyššie ocenenie si prebrala Anna Moravčíková, ktorá získala Kňazo-
vického medailu za 80 odberov krvi. Ďalej boli odmenení diamantoví, 
zlatí, strieborní a bronzoví bezpríspevkoví darcovia krvi. Prítomných 
potešila žiačka ZUŠ Tamara Prnová a Folklórna skupina Liborčan
s hudobným doprovodom Ing. Petra Gabriša. Všetkým darcom a oce-
neným ešte raz srdečne ďakujeme.

Alžbeta Gurínová 
-------------------------------------------------------------------------------------------
KRAKOV 2018
Výbor miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči prip-
ravuje:
• autobusový zájazd do Krakowa dňa 5. mája 2018 na púť „Božieho
   Milosrdenstva“.
   Plánovaný odchod - o 1.00 hod., cena na 1 osobu je 18 €. 
• Ďalší odber krvi sa bude konať dňa 20. júna 2018 v Centre sociál-
   nych služieb na Ul. Odbojárov v Nemšovej. 
• Pri príležitosti 160. výročia lurdských zjavení sa uskutoční dňa 23.
  júna v kostole Preblahoslavenej Panny Márie Stretnutie Rodiny Ne-
  poškvrnenej na Turzovke – Živčákovej. Odchod je o 7.00 hod. z Kľú-
  čového, Ľuborče a Nemšovej. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ak máte o podujatia záujem, môžete sa prihlásiť u predsedníčky Čer-
veného kríža p. Alžbety Gurínovej na tel. č. 0905 382 237. 

22. februára sa v Mestskom múzeu Nemšová konala výročná členská 
schôdza OZ PEREGRÍN, na ktorej sa uskutočnili aj voľby do predsed-
níctva. Funkciu predsedníčky opäť prijala Marta Chudová. V progra-
me, v ktorom nechýbalo ani schválenie Plánu činnosti na rok 2018, 
rezonovali aj dve podrobnejšie informácie. Prvá o pripravovanom 
pútnickom zájazde v septembri do La Salette a druhá o prevádzke 
Požičovne zdravotníckych potrieb, ktorá ofi ciálne začala svoju činnosť 
v septembri minulého roka. Požičovňa sa pomerne rýchlo dostala do 
povedomia našich občanov, ktorí si v poslednom kvartáli minulého 
roka zapožičali väčšinu pomôcok pre svojich chorých. Z príspevkov 
dobrovoľných darcov 2% daní za rok 2016 sa podarilo zakúpiť aj
2 elektricky ovládané, polohovateľné lôžka s matracom a hrazdou
a náhradné antidekubitárne matrace do starších postelí, ktoré daro-
val občianskemu združeniu Hospic v Trenčíne. Tretie lôžko sa po-
darilo zakúpiť vďaka fi nančnému príspevku z grantového programu
DOBRÉ SRDCE 2017 – Nadácia Tatrabanky.

Tento rok opäť vďaka štedrým darcom 2 percent z daní a peňažnému 
daru od spoločnosti Adient Slovakia, s.r.o. – odštepný závod Trenčín 
a jej zamestnancov bude môcť OZ požičovňu rozšíriť o nákup ďal-
šieho kvalitného vybavenia, pomôcok a prístrojov, ktoré neoceniteľne 
pomáhajú chorým a ich blízkym pri ošetrovaní. Všetkým darcom OZ 
poslalo ďakovné listy.

Marcela Prekopová

Milí darcovia a všetci, ktorí pomáhate Občianskemu združeniu PEREGRÍN,

aj touto cestou Vám v mene desiatok chorých a ich blízkych
srdečne ďakujeme  za fi nančnú pomoc v roku 2017.

Stali ste sa našimi partnermi pri poskytovaní nezištnej pomoci,
ktorej význam neustále rastie. Vážime si, čo pre chorých robíte.

PEREGRÍN Občianske združenie na pomoc
onkologickým pacientom a ich rodinám

OD TROCH KRÁĽOV DO POPOLCOVEJ STREDY
Toto obdobie – od Troch kráľov do Popolcovej stredy – nazývame fašiangy. Aj tie toho-
ročné sa v našom meste niesli v znamení zábavy, dobrej nálady, vyprážaných šišiek 
a zabíjačkových špecialít. 

Tradične – už po 3-krát si mohli maličkí diváci, deti a školáci pozrieť 
predstavenie Smejko a Tanculienka v stredu 14. marca o 17. hodine 
vo veľkej sále KC Nemšová. Radosť a zábavu s novým CD Kuk, ani 
muk prinieslo malým divákom aj rodičom smiech, radosť a zábavu.

Pohľady spoločnosti na prácu a postavenie učiteľov sa oproti minu-
losti výrazne zmenili. Nároky na ich stále vyššiu odbornosť neustále 
vzrastajú a práca so žiakmi býva oveľa náročnejšia. Preto si Vás, milí 
učitelia našich škôl, dovoľujeme opäť pozvať na spoločné stretnutie, 
aby sme Vám poďakovali za Vašu námahu a výsledky Vašej práce, 
ktorých ovocie budú neskôr žiaci prinášať celej spoločnosti. Slávnost-
né stretnutie sa uskutoční 27. marca 2018 o 15. hod v Kultúrnom cen-
tre Nemšová. V programe vystúpi aj tenorista Maroš Bango. 

Dňa 30. apríla – pondelok o 18.00 v Trenčianskej Závade s pokračo-
vaním v Kľúčovom, Ľuborči a Nemšovej postavíme máje na tradičných 
miestach. O 20.00 hod. v prípade priaznivého počasia sa uskutoční 
lampiónový sprievod mestom.

SADÍME MY MÁJE, ČO NÁM DAJÚ ZA NE? 
PÁLENKY ČERVENEJ DO KRBKY ZELENEJ.
MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ POD OBLÔČKOM 
SADENÝ.

A. Moravčíková držiteľka Kňazovického medajly za 80 odberov krvi



do obvodného kola v Trenčíne. Dievčatám blahoželáme a želáme veľa 
úspechov.

ŠPORTUJEME RADI 
Našich trinásť najlepších pingpongistov sa zúčastnilo 10. ročníka stol-
notenisového 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
T. Haljaková (8. B) a N. Slabá (9. B), z mladších žiačok bola strie-
bornou medailou ocenená A. Oškrdová (6. A) a v kategórii mladších 
žiakov získal bronzovú medailu P. Bagin (6. A). To, že má stolný tenis 
na našej škole budúcnosť dokázali aj M. Spurný (5. A) a T. Zuzík (3. B), 
naši najmladší reprezentanti.

ÚSPECHY ŠKOLY I NAŠICH ŽIAKOV
Tento rok sa tretíkrát v základných školách uskutočnilo testovanie žia-
kov 5. ročníka. Aj tohtoroční piataci nadviazali na výborné výsledky 
tých minuloročných a pokračujú tak v štafete nadpriemerných výsled-
kov našej školy v porovnaní s celoslovenským priemerom. V mate-
matike prekročili naši žiaci slovenský priemer o 8,6 %, v slovenskom 
jazyku a literatúre o 11,2 %. 
Aj tento rok sa v priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne usku-
točnil Deň zručnosti, na ktorom boli pre žiakov ôsmeho a deviateho 
ročníka základných škôl pripravené pracovné workshopy a motivačné 
súťaže podľa zameraní jednotlivých študijných odborov. Našich 14 žia-
kov malo možnosť zoznámiť sa s prácou študentov SOŠ a zároveň 
si vyskúšať zaujímavé praktické zručnosti. Spomedzi veľkého poč-
tu zúčastnených sa až 11 žiakov našej školy umiestnilo na jednom
z troch prvých miest. Najúspešnejšími sa stali P. Borotová (8. A), ktorá 
sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Geografi a nás baví a na 3. mies-
te v kategórii Dobrý marketing predáva a F. Mutňanský (8. A), ktorý 
v kategórii V obchode ako doma získal 1. miesto a za Pop cakes si 
odniesol 2. miesto.

OPÄŤ SME TANCOVALI NA ŠKOLSKEJ ZÁBAVE 
V piatok 9. 2. 2018 usporiadala Rada školy, Rodičovské fórum a Zá-
kladná škola, Janka Palu 2, Nemšová Školskú tanečnú zábavu v pries-
toroch Kultúrneho centra v Nemšovej. Poďakovanie patrí všetkým 
sponzorom, ktorí nezištne poskytli ceny do tomboly alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom prispeli k úspešnému priebehu školskej zábavy. Ďa-
kujeme aj rodičom z RŠ a RF, pani učiteľkám a žiakom, ktorí sa aktívne 

podieľali na jej príprave. Dobrá zábava pri hudbe Rytmo trvala až do 
rána bieleho. 

LYŽIARSKY VÝCVIK
NA MARTINSKÝCH HOLIACH 
Začiatkom marca využilo 18 našich ôsmakov možnosť absolvovať ly-
žiarsky výcvik v malebnom kúte Slovenska, na Martinských holiach, 
vo Winter park Martinky. Ubytovanie, výdatnú stravu a celodenný pitný 
režim zabezpečila chata Magistrát, ktorá má vo svojej blízkosti krátky 
vlek určený pre lyžiarov – začiatočníkov. Zo začiatku bol využívaný
i našimi jedenástimi žiakmi, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach a osvojovali 
si základy lyžovania. Patrí im pochvala za ich snahu a rešpektovanie 
pokynov pani učiteľky Mgr. Dany Heynes. Tá im trpezlivo vysvetľovala 
základy lyžovania a neustále ich povzbudzovala, aby sa nikto nenechal 
znechutiť počiatočnými ťažkosťami. Skupinu siedmich skúsenejších 
lyžiarov mala na starosti Mgr. Zuzana Škorvánková, ktorá ako vedúca 
lyžiarskeho výcviku dohliadala aj na celkový bezproblémový priebeh. 
Pedagogický dozor zabezpečovala Mgr. Ivana Škundová. V podvečer-
ných hodinách boli pre žiakov pripravené rôzne zábavno-vzdelávacie 
aktivity a výukové videá. Ako ocenenie snahy na svahu počas výcviku 
dostali všetci účastnícky diplom, ktorý doplnila malá sladká odmena. 
Žiaci prežili pár dní bez rodičov, boli zodpovední za poriadok vo svojich 
izbách, za svoje veci, zdravie na svahu i mimo neho, ale mali i pocit 
zodpovednosti za svojich kamarátov – novopečených lyžiarov, ktorým 
pomáhali na zjazdovke a ukázali svoju trpezlivosť a ochotu pomôcť. 
Dni na lyžiarskom ubehli veľmi rýchlo, nie tak ako v školských lavi-
ciach. Unavení, ale plní zážitkov a nových skúseností sa vrátili späť 
do Nemšovej. Poďakovanie patrí všetkým deťom, ktoré sa pri prvom 
neúspechu nevzdávali a bojovali, čo im sily stačili, i keď zápasili len
s únavou, pádmi, neposlušnými lyžami či nevyspytateľným počasím. 
 

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Obdobie leta už po niekoľko rokov prináša materskej
škole nemalé problémy. Dôvodom je prihlasovanie detí na 
prázdniny, ktoré sa stalo nesmerodatným pre zabezpeče-
nie prevádzky školy. Počet prítomných detí počas prázdnin 
je spravidla 80 % - 30 %, no zabezpečenie tak pedagogické 
ako i prevádzkové i zabezpečenie v oblasti stravovania je 
pre 100 % prítomných detí. Ako predchádzať takej situácii? 
Jednoznačne zodpovedným a korektným prístupom zá-
konných zástupcov detí. Prosím, zvážte preto dostatočne 
potrebu využívania služieb materskej školy počas prázd-
nin, pretože nahlásený počet detí nezodpovedá realite. 
Buďte korektní k zamestnancom školy, aj oni majú právo 
relaxovať a najmä učiteľky zregenerovať, aby do nového 
školského roka nastúpili s radosťou a elánom bez známok 
únavy a syndrómu vyhorenia.
Leto v materskej škole sa nesie v duchu uvoľnenosti
a opakovania, no napriek tomu si treba uvedomiť, že ko-
lektív detí netvorí kompaktnú skupinu, že deti sa spájajú 
zo všetkých prevádzok a učiteľky nie sú práve z tej „vašej“ 
škôlky, ale podľa potreby a plánovaného čerpania dovole-
niek sa tiež striedajú. Samozrejme, že zamestnaní rodi-
čia už teraz zvažujú, ako naložiť s dovolenkou, a preto 
prosím, aby zodpovedne zvážili aj samotnú prítomnosť 
svojho dieťaťa v materskej škole.

Prečo dopriať deťom prázdniny? Nezabudnite aj Vašim 
deťom dopriať „dovolenku“ a umožnite im stráviť leto
v spoločnosti svojich najbližších. Tak ako veľkí aj malí po-
trebujú vypnúť z každodenného kolobehu ranného vstá-
vania, škôlkárskeho denného režimu, z veľkého kolektívu 
ľudí... Materská škola nevie nahradiť to, čo dáva dieťaťu 
rodina. Zvážte, či práve letné dovolenky, výlety a návšte-
vy kúpalísk nie sú tie najvhodnejšie na prežitie krásneho 
rodinného leta. 

MATERSKÁ ŠKOLA PRIPRAVUJE:
Marec:  Návšteva Mestskej knižnice v Nemšovej
  Rozlúčka s Morenou
  Deň veselých zúbkov
Apríl:  Divadelné predstavenie „Na Zemi dobre je“
  Deň Zeme
  Interaktívne predstavenie „Ako sa rodí pieseň“
Máj:  Deň otvorených dverí pri príležitosti podávania
  prihlášok na predprimárne vzdelávanie
  Besiedky ku Dňu matiek
  Kočiarikový sprievod s prehliadkou ľudových tancov
  7. ročník fl orbalového turnaja o putovný pohár
  materskej školy.

Miroslava Dubovská

FLORBALISTKY TRETÍKRÁT
V CELOSLOVENSKOM KOLE 
To, že naše žiačky dosahujú vo fl orbale už veľa rokov skvelé výsled-
ky, je všetkým známe. Prvýkrát sa však stalo, že sa tri roky po sebe 
prebojovali až k vytúženým školským majstrovstvám Slovenska. Roz-
hodujúcim bol 7. marec 2018, kedy v Partizánskom súťažili s ďalšími 
tromi školami v krajskom kole. Dievčatá tu dokázali, že sú vo výbor-
nej hernej kondícii a naozaj patria medzi slovenskú špičku, pretože 
jednoznačne zvíťazili nad všetkými súperkami. K postupu im srdečne 
gratulujeme a už teraz sa tešíme na celoslovenské kolo, ktoré bude 
prebiehať 24. – 25. mája 2018 v Spišskej Novej Vsi.

ZÁBAVA NA VYUČOVANÍ I MIMO NEHO
Tohtoročná zima nám v tretí januárový týždeň konečne nadelila do-
statok snehu, a preto sme s našimi najmenšími počas hodín telesnej 
výchovy nepozorovali snehové vločky iba spoza okien vyhriatych tried, 
ale pocítili ich jemnosť i chlad priamo na svojich tvárach. Žiaci si užili 
hry na snehu, medzi ktorými nechýbala guľovačka, sánkovanie i sta-
vanie snehuliakov. Štvrtáci zrealizovali svoj snežný deň na Sobotišti. 
Súťažili o najdlhšie zošmyknutie sa z kopca na lopate alebo tanieri.
Žiaci vynaliezavo vymýšľali a skúšali, akú techniku zvoliť, aby ich drá-
ha bola čo najdlhšia. Kto zvíťazil, nie je dôležité. Hlavné bolo, že všetci 
sa príjemne unavili, vybláznili a domov odchádzali spokojní.
V polovici februára sme navodili tú správnu fašiangovú atmosféru. 
Dopoludnia to bol Deň v maskách, počas ktorého sa žiaci učili celý 
deň v karnevalovom prestrojení. Popoludní sa presunuli do kultúrneho 
centra, kde sa zábava rozbehla naplno na karnevale. Žiaci 4. B sa 
postarali o zaujímavý a pútavý program, ktorý okrem zábavy priniesol 
i množstvo informácií o folklórnych tradíciách fašiangového obdobia. 
Najkrajšie masky boli odmenené peknými cenami, no ani ostatní ne-
ostali smutní a potešila ich malá sladkosť, ktorá im bola odmenou za 
vynaloženú námahu pri zhotovovaní karnevalových masiek. 
V ŠKD sa žiaci prvého stupňa vytancovali na Valentínskej párty. Ab-
solvovali rôzne tematické súťaže, v ktorých mohli uplatniť svoju šikov-
nosť. Počas celého podujatia hrala hudba, ktorá vyčarovala tú správnu 
Valentínsku náladu.

PREDNES POÉZIE A PRÓZY
Každoročne sa začiatkom februára konajú v každej triede našej školy 
triedne kolá v prednese poézie a prózy. Inak tomu nebolo ani tento 
rok. Do školského kola postúpili len tí najlepší. Pani učiteľky mali veľmi 
ťažkú úlohu, pretože rozhodovali, kto bude našu školu reprezentovať 
ďalej. Barborke Polákovej (z 5. B), Chiare Trškovej (zo 6. A) a Diane 
Hicovej (z 8. B) sa podarilo získať 1. miesto a vybojovali si tak postup 

ŠKOLA PLNÁ AKTIVÍT

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej
oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka

pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne:

04. apríl – streda ....................... od 14.00 do 17.00 hodiny.
05. apríl – štvrtok ...................... od 14.00 do 17. 00 hodiny.  



ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Rok 2018 začal pre našu školu naozaj plodným obdobím. Po vianočných 
prázdninách sa žiaci našej ZUŠ poctivo pripravovali na plesovú sezónu. 
Svojimi vystúpeniami zaujali obecenstvo nielen na rodičovskej zábave v 
Nemšovej, kde sa predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru, ale 
aj na plese na III. ZŠ v Dubnici nad Váhom, kde vystúpili žiaci tanečného 
odboru. Po plesoch sme sa pripravovali na tradičný „fašiangový sprievod 
masiek“, kde sa  zúčastnili aj žiaci výtvarného odboru s vlastne vyrobe-
nými maskami a „detský karneval“, ktorý sa konal 10. februára 2018 v 
KC Nemšová. 

Sústredenie tanečného odboru
Počas jarných prázdnin sa deti z tanečnej skupiny ELIS zo ZUŠ Nemšo-
vá zúčastnili tanečného sústredenia na Vršatci. Okrem programu, ktorý 
ráno začínal a večer končil tancom, deťom vyšlo aj nádherné počasie, 
ktoré mohli využiť na šantenie na snehu. Deti získali plno nových taneč-
ných skúseností, ktoré im odovzdávali pani učiteľky. Okrem trénovania 
súťažných choreografi í sa venovali aj klasickému tancu, ľudovému tancu, 
džezovému tancu a poriadne sa zapotili aj pri kondičnom tréningu. 

Plány ZUŠ
V plánoch ZUŠ nemôžu chýbať už tradičný Nemšovský slávik a Jarný 
koncert. Od apríla až do júna nás čaká maratón ďalších aktivít počnúc 
Nemšovským kľúčikom – 18. apríla 2018 (interná súťaž hudobnej náuky), 
vernisážou výtvarného odboru a gitarovej súťaže. Môžeme sa tešiť aj na 
„Koncert pre mamičku“, na ktorý Vás srdečne pozývame 13. mája 2018, 
ďalej tanečný koncert, Dychfest (interná súťaž dychových nástrojov) a 
takisto záverečný Absolventský koncert, ktorý sa uskutoční 15. júna 2018 
v KC Nemšová. Okrem iného pripravujeme novinku – 1. ročník klavírnej 
súťaže – „Mozartova klávesa“. Tohtoročný máj  bude venovaný dňom 
otvorených dverí pre MŠ (16. – 18. mája 2018) i pre verejnosť, ktorá nás 

môže navštíviť 16. mája 2018. Po nich nás čakajú prijímacie skúšky do 
všetkých odborov nielen v Nemšovej, ale aj na ostatných pobočkách na-
šej ZUŠ. 3. jún 2018 budeme putovať s deťmi a ich rodinami cestou „Roz-
právkovým lesom“. Čaro vybraných rozprávok však ešte chvíľu zostane 
naším tajomstvom. 
      O všetkých našich aktivitách vás budeme priebežne informovať, či už 
na našej internetovej stránke, alebo prostredníctvom plagátov. Dúfame, 
že nás potešíte svojou prítomnosťou na podujatiach a podporíte tým ta-
lent a úsilie našich žiakov a vašich detí.

Lucia Ondrušíková

Škola pod vedením
PaedDr. Ľubomíra Krála, 
PhD., ktorý je od 1. decem-
bra 2017 jej novým riadi-
teľom, nadobúda nový šat. 
V nasledujúcom rozhov
re Vám predstavíme jeho
osobnosť a víziu modernej 
školy.

Pán riaditeľ, mohli by ste sa stručne predstaviť
našim čitateľom?
Po absolvovaní VŠ som profesionálne pôsobil v oblasti zimných špor-
tov a cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2004 som 
pôsobil na troch slovenských vysokých školách ako vysokoškolský pe-
dagóg vo funkcii vedúceho katedry a predsedu univerzitného športo-
vého klubu. Viac rokov spolupracujem s Metodicko-pedagogickým 
centrom a so Slovenskou asociáciou lyžovania. Posledné dva roky 
som pracoval v Nemecku v oblasti sociálnej pedagogiky, kde sme sa
v spolupráci s nadáciou „Stiftung Kinderheim Harkerode“ zaoberali 
zvyšovaním kvality života detí a ohrozených rodín v detských domo-
voch prostredníctvom pohybových aktivít. Bývam v Nemšovej – Ľu-
borči, som ženatý a s manželkou vychovávame 4 deti vo veku od 12 
do 20 rokov.

Čo vás viedlo k rozhodnutiu uchádzať sa
o pozíciu riaditeľa školy?
Chuť pomáhať svojim rodákom. Moja práca v zahraničí a na rôznych 
stupňoch škôl ma obohatila ako človeka aj profesionála. Rôznorodé 
pracovné skúsenosti z oblasti školstva zohrali dôležitú úlohu v mo-
jom rozhodovaní sa. Považujem ich za dôležitý benefi t, ktorý môžem
v pozícii riaditeľa uplatniť. Verím, že koreňom zdravej školy je osob-
nosť riaditeľa, ak má takú vnútornú slobodu, že sa odváži ísť spolu
s ostatnými tam, kde doteraz nebol on, ale ani oni. Práca riaditeľa 
školy je pre mňa výzvou k tomu, aby sme spolu so všetkými zamest-
nancami školy, deťmi a ich rodičmi dokázali vybudovať dobrú školu. 
Školu, ktorá bude tou najlepšou pre svojich žiakov, učiteľov, rodičov, 
farnosť a pre celú miestnu komunitu.

Kam by sa škola mala uberať,
ako vidíte smerovanie a aktivity školy?
Mám víziu školy, ktorá je kultúrnym, športovým a spoločenským cen-
trom mesta a regiónu. Školu považujem za otvorené spoločenstvo
žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať kom-
plexné služby v oblasti kresťanskej výchovy a vzdelávania. V MŠ
sv. Gabriela sa chceme zamerať najmä na podporu zdravia. V zmysle 
citátov „Neexistuje zlé počasie, len zlé oblečenie“ a „V zdravom tele 
zdravý duch“ sa budeme snažiť ponúkať deťom viacero pohybových 
aktivít. Plánujeme realizáciu projektu Technická materská škola, kde 
budeme u detí rozvíjať aj ich technické myslenie. Predškolákom 
ponúkame oboznamovanie sa s cudzím jazykom priamo v procese 
výchovy a vzdelávania.
V ZŠ sv. Michala chceme vyučovať v blokoch a umožniť od 1. ročníka 
kvalitné vzdelávanie v anglickom jazyku. Kladieme si za cieľ venovať 
sa intelektovo nadaným žiakom, žiakom s poruchami učenia a zdra-
votne znevýhodneným žiakom. Podporujeme činnosť v školskom klu-
be, v centre voľného času a činnosť v krúžkoch. Zintenzívňujeme spo-

luprácu s miestnou ZUŠ a športovými klubmi. Začíname zapájať školu 
do projektovej činnosti a do medzinárodných projektov. V intenzívnej 
komunikácii so zriaďovateľom školy a s mestom Nemšová sa snažíme 
vyriešiť technické nedostatky školskej budovy.
Reštart strednej školy plánujeme od školského roku 2018/19. Plánu-
jeme zachovať pôvodný študijný odbor Manažment regionálneho ces-
tovného ruchu, avšak v bilingválnej forme, teda posilníme vyučovanie 
cudzích jazykov a niektoré odborné predmety budú vyučované v cu-
dzom jazyku. 
Taktiež plánujeme otvoriť štúdium v technických, strojárskych odbo-
roch v duálnom systéme vzdelávania. Momentálne prebieha mapo-
vanie trhu v intenzívnej komunikácii s fi rmami. Firma Porsche Werk-
zeugbau s. r. o. z Dubnice nad Váhom nám vybavuje školské dielne 
náradím potrebným pre technické vyučovanie v MŠ a ZŠ.

Do akých školských aktivít ste sa zapojili a zostáva vám 
priestor aj na plánovanie mimoškolských aktivít?
V pôstnom období sme sa zapojili v školskej kaplnke do duchovnej 
aktivity 40 orechov sv. Andreja Svorada. Tak ako sa pustovník živil 
iba jadrom jedného orecha na deň, my sme obohatení na každý deň
o nový citát zo Sv. Písma. V duchu hesla Život je veľké umenie sa 
stretávajú priaznivci umeleckej literatúry na recitačnej prehliadke poé-
zie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Prednesy najlepších recitátorov
1. a 2. stupňa príjemne zahriali na duši, rozveselili a prinútili sa zamys-
lieť. Piataci a šiestaci sa ocitli v rozprávke prostredníctvom divadel-
ného predstavenia Modrý vták, ktoré mali možnosť uvidieť v Divadle 
Jána Palárika v Trnave. Aj ôsmaci a deviataci uvideli divadelné pred-
stavenie Oliver Twist v Žiline, ktoré bolo odohraté v anglickom jazyku. 
Uskutočnilo sa aj obvodové kolo Olympiády v ANJ, kde sme obsadili 
krásne štvrté miesto. Žiaci 2. stupňa si zmerali sily v školskej súťaži, 
ktorá bola zameraná na čitateľskú gramotnosť a čitateľské zručnosti. 
Novou je školská relácia Name song zameraná na hranie a blahože-
lanie k meninám a informovanie o zaujímavých akciách v škole. Pre 
žiakov 7. – 9. ročníka bol zorganizovaný lyžiarsky kurz v Oravskej 
Lesnej. Lyžiarsky výcvik splnil svoj cieľ a aj tí, čo stáli po prvýkrát na 
lyžiach, nadobudli pozitívny vzťah k lyžovaniu a chuť vrátiť sa na ly-
žiarske svahy znova a znova... V 2. februárový týždeň bol v našej ško-
le zorganizovaný karneval. Vo veľkej telocvični sme mohli vidieť defi lé 
masiek od výmyslu sveta. 
Veľkej obľube sa teší aj školská Superstar, na ktorej sme mali možnosť 
predstaviť malí nádejní speváci za sprievodu našej školskej kapely. 
Záleží nám aj na budúcich prváčikoch, 15. marca 2018 sa uskutočnil 
pre budúcich prváčikov a ich rodičov Deň otvorených dverí a 17. mar-
ca hravé nedeľné popoludnie plné zaujímavých aktivít.
Mimoškolské aktivity považujeme za dôležité a už teraz rozširujeme 
a zintenzívňujeme ich ponuku pre žiakov školy, rodičov, absolventov 
a priateľov školy. 
V mene celého pedagogického kolektívu KSŠ by som chcel všet-
kým žiakom, rodičom a čitateľom Nemšovského spravodajcu za-
želať krásne a požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, plných 
pohody, pokoja a vzájomného porozumenia.

Ďakujeme za rozhovor. 
POĎAKOVANIE
Rodičovská rada KSŠ v Nemšovej by sa chcela poďakovať všetkým 
zúčastneným rodičom, pedagógom, sponzorom a priateľom školy, 
ktorí sa zúčastnili tradičného posedenia pri hudbe a kapustnici, ktoré 
sa uskutočnilo 20. januára 2018  v telocvični školy. Spoločnú zábavu 
spríjemnila skupina Filband a detský folklórny súbor Kolíska.

Za kolektív KSŠ Mária Urbánková

Mladí výtvarníci

Z USKUTOČNENÝCH A PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ ZUŠ NEMŠOVÁ

Z lyžiarskeho kurzu

Karneval ZŠ sv. Michala

Rodičovská zábava

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
Riaditeľstvo KSŠ, ZŠ sv. Michala v Nemšovej

oznamuje rodičom,
že zápis do 1. ročníka a prípravného ročníka

pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v tomto termíne:

10. apríl – utorok od 13.00 do 18.00 hodiny.
11. apríl – streda od 13.00 do 18. 00 hodiny.
12. apríl – štvrtok od 8.00 do 12.30 hodiny.

Na všetkých prváčikov sa tešia noví spolužiaci
a triedne pani učiteľky. 

KAMENÁRSTVO KONDEL
Nová Dubnica na TEKOSE a Bolešov 106 pri  kostole ponúka: 

budovanie hrobov od základu, panelové hrobky,
žulové obklady a veľký výber zakrytí hrobov,

žulové pomníky zo širokého sortimentu.
Zľavy na služby 50 – 500 €.

Tel: 0905 991 398

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

viac na www.123nakup.eu, tel.0907181800

Úprimne ďakujem všetkým zamestnancom a vedúcemu CSS 
Nemšová PhDr. Erikovi Trenčanovi za profesionalitu

a príkladnú starostlivosť o môjho priateľa Emila Kavalíra
počas dvojročného pobytu v tomto zariadení.

Prajem celému kolektívu veľa zdravia a síl pri ich náročnej 
práci.

Mária Halászová, Nová Dubnica



Smútočná spomienka

Je to už 5 rokov, čo MILANOVI 
JURÍKOVI a 1 rok, čo BOŽE-
NE JURÍKOVEJ dotĺkli srdcia 
a odišli im sily. Nech si na nich 
spomenie každý, kto ich mal 
rád. Smútiaca rodina. 

-------------------------------------------------------------------
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí odprevadili na 
poslednej ceste nášho drahého 
otca a dedka EMILA FILU, ktorý 
nás dňa 10. 12. 2017 opustil vo 
veku 91 rokov. Zároveň ďakuje-

me za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca 
rodina.
-------------------------------------------------------------------

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli na poslednej ceste 
odprevadiť a naposledy sa roz-
lúčiť s naším manželom, otcom, 
dedkom MARIÁNOM MORAV-
ČÍKOM, ktorý nás navždy opustil 

dňa 1. 2. 2018 vo veku nedožitých 80 rokov. Naše po-
ďakovanie patrí dekanovi vdp. Mgr. Košíkovi za jeho 
dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca manželka, dcéra a sy-
novia s rodinami.   
-------------------------------------------------------------------

Spomímame

Pred rokom 21. januára prekro-
čil 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. S láskou spomína manželka Paulí-
na s deťmi a ostatná rodina.
-------------------------------------------------------------------

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí odprevadili na 
poslednej ceste nášho drahého 
manžela, otca a dedka JOZE-
FA TRŠKU, ktorý nás dňa 11. 2. 
2018 opustil vo veku nedožitých 

78 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary. Manželka a deti s rodinami.   
-------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 11. 10. 2017 uplynulo 20 
rokov od smrti nášho otca a 
dedka JOZEFA BELKU
z Trenčianskej Závady. S lás-
kou spomína celá rodina. 

Redakčná rada sa ospravedlňuje za vymenenú fo-
tografi u v Nemšovskom spravodajcovi č. 4/2017.
-------------------------------------------------------------------

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA
Prehľad migrácie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

POČET OBYVATEĽOV MESTA CELKOM:    6331
Z toho:  mužov 3116
  žien  3215
PODĽA ČASTÍ MESTA 
Nemšová 4102
Ľuborča 1337
Kľúčové  645
Trenčianska Závada 247

Počet sobášov: 54 
Počet narodených detí: 66 
Počet prihlásených občanov: 106
Počet úmrtí: 73
Počet odhlásených občanov 93
-----------------------------------------------------------------
Celkový úbytok:    166
Celkový prírastok:   172

Darovaním 2 % dane môžete podporiť údržbu ná-
učného chodníka a dobrovoľnú činnosť nášho
združenia v Ľuborčianskej doline.
Nebuďme ľahostajní k prírode a svojmu okoliu.

HUBERT Ľuborča, občianske združenie
Jozefa Hanku 1105/6,  914 41 Nemšová
IČO: 421 44 779

Ďakujeme za Vaše 2 %. www.hubertluborca.sk

Smútočná spomienka

Dňa 29. 11. 2017 uplynulo 7 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
otec a dedko LADISLAV ŠVÍ-
TEL a dňa 26. 1. 2018 uplynu-
lo 10 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša mama a babka AN-
TÓNIA ŠVÍTELOVÁ.
Kto ste ich poznali venujte im 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú 
dcéry a synovia s rodinami. 

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

Dňa 3. 1. 2018 sme si pripome-
nuli 20 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný otec, švagor, 
dedko a pradedko DEZIDER 
DAŇO. S láskou spomína celá 
rodina. Odpočívaj v pokoji.

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

Dňa 2. 5. 2018 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš drahý 
otec, manžel, brat a starý otec 
JÚLIUS FEHÉR vo veku 79 ro-
kov. S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami.

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

Smútočná spomienka

Dňa 6. 2. 2018 uplynulo 20 ro-
kov od smrti manžela a dedka
JOZEFA REMU.
Za tichú spomienku ďakuje
manželka, deti a vnučky.  

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

Dňa 26. 12. 2017 uplynulo 5 ro-
kov, kedy  nás navždy opustila 
naša mama a babka MARGITA 
PRNOVÁ z Nemšovej. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. Syn Ladislav s rodinou. 

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

Dňa 2. 2. 2018 sme si pripome-
nuli 22 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pra-
dedko pán LADISLAV KŇÁŽEK
z Nemšovej a 26. 3. 2018 uply-
nul 1 rok, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mama, babka
a prababka pani EVA KŇÁŽ-
KOVÁ z Nemšovej. Kto ste ich 
poznali a mali radi spomínajte s 
nami.
Dcéry a synovia s rodinami. 

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

Dňa 24. 12. 2017 sme si pripo-
menuli 8 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama
a babka HELENA FILOVÁ, ro-
dená Remšíková. S láskou a úc-

tou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.
-------------------------------------------------------------------

VOJTECH KORVAS
2. marca sme sa rozlúčili s naším občanom, pánom Vojtechom Kor-
vasom. Bol významnou osobnosťou mesta, niekoľko desiatok rokov 
prispieval k rozvoju spoločenského a kultúrneho života v ňom. Na-
rodil sa 13. decembra v r. 1941 v Nemšovej. Po skončení základnej 
školy bol v roku 1956 prijatý na Školu umeleckého priemyslu v Bra-
tislave na oddelenie sochárstva prof. Korkoša, neskôr na oddelenie 
užitej grafi ky a maľby prof. Štrbu. Po jej skončení nastúpil ako vý-
tvarník do Domu osvety, v ňom sa stal metodikom pre výtvarníctvo, 
fotografi u a fi lm a zriadil ako prvý v republike amatérov „Výtvarné 
stredisko“ a „Fotostredisko Méta“. Vystriedal niekoľko zamestnaní, 
kde pôsobil striedavo ako samostatný výtvarník, vedúci propagácie 
a reklamy. Po návrate z Bratislavy sa zapájal aj do kultúrno-osve-
tovej činnosti v obci a to ako dobrovoľný pracovník vo funkcii pred-
sedu Rady Osvetovej besedy. Po vybudovaní Robotníckeho domu 
(Závodného klubu ROH, dnes Kultúrneho centra), sa stal až do roku 1989 jeho vedúcim, potom bol 
povolaný zastávať funkciu vedúceho Odboru kultúry Okresného úradu. Tu pôsobil do zriadenia Kraj-
ského úradu a odchodu do dôchodku.

Ako kultúrno – osvetový pracovník v Nemšovej 
riadil kolektív viacerých profesionálnych a úväzkových pracovníkov a všetky vtedajšie amatérske 
súbory záujmovo-umeleckej činnosti v Nemšovej v oblasti hudby, spevu, divadla, folklóru a iných.
Z jeho iniciatívy začali vystúpenia profesionálnych umeleckých súborov takmer z celej republiky. Za-
ložil niekoľko významných kultúrnych aktivít, výstavy ovocia a zeleniny, letné promenádne koncerty. 
Spolupracoval na viacerých publikáciách o Nemšovej. 

Ako výtvarník
sa zúčastňoval na všetkých regionálnych výstavách neprofesionálnych výtvarníkov. Grafi cky upravo-
val takmer všetky publikácie, skladačky, pohľadnice a iné, ktoré vydalo mesto Nemšová. Je autorom 
nielen loga Nemšovej, ale i pamätnej medaily Ceny mesta Nemšová a Ceny primátora a iných. 

Vždy mu bola blízka aj história,
ktorej stopy sa snažil uchovať. Spolupracoval na viacerých publikáciách o Nemšovej. Zostavoval
a v prevažnej časti i autorsky pripravil do vydania „Dejiny Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového a Tren-
čianskej Závady“. Pri príležitosti vyhlásenia nemšovského kostola za kultúrnu pamiatku, sám au-
torsky zostavil publikáciu „Kostol sv. Michala Archanjela – kultúrna pamiatka v Nemšovej“. Ďalej 
to boli diela „Významné osobnosti Nemšovej“, „100 rokov sklárne v Nemšovej “, „100 rokov dy-
chovej hudby v Nemšovej“, „70 rokov organizovaného ovocinárstva v Nemšovej “, „70 rokov 
požiarnej ochrany v Nemšovej“, „50. výročie Základnej školy v Nemšovej“ a spracoval históriu 
nemšovského poľnohospodárstva a iné zamestnania obyvateľstva, jeho ľudových zvykov, ale i diva-
dla, kina a mnohé ďalšie.

Stal sa držiteľom niekoľkých významných ocenení.
V roku 1989 mu bola udelená medaila „Zaslúžilého pracovníka okresu Trenčín“, v roku 2009 v prí-
tomnosti prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, „Cena mesta Nemšová“ a na výstave „Profi l 70“,
„Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra SR“. Stopy a plody práce pána Voj-
techa Korvasa nám ho budú ešte dlho pripomínať. 
Za všetko, čo pre rozvoj kultúrno-spoločenského života mesta urobil, mu od nás všetkých 
patrí úprimná vďaka.

Česť jeho pamiatke!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Jakub Kebísek, Nela Zúbeková, Klára Mierna, Jakub Amrich, Hana Šimovičová, Nikola Baštrnáková, 
Petra Kiačiková, Mia Pavlačková, Samuel Dorička, Eliáš Blažej, Paulína Nemcová.

MANŽELSTVO UZATVORILI
Vladimír Matejka a Ivana Koníčková, Ferdinand Papiernik a Mária Lubinová, Andrej Pápy a Simona 
Gajdošíková, Slavomír Saxa a Simona Koníčková, Maroš Škorčák a Silvia Gabrišová. 

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Záhorcová, Anna Mikulová, Jozef Raučina, Katarína Hamáčková, Elena Červenková, Jozef Va-
vro, Anna Gurská, Mária Moravčíková, František Koníček, Vilma Švančarová, Ľubomír Stuhl, Ondrej 
Korienek, Marián Moravčík, Jozef Trška, Vojtech Korvas, Vladimír Boháček.

JANUÁR  
85 rokov – Mária Blažejová 
86 rokov – Veronika Charvátová 
87 rokov – Jozef Trenčan 
91 rokov – Anna Pavlačková 
92 rokov – Katarína Adamcová 
96 rokov – Anna Juríková  
 
FEBRUÁR  
85 rokov – Michal Štefánek 
85 rokov – Júlia Štefánková 
86 rokov – Júlia Blažejová
86 rokov – Anastázia Daňová 
87 rokov – Mária Forgáčová 

89 rokov – Anna Kvasničková 
96 rokov – Pavlína Stuhlová  
 
MAREC 
85 rokov – Mária Gabrišová 
85 rokov – Jozef Žovinec 
86 rokov – Ľudovít Bialeš
86 rokov – Fridrich Karas 
87 rokov – Jozef Švítel 
88 rokov – Štefan Ďuriš 
89 rokov – Vilma Lukáčková 
89 rokov – Antónia Macharová 
91 rokov – Mária Bakošová 
92 rokov – Katarína Vavrušová 
93 rokov – Jozefína Mutňanská. 

NAŠI JUBILANTI

NAŠE OSPRAVEDLNENIE
Milí čitatelia,
ospravedlňujeme sa Vám za chyby, ktoré sa nedopatrením vyskytli v publikácii Monografi a mesta 
Nemšová. Ide o stranu 21, kde v texte Dezider Daňo „...osobne riadil investičné športové akcie... kúpa-
lisko...,“ táto informácia nie je správne uvedená. Správne má byť: Výstavbu kúpaliska priamo riadil Ing. 
Jozef Krchnávek, ako vedúci realizácie investičnej výstavby investora kúpaliska n. p. Skloobal Nemšo-
vá, so svojimi pracovníkmi. Hlavne stavebným technikom Petrom Kenderom so skupinou, ktorú úspešne 
riadil majster Jozef Rea, a nie pán Dezider Daňo, ako je uvedené.
Zároveň sa ospravedlňujeme, za chybu v mene bývalej riaditeľky Základnej školy, Janka Palu Mgr. Na-
deždy Grzelakovej. Na strane č. 225 a 226 má byť správne uvedené meno Mgr. Nadežda Grzelaková. 
Zároveň je nám ľúto, že v texte o histórii Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová sa nedostalo viac 
priestoru pre obdobie od roku 1989. V tomto období si prvýkrát v histórii školy učiteľský kolektív sám 
mohol vybrať a zvoliť vedenie školy. Po mnohých rokoch sa ako jediný cudzí jazyky prestala učiť ruština 
a zaviedlo sa vyučovanie anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka. Zrušilo sa vyučovanie CO, 
zaviedla sa etická a náboženská výchova. Škola dostala priestor vybrať si z viacerých vyučovacích va-
riant na prvom a druhom stupni podľa podmienok a potrieb školy. Učiteľom bol udelený titul Mgr., keďže 
VŠ štúdium končili diplomovou prácou a jej obhajobou ako iní študenti VŠ, ktorí ale titul dostávali. Škola 
nastupuje cestu právnej subjektivity, ktorá v tom čase nebola povinná a prechádza pod správu mesta 
Nemšová. Činnosť ZŠ pokračuje len v budove na Ul. Janka Palu, je k nej pričlenená školská jedáleň, 
ktorá ostáva v priestoroch cirkevnej školy. Na budove školy sa vymenila strecha, kotolňu na pevné palivo 
nahradila plynová kotolňa. Učitelia si mohli vybrať z ponuky viacerých učebníc pre jednotlivé predmety. 
Prvýkrát v histórii školy boli učitelia so svojimi žiakmi na zájazde v Paríži. Postupne začal stúpať počet 
žiakov i tried. Cirkevná škola, ktorá vznikla 11. júna 1992, poskytla na vyučovanie žiakov 2 učebne. 
Ďakujeme vám za pochopenie.

Iveta Jurisová



11. marca 2018 sa v Miláne na štadióne San Siro uskutočnilo futbalové zápolenie medzi  Inter Miláno, za 
ktorý hrá Milan Škriniar proti mužstvu SSC Neapol na čele s kapitánom Marekom Hamšíkom. Toto jedineč-
né podujatie si nenechali ujsť ani futbaloví fanúšikovia z nášho mesta. 
50 nadšencov si spolu v zaplnenom štadióne s takmer 60-tisíc divákmi pozrelo aj vynikajúce hráčske výko-
ny oboch slovenských hráčov, ktorí patrili v bezgólovom stretnutí medzi najlepších. 

Vladimír Gajdoš

(26. – 28. 1. 2018)

MIROSLAVA KOPÚŇOVÁ – kumite ženy – 68 kg
(počet pretekárok v kategórii: 49)
V 1. kole vyhrala na vlajky za stavu 0 : 0 s ESMAEILI MAHTAB 
(Iran Karate Federation,IRI), v 2. kole vyhrala 1 : 0 so SEME-
RARO SILVIA (ITALY,ITA), v 3. kole vyhrala 5 : 3 s MELNYK 
HALYNA (UKRAINE,UKR), v 4. kole prehrala 2 : 5 so SO-
MEYA KAYO (JAPAN,JPN). V repasáži v 1. kole vyhrala 4 : 0 
s PUSNIK LINA (SLOVENIA,SLO), v 2. kole v boji o bronzovú 
medailu nastúpila v nedeľu proti PEDERSEN KATRINE (DEN-
MARK,DEN), nad ktorou vyhrala 6 : 1 a získala tak bronzovú 
medailu.
GRATULUJEME !!! 

Slovenský pohár detí a žiakov – 1. kolo M. Kopúnová s trénerom P. Prnom 
Kumite 6 – 7-ročné dievčatá do 28 kg 1. miesto Viktória Novotná
Kumite 8 – 9-ročné dievčatá do 27 kg 2. miesto Vaneska Ondrkálová
Kumite 10 – 11-roční chlapci do 35 kg 3. miesto Kristián Kilik

KOMU FANDILI NEMŠOVČANIA V MILÁNE? 

NEMŠOVÁ
SVETOVÝ POHÁR – KARATE1 PREMIER LEAGUE
PARIS 2018

EXTRALIGA – základná časť
11. kolo Michalovce – Nemšová 0 : 14; 12.  kolo Prešov – Nemšová 10 : 14; 13. kolo Nemšová – Nitra
9 : 8; 14. kolo Bratislava – Nemšová 5 : 9; 15. kolo Nemšová – Pruské 5 : 8;  17. kolo Tvrdošín – Nemšo-
vá 5 : 9; 18. kolo Nemšová – Kysucké N. Mesto 5 : 4; 19. kolo Nemšová – Spišská N. Ves 8 : 2; 20. kolo 
Nemšová – Sabinov 8 : 7;
Poradie: 1. Pruské, 2. Sabinov, 3. Nemšová, 4. Kysucké N. Mesto, 5.Tvrdošín, 6. Spišská N. Ves,7. Brati-
slava, 8. Michalovce, 9. Nitra, 10. Prešov ;
Play off: Nemšová – Tvrdošín 6 : 5,  Nemšová – Tvrdošín 8 : 9               

SÚŤAŽE V REGIÓNOCH:
Dorastenky – základná časť – región západ
Poradie: 1. Nemšová, 2. Pruské, 3. Partizánske
Staršie žiačky – základná časť – región západ
Poradie: 1. Nemšová, 2. Partizánske, 3. Pruské
Mladšie žiačky – základná časť – región stred
Poradie: 1. Nemšová; 2. Banská Bystrica; 3. Kysucké Nové Mesto; 4. Tvrdošín      

Florbal Cup – šport na školách
Krajské kolo v Partizánskom 7. 3. 2018
Poradie: 1. ZŠ Nemšová, 2. ZŠ Partizánske, 3. ZŠ Púchov, 4. ZŠ Dolná Maríková
Nemšová postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa koná v máji v Spišskej Novej Vsi             

Reprezentácia:
juniorky na turnaji v Poľsku: /za Nemšovú/: A. Bahnová, K. Čintalanová, A. Švančarová, K. Vyletelková.
Reprezentačný zraz v Púchove pred MS: z Nemšovej:
Pavlína FARULOVÁ, Adriana BAHNOVÁ,  Kristína ČINTALANOVÁ,  Alexandra FAKTOROVÁ, 
Ema FANČOVIČOVÁ, Lenka LENČEŠOVÁ, Alexandra ŠVANČAROVÁ, Kristína  VYLETELKOVÁ 
Reprezentačný zraz  žien 2. – 4. februára v Nemšovej:
/za FK NTS-ZŠ Nemšová/ - V. Malichová, R. Gáliková, T. Zajacová.     

PRIMÁTORSKÁ VÁZA
26. ROČNÍK ŽIACKEHO HALOVÉHO TURNAJA 
Starší žiaci: 1. FK Dubnica n/V., 2. FKS Nemšová,  3. TJ Ľuborča
Mladší  žiaci: 1. FK Dubnica n/V. , 2. FKS Nemšová,  3. TJ Ľuborča

MINILIGA  – 24. ROČNÍK 
Poradie: 1.Fofo, 2. Atletico, 3. Flamengo, 4. Zranený Baník, 5. Dynamo, 6. Niva, 7. Bonusko, 8. Hunks, 
9.BSC Interkolo, 10. Alicante, 11. Hilton, 12. Monolit.
Najlepší hráč: P. Schiszler /Fofo/, Najlepší brankár:  M. Křižák /Bonusko/, Najlepší strelec: L. Slávik
/Fofo/, 2. Najlepší strelec: R. Pšenčík /Flamengo/,  Najlepší hráč do 18 rokov: R. Húdek /Niva/.

Sponzori:  generálny sponzor fi rma BSC Line p. Bernard Bagín, mesto Nemšová, fi rma  Rona  a. s.
Lednické Rovne p. Ing. Hanák,  Zlatníctvo Impex p. Mária Haljaková, Red Fox p. Branislav Puliš 
a Reštaurácia Nemšovanka p. Švorec.

KARATE KLUB MUGEN 
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PRIPRAVUJEME:
  Florbal – 25. 3. – 6. kolo turnajov mladšej prípravky
                    14. ročník Veľkonočného fl orbalového turnaja
  Florbal –  19. – 20. mája Majstrovstvá Slovenska mladších žiačok

BOHOSLUŽBY NA VEĽKÚ NOC
ZELENÝ ŠTVRTOK  – deň ustanovenia Eucharistie a Kňazstva
      – sv. omša o 18.00 hod.
VEĽKÝ PIATOK   – deň umučenia a smrti Pána
      – v tento deň je prísny pôst 
      – obrady Veľkého piatku o 17.00 hod. 
      – Oltárna sviatosť v Božom hrobe do 21.00 hod.  
BIELA SOBOTA:  – Oltárna sviatosť v Božom hrobe od 8.00 hod. 
      – Slávnosť vzkriesenia o 18.00 hod. 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – najväčší sviatok kresťanstva
      – sv. omše: Nemšová o 8.00, 10.15 a 17.30 hod.
           Kľúčové o 7.30 hod. 
           Trenčianska Závada o 8.45 hod.
VEĽKONOČNÝ PONDELOK – sv. omše: Nemšová o 8.00 a 10.15 hod.
           Kľúčové o 7.30 hod. 
           Trenčianska Závada o 8.45 hod.


