
Kedy už príde?
Príchod Mikuláša v prvú adventnú nedeľu v tomto roku spestrilo niečo 
úplne nové, zaujímavé. Tvorivé dielne vo veľkej sále Kultúrneho centra
v Nemšovej privítali o 13. hodine deti i dospelých a boli ozajstným mi-
lým prekvapením. Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou 
školou v Nemšovej za pomoci Verejnoprospešných služieb m. p. o. Nem-
šová pripravili pre záujemcov možnosť na 7 stanovištiach vyrobiť prekrás-
ne ikebany, venčeky, vianočné ozdoby, adventné vence, fi gúrky z hliny, 
zdobené medovníky. Záujem bol taký veľký, že čas, ktorý bol určený na 
program, v ktorom vystupovali deti a žiaci našich škôl sa posúval viac ako 
o hodinu. Kreatívnosť detí bola úžasná. Servítková metóda – decoupage, 
či maľovanie perníkov, vianočné ozdoby z dreva, šašovia zo šišiek zaujali 
deti aj rodičov. Mnohí si odnášali slávnostné vianočné ikebany. Výrobky
z hliny sa neskôr vypaľovali v základnej umeleckej škole. 
Atmosféru v amfi teátri zasa umocňovala vianočná hudba a 13 vianočných 
stánkov, ktoré ponúkali okrem nádherných vianočných dekorácií tiež sladké 
koláče, medovinu, oblátky, sviečky, maľovanú keramiku. Charita v Nemšo-
vej ponúkala teplý čaj a sladké koláče, OZ Peregrín varené víno, žiaci ZUŠ
a ZŠ, Janka Palu vlastnoručne vyrobené vianočné ozdôbky a primátor mes-

ta spolu s viceprimátorom voňavú a chutnú kapustnicu, ktorej vôni sa neda-
lo odolať. Ovečky a kozičky zaujímali mnohé deti, ktoré si ich mohli pohlad-
kať. No prišli prví vystupujúci, ktorí už cítili zimu a sneženie. Programy detí 
Základnej školy, Janka Palu, Katolíckej spojenej školy a Základnej umelec-
kej školy v Nemšovej prilákali veľkú účasť malých aj veľkých. Amfi teáter 
bol plný čakajúcich detí, kedy už príde tá vytúžená chvíľa. Radosť detí sa 
miešala s očakávaním i štipkou strachu. Prišli hroziví čerti zamastení od 
sadzí. Deti výskali, tie menšie sa naozaj báli. 
No prišiel dobrosrdečný starček s bradou a láskavými očami spolu s anjel-
mi a čertov vyhnali späť do pekla, rozdal deťom sladké darčeky a konečne 
rozsvietil nádherný vianočný stromček. Predstavenie sa skončilo už za veľ-
kej tmy, no predaj v stánkoch pokračoval až do 19. hodiny. 
Sviatok sv. Mikuláša vo svojej podstate patrí medzi kresťanské sviatky. 
V jeho pozadí stojí skutočná osobnosť biskupa, ktorý nezištne pomáhal 
blížnym, chorým a trpiacim a preslávil sa svojím milosrdenstvom. Dávať 
a nečakať dar - taký je hlavný zmysel sviatku sv. Mikuláša, biskupa, ktorý 
pripadá na 6. decembra.

Eva Brandoburová 

VÍTANIE MIKULÁŠA
A ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA

Vážení občania,

v poslednom štvrťroku
v našom meste obzvlášť 
rezonovala téma územ-
ného plánu, pri ktorej 
by som sa rád pristavil, 
keďže ide o mimoriadne 
významnú aktivitu pre 
rozvoj Nemšovej, ktorá 
žiaľ nebola niektorými 
občanmi dobre pocho-
pená.
Územný plán predstavuje veľmi dôležitú kapitolu 
aktivít mesta, pretože sa týka časového horizontu 
30 – 40 rokov a v rôznych smeroch priamo ovplyvní 
kvalitu života v našom meste. Aj v našom meste ho 
tvoríme niekoľko rokov a v tomto roku sme výrazne 
pokročili s prácami na jeho záverečnej fáze. Máme 
za sebou nespočetné množstvo rokovaní so zain-
teresovanými orgánmi a predložili sme jeho návrh 
aj Vám, spoluobčanom. Veľmi ma mrzí, že niektorí 
svoje odmietavé stanoviská postavili na neúplných 
informáciách alebo dezinformáciách, písali anonym-
né sťažnosti, ktoré ste si našli v schránkach. Tieto 
úmyselne či neúmyselne šírené správy o tom, čo 
chceme robiť, si nikto zo spomínaných anonymov 
neprišiel preveriť na mestský úrad. Preto by som 
chcel poukázať na niekoľko podstatných skutoč-
ností: Aj najmenšia realizácia časti plánu predsta-
vuje projekt, ktorý musí zohľadňovať dlhodobé plá-
nované zmeny, to znamená, že sa krok za krokom 
musí riešiť napr. v doprave - každému uzatvoreniu 
komunikácie musí predchádzať vyriešenie obchva-
tu, či dočasného jej riešenia, a že všetko konzultuje-
me s nadriadenými orgánmi a odborníkmi na danú 
problematiku, aby sme v budúcnosti nemuseli riešiť 
prekážky a prípadne búrať už postavené. Všetko 
so všetkým súvisí a na seba nadväzuje. Ďakujem 
Vám všetkým, ktorí ste prišli na stretnutie k návrhu 
územného plánu, kde sme mohli mnohé Vaše otáz-
ky zodpovedať a vysvetliť. A keď sa bude plán kon-
krétne realizovať, opäť budete pozvaní k jednotli-
vým detailom jeho realizácie. Chcel by som zároveň 
apelovať na poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktorých ste si zvolili v jednotlivých obvodoch, aby 
Vás informovali a boli k dispozícii podať Vám vy-
svetlenie. V zložitejších informáciách vám sú, ako 
som už spomenul, naše dvere otvorené.
Súčinnosť pri schvaľovaní plánu je nevyhnutná. 
Pokiaľ nebudeme mať plán schválený, zabrzdíme 
mnohé ďalšie plánované a potrebné aktivity a roz-
voj mesta sa zastaví. Či už pôjde o rekonštrukciu 
námestia, rozšírenie cintorína, o cyklotrasu a IBV
v Kľúčovom a mnohé už pripravené projekty, a aj tie 
súvisiace s výzvami na čerpanie eurofondov budú 
zablokované. 
Pre objektívne príčiny prenášame realizáciu niekto-
rých projektov z posledného polroka do roku 2018. 
Mali sme uskutočniť rekonštrukciu kultúrneho cen-
tra, na ktorú sme dostali dotáciu z eurofondov. Na 
podnet Slovenskej implementačnej agentúry, ko-
ordinátora projektov budeme robiť v tomto roku no-
vé verejné obstarávanie, keďže sa zákonné pod-
mienky tohto obstarávania zmenili a je potrebné brať 
do úvahy aktuálne zákony. Rovnako je projekčne
pripravená rekonštrukcia Železničnej ulice, ktorá sa 
začne v prvom polroku 2018 v závislosti od výbe-
ru dodávateľa. Navýšili sme ju o fi nancie potrebné 
na zabudovanie vzdušných NN rozvodov v správe 
Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a. s. do 
zeme, ktorá nám na zabudovanie dala súhlas a na 
základe žiadosti o fi nancovanie tejto prekládky nám 
oznámila, že nebude v najbližších rokoch fi nanco-
vať prekládku elektrickej siete. Železničná ulica 
bude ďalšou etapou budovania moderného mesta, 
a v tomto trende chceme pokračovať.
Neúspešným bolo aj schválenie na rekonštrukciu 
vodovodnej siete na Ul. Šidlíkové a SNP, ktorá bola 
na Envirofond podaná už v r. 2016. Požiadavka bola 



Dňa 20. septembra sa konalo plánované rokovanie MsZ
v Kultúrnom centre Nemšová.

V úvode hlavná kontrolórka predložila poslancom MsZ správu o plnení 
úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta Nemšová na 
rok 2017 – RO č. 4 
Celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 sa po 
zmene rozpočtujú vo výške 4 621 409,- €. 
V ďalšom bode sa rokovalo a poslanci MsZ zobrali na vedomie plnenie 
rozpočtu mesta Nemšová, monitorovaciu správu a plnenie rozpočtu 
a fi nančného plánu VPS m. p. o. k 30. 6. 2017. Po schválení mesto 
transformovalo balónovú splátku vo výške 318 489,90 € z úverovej 
Zmluvy o termínovanom úvere s VÚB a. s. na 36 mesačných splátok.
Následne sa rokovalo o hospodárení Regionálnej vodárenskej spo-
ločnosti Vlára – Váh s. r. o. Nemšová za rok 2016 a k 30. 6. 2017. Po-
slanci boli informovaní o stave plnenia projektu k 31. 8. 2017, o za-
bezpečení dostatočnej tvorby cash – fl ow z dôvodu tohto projektu
a opätovnú žiadosť spoločníkov RVS Vlára – Váh s. r. o. o zmenu 
podielov v obchodnej spoločnosti ku kolaudácii. Poslanci nesúhlasili 
s pozastavením úhrady nájomného za majetok mesta Nemšová, ktorý 
má v nájme RVS Vlára – Váh s. r. o., a so zmenou Zmluvy o nájme 
vodohospodárskeho majetku, prevádzkovaní a poskytovaní služieb 
súvisiacich s nájmom a prevádzkou tohto majetku.
Taktiež bola prerokovaná správa o činnosti a hospodárení Mestského 
podniku služieb, s. r. o. Nemšová za rok 2016. 
Poslanci zobrali na vedomie informáciu o výsledku kontroly NKÚ Slo-
venskej republiky na meste.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Po prerokovaní bolo schválené VZN č. 1/2017 o podmienkach posky-
tovania dotácií z rozpočtu mesta Nemšová. Poslanci MsZ v Nemšo-
vej vyhoveli protestu prokurátora proti článku 6 ods. 1 VZN č. 1/2013
o držaní psov a schválili VZN č. 2/2017 o zmene VZN č. 1/2013. Ďalej 
poslanci vyhoveli protestu prokurátora proti článkom 1, 2, 3, 6, 7 VZN 
č. 10/2005 o ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia a následne 
schválili VZN č. 3/2017 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečis-
ťovanie ovzdušia. Ďalej bolo schválené VZN č. 4/2017 o organizácii 
miestneho referenda a VZN č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňo-
vanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane.

OSTATNÉ
Poslanci schválili na 4-ročné volebné obdobie za mesto ako prísedia-
cich na Okresnom súde v Trenčíne Mgr. Svedka, Mgr. Raftlovú, pani 
Muntágovú, Mgr. Paličku a JUDr. Benku. Mesto Nemšová po schvále-
ní vystúpilo zo Združenia pre rozvoj Považia. 
Po prerokovaní bola schválená súhrnná informácia o pedagogicko-or-
ganizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelá-
vacieho procesu školského roka 2017/2018 škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní bol schválený odpredaj príslušných podielov na po-
zemkoch pod bytovými domami súpisné č. 13, 7 a 9 manželom Poláč-
kovým, pánom Záhorcovi a Vašíčkovi a manželom Michaličkovým za 
cenu 3,32 €/m2.
Následne po prerokovaní sa schválil zámer na odpredaj pozemkov,
C KN parcela č. 603/35 orná pôda s výmerou 369 m2 , C KN parcela 
č. 603/36 ostatné plochy s výmerou 69 m2, podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona o majetku obcí spoločnosti DALITRANS za cenu 11,00 €/m 2.
Taktiež sa schválil zámer odpredať priamym predajom pozemky C 
KN parcela č. 604/30, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m2

a 604/34 s výmerou 21 m2 v k. ú. Nemšová za minimálnu cenu 50,00 
€/m2. Po zrušení bodov 2 a 3 uznesenia č. 437 zo dňa 17. 9. 2014 sa 
schválil zámer odpredať pozemky, C KN parcela č. 2490/14 s výme-
rou 11 m2, 2490/15 s výmerou 8 m2, 2490/16 s výmerou 3 m2, pánovi 
Kubíčkovi za cenu 24,65 €/ m2 a 2490/17 s výmerou 10 m2, pánovi 
Šulákovi za cenu 1,00 € podľa § 9a ods. 8 písm. e ) zákona o majetku 
obcí, všetko pozemky zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nemšová. 
Bol schválený zámer na odpredaj pozemkov C KN parcela č. 2490/18 
s výmerou 22 m2 a 2512/21 s výmerou 56 m2, podľa § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona o majetku obcí Ing. Krchňávkovi za cenu 20,00 €/m2, všetko 
pozemky zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Nemšová.
Poslanci neschválili odpredaj pozemku C KN parcely č. 599/57,
k. ú. Nemšová vlastníkom bytového domu na Osloboditeľov 233/10, 
Nemšová, ktorí ho využívajú na parkovisko, pozemku C KN parcely
č. 599/4, 597/9 na Ulici osloboditeľov žiadateľovi pánovi Krausovi

s manželkou a zámenu pozemkov medzi manželmi Prnovými a mes-
tom (časť pozemku, C KN parcely č. 74/1 s výmerou cca 120 m2),
všetko v k. ú Nemšová.
MsZ schválilo zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecné-
ho bremena „in rem“ na zriadenie, uloženie a užívanie prípojky elek-
triny a práva vstupu, prechodu na pozemky vo vlastníctve mesta E KN 
parcela č. 701/20 s výmerou 687 m2 v k. ú. Kľúčové vlastníkovi sused-
ného pozemku spoločnosti LIŠKA TRANS.

Dňa 8. novembra sa konalo plánované rokovanie MsZ
v Kultúrnom centre Nemšová.
V úvode hlavná kontrolórka predložila poslancom MsZ správu o plnení 
úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní poslanci schválili prijatie zabezpečovacieho práva 
formou blankozmenky a schválenie Zmluvy o vyplňovacom práve, na 
prípadné budúce pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí ne-
návratného fi nančného príspevku so spoločnosťou Regionálna vodá-
renská spoločnosť Vlára – Váh s. r. o. v zmysle realizácie projektu 
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifi kácia ČOV 
Nemšová“.
Poslanci MsZ prerokovali predložený Podnikateľský plán Mestského 
podniku služieb, s r. o. Nemšová – prevádzka letného kúpaliska na 
rok 2018.
V ďalšom bode sa rokovalo a poslanci MsZ zobrali na vedomie plnenie 
rozpočtu mesta Nemšová a plnenie rozpočtu a fi nančného plánu VPS 
m. p. o. k 30. 9. 2017. Po prerokovaní poslanci schválili zmenu roz-
počtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 5., celkové príjmy a výdaje 
rozpočtu mesta sa po zmene rozpočtujú vo výške 4 667 129,- €. 
Ďalej bola schválená zmena rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 
2017 – RO č. 1., celkové príjmy a výdaje sa po zmene rozpočtujú vo 
výške 362 220,- €.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní bol schválený odpredaj pozemkov z predchádzajúce-
ho rokovania MsZ v septembri, a to: pozemkov C KN parcela č. 603/35 
s výmerou 369 m2, 603/36 s výmerou 69 m2 spoločnosti DALITRANS 
za cenu 11,00 €/ m2, pozemky, C KN parcely č. 2490/14 s výmerou
11 m2 , 2490/15 s výmerou 8 m2, 2490/16 s výmerou 3 m2, pánovi Kubíč-
kovi za cenu 24,65 €/ m2, pozemok C KN č. 2490/17 s výmerou 10 m2

pánovi Šulákovi za cenu 1,00 €, pozemky C KN parcelu č. 2490/18
s výmerou 22 m2 a 2512/21 s výmerou 56 m2 Ing. Krchňávkovi za cenu 
20,00 €/ m2, všetko v k. ú Nemšová.
MsZ schválilo zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecné-
ho bremena „in rem“ na zriadenie, uloženie a užívanie prípojky elektri-
ny a práve vstupu, prechodu na pozemky vo vlastníctve mesta C KN 
parcela č. 2413 s výmerou 1336 m2 v k. ú. Ľuborča vlastníkovi sused-
ného pozemku pánovi Štefánkovi.
Následne po prerokovaní sa schválil zámer na odpredaj pozemku
C KN parcela č. 2516/48, ostatné plochy s výmerou 168 m2, podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, v k. ú. Nemšová Ing. Baginovi 
s manželkou.
Poslanci neschválili zámer prenajať časť pozemku C KN parcela č. 
243 s výmerou 14 m2 v k. ú. Nemšová, podľa §9a ods. 9 písm. c) zá-
kona o majetku obcí spoločnosti Fehers.
V závere rokovania poslanci schválili zámer prenajať časť pozemku C 
KN parcela č. 120/2, k. ú. Nemšová Dušanovi Mazanovskému – ALFA 
DM za účelom práva vstupu a prechodu do jeho prevádzky, za podmi-
enky, že budúci nájomca predloží súhlasné stanovisko od obyvateľov 
bývajúcich na Železničnej ulici.

Dňa 22. novembra sa konalo neplánované rokovanie
v zasadačke MsÚ.
Po prerokovaní poslanci schválili prijatie kontokorentného úveru 
Mestským podnikom služieb Nemšová s. r. o. prostredníctvom VÚB 
a. s. vo výške 25 000 € s dobou platnosti maximálne 1 rok. Násled-
ne poslanci schválili zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena „in rem“ na zriadenie, uloženie a užívanie plynovej 
prípojky a v práve vstupu, prechodu a prístupu na pozemky, C KN 
parcelu č. 1898/24 s výmerou 1237 m2, 1898/6 s výmerou 2960 m2, v 
k. ú. Nemšová v prospech vlastníka susedného pozemku spoločnosti 
ALEX N.

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

Iveta Jurisová, prednostka MsÚ

na sumu takmer 300 000 € , keďže išlo o kompletnú výmenu prípojky
a rozvodov a spätnú povrchovú úpravu komunikácie, kde sa nachádza 
často poruchový hlavný prípoj s rozvodmi pre mesto. O fi nančnú dotá-
ciu sme nanovo požiadali aj v r. 2017 a verím, že žiadosť bude kladne 
posúdená, keďže ide o najporuchovejšie ulice a časté odstávky vody. 
Nasledujúci rok je plánované ukončenie cyklotrasy z Trenčína, v rám-
ci aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá pokračuje podľa 
plánu. To znamená, že v tejto akcii bude zrealizovaný aj úsek cyklotra-
sy v Ľuborči, vrátane nového premostenia cez Vláru. V odsúhlasenej 
dotácii na projekt rekonštrukcie Králikovho mlyna čakáme na pokyny 
Implementačnej agentúry a na uzatvorenie zmluvy.

Vážení občania,
v zimnom období Vás opäť chcem požiadať, aby ste neparkovali pred 
svojimi domami a plotmi, pretože odstavené autá sťažujú vozidlám 
vykonávajúcim zimnú údržbu odpratávanie snehu na komunikáciách.
 Na záver ďakujem Vám všetkým, ktorí ste volili našich poslancov do 
VÚC a som veľmi rád, že po dlhom čase máme poslanca nášho mest-
ského zastupiteľstva - MUDr. Petra Daňu v krajskom parlamente. Keď-
že je koniec roka na dosah, pozývam Vás na silvestrovské stretnutie
o polnoci, kde si môžeme spoločne zapriať všetko najlepšie.

Ing. František Bagin

V MESIACOCH SEPTEMBER AŽ NOVEMBER

O Č A M I  P R I M ÁT O R A

POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY MOLOK SÚ UŽ V PREVÁDZKE
Pred niekoľkými týždňami sme sprevádzkovali polopodzemné kon-
tajnery MOLOK na zber zmesového komunálneho odpadu, plastov, 
papiera a skla. Po odvezení 1100 l kontajnerov sú voľné miesta vyu-
žívané na parkovanie vozidiel. Verejné priestory sú bez kontajnerov 
estetickejšie. 
Ako sa osvedčí modernejší spôsob zberu odpadov, záleží na užíva-
teľoch, obyvateľoch príslušných bytových domov. 
Je nevyhnutné zmenšovať objem odpadu - fľaše zošliapnuť, papie-
rové krabice rozobrať, vrecká so zmesovým komunálnym odpadom 
zhutniť na čo najmenší objem a takto upravený odpad vhadzovať do 
MOLOKov rovnomerne, aby sa priestor vreca MOLOKov vypĺňal v ce-
lom objeme. 
Nedodržiavanie týchto zásad bude znamenať stále plné kontajnery, 
v nich tretina objemu odpad, dve tretiny vzduch, častejší vývoz, čo je 

menej efektívne. Okolie kontajnerov bude znečistené, budeme pre-
vážať a platiť za vzduch a nie za odpad. Je na vás, ako sa spoločne 
naučíme dobre zapĺňať kontajnery.

Parkovanie
Žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby pokiaľ neosadíme doprav-
né obmedzenie na státie, neparkovali pred stojiskami. Harmonogram 
vývozu, okrem zmesového komunálneho odpadu, nie je pevne urče-
ný. Pre zberovú spoločnosť je nevyhnutný voľný prístup k MOLOKom
v pondelok až piatok, od siedmej do osemnástej hodiny. Veríme, že sa 
v našom meste polopodzemné kontajnery osvedčia a spoločne prispe-
jeme k skvalitňovaniu separácie pri zachovaní nákladov spojených
s vývozom a zhodnocovaním.

Elena Bachratá 



 scenáre boli prerokované s dotknutými orgánmi na úseku
 dopravy. 
IV. etapa:
 Návrh územného plánu mesta Nemšová (august 2017).

Návrh ÚP mesta Nemšová bol zverejnený od 11. 9. 2017 do
11. 10. 2017 formou verejnej vyhlášky na webovej stránke
mesta Nemšová, vystavený k preštudovaniu v zasadacej 
miestnosti MsÚ Nemšová a na úradnej tabuli mesta Nemšová 
s tým, že široká verejnosť sa mohla k nemu písomne vyjadriť 
do 11. 10. 2017. V rovnakom termíne boli oslovené i dotknu-
té orgány štátnej správy, samosprávny kraj a dotknuté obce
a mesto, ministerstvá, správcovia sietí. Prerokovanie prijatých 
pripomienok k Návrhu územného plánu sa uskutočnilo dňa 
22. novembra 2017 na Mestskom úrade v Nemšovej. Verejné 
prerokovanie obdržaných pripomienok k návrhu dopravy v sú-
vislosti s riešením centrálnej mestskej zóny a pešej zóny na 
časti Ul. Janka Palu sa uskutočnilo 30. novembra 2017 v Kul-
túrnom centre Nemšová za prítomnosti spracovateľa Územné-
ho plánu mesta Nemšová, spracovateľa centrálnej mestskej 
zóny Nemšová, spracovateľa Dopravno-urbanistickej štúdie 
a vedenia mesta Nemšová, ako i obstarávateľa ÚP mesta 
Nemšová a širokej verejnosti. 
Je prirodzené, že v procese prípravy územno-plánovacej do-
kumentácie došlo k rozdielnym názorom na využitie jednotli-
vých území. Práve pre rozdielne názory sa uskutočnilo nie-
koľko verejných prerokovaní, na ktorých mali možnosť vyjadriť 
občania svoje názory či požiadavky. Je potrebné tiež upozor-
niť, že celý proces obstarávania a schvaľovania územno-plá-
novacej dokumentácie pre mesto Nemšová prebiehal v zmysle 
Zákona č. 50/1976 Zb. z. v platnom znení a v súlade s vyhláš-
kou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkla-
doch a územnoplánovacej dokumentácii. 
Všetky konštruktívne pripomienky a požiadavky, či už zo stra-
ny organizácií alebo občanov, boli zosúladené, dorokované
a následne zapracované do návrhu územného plánu. 
Pevne verím, že tento strategický dokument bude po schvá-
lení v nasledujúcich desaťročiach slúžiť ako nástroj trvalo udr-
žateľného rozvoja územia mesta Nemšová a zvýši kvalitu živo-
ta občanov mesta Nemšová. 
Územný plán mesta Nemšová budú poslanci Mestského za-
stupiteľstva schvaľovať na riadnom zasadnutí MsZ začiatkom 
roka 2018 (predpoklad 02/2018). 

Soňa Prílesanová

vi doklad. Platbu nájomného je možné uskutočniť i prevodom 
na účet prenajímateľa. SK1509000000000275889558 – 0900 
Slovenská sporiteľňa.
Nájomné sa určí podľa platného cenníka, kde je uvedená ma-
ximálna mesačná suma za vypožičanie konkrétnej zdravotnej 
pomôcky, pričom je možné, vzhľadom na ekonomickú situáciu 
nájomcu, sumu znížiť.

KONTAKT:
Požičovňa zdravotníckych potrieb OZ PEREGRÍN
Anna KEBÍSKOVÁ, mobil: 0904 373 416
e-mail: pozicovnaperegrin@gmail.com.

Jana Králiková

Územný plán mesta Nemšová predstavuje jeden z najdôleži-
tejších dokumentov, ktorý po schválení bude slúžiť ako základ-
ný nástroj pre usmerňovanie rozvoja na území mesta. Kom-
plexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie úze-
mia, určuje jeho zásady, navrhuje vecnú a časovú koordináciu 
činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, 
kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu 
krajiny v súlade s princípmi udržateľného rozvoja. 
Doteraz platná územno-plánovacia dokumentácia – ÚPN SÚ 
mesta Nemšová bola vypracovaná v roku 1986 (Stavoprojek-
tom Trnava, projektové stredisko TN) a odvtedy prešla viace-
rými zmenami a doplnkami. 
Dôvody pre obstaranie nového územného plánu vyplynuli z po-
treby reagovať na zmenené územnotechnické, krajinnoekolo-
gické a socioekonomické podmienky územia mesta a ich zosú-
ladenia s platnými právnymi predpismi, schválenou územno-
plánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa, ako aj so schvá-
lenými dokumentami strategického charakteru na všetkých 
úrovniach. 

Mesto Nemšová z uvedeného dôvodu v roku 2010 pristúpi-
lo k obstaraniu nového územného plánu, ktorej spracovate-
ľom je AŽ PROJEKT s. r. o., Topolianska 28, 821 07 Bratislava
v rozsahu: 

I. etapa:
Prieskumy a rozbory, (rok 2010 – oznámenie o začatí obsta-
rávania nového ÚP mesta Nemšová od 21. 9. 2010 do 21. 10. 
2010).
II. etapa:
Zadanie (vypracované v novembri 2011 , verejne prerokova-
né s občanmi dňa 11. 11. 2011 v Kultúrnom centre Nemšová, 
k pripomienkovaniu boli organizácie oslovené listami. Zadanie 
so zapracovaním akceptovaných pripomienok bolo schválené 
Uznesením MsZ č. 114/2012 zo dňa 25. 1. 2012). 
III. etapa:
Koncept riešenia v dvoch variantoch a správa o hodnotení 
územnoplánovacej dokumentácie (vypracované v roku 2015, 
verejnosti zverejnené od 22. 9. 2015 do 22. 10. 2015, verejne 
prerokovaný návrh konceptu v dvoch variantoch s organizá-
ciami dňa 15. 10. 2015 o 13.00 hod a s občanmi o 17.00 hod.
s odborným výkladom spracovateľa v Kultúrnom centre Nem-
šová, vrátane správy o hodnotení strategického dokumentu). 
Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk v procese prerokova-
nia bolo podkladom pre spracovanie Súborného stanoviska ku 
konceptu ÚP mesta Nemšová, ktoré bolo prerokované na 15. 

zasadnutí MsZ Nemšová dňa 28. júna 2016 a schválené Uzne-
sením MsZ č. 176/B zo dňa 28. júna 2016. 
V rámci riešenia tretej etapy územnoplánovacej dokumentácie 
sa uskutočnili nasledovné činnosti a vyhotovili tieto dokumen-
tácie, ktoré mali vplyv na návrh ÚP mesta Nemšová:

- V marci v roku 2015 poslanci mestského zastupiteľstva
 podporili zámer zadať vypracovanie architektonickej štúdie
 Centrálnej mestskej zóny Nemšová na úrovni dokumentá-
 cie pre územné rozhodnutie. Návrh tejto štúdie bol po prvý-
 krát občanom predstavený na verejnej prezentácii v Kultúr-
 nom centre Nemšová v júli 2015.
 Štúdia bola opätovne prerokovaná na mestskom zastupi-
 teľstve v novembri 2015. V architektonickej štúdii sa riešila
 najmä časť Mierového námestia a na ňom situovanie auto-
 busovej zastávky, dopravný prístup pre priemyselnú zónu
 Vlára, parkovanie áut pre obchodné prevádzky, riešenie
 dopravného uzla – križovatky Mierové námestie, Ulica SNP,
 Ulica Janka Palu v nadväznosti na novú centrálnu mestskú
 zónu. Ďalej sa riešila Ulica SNP, návrh zástavby v priestore
 domu služieb, v priestore kultúrneho centra, využitie býva-
 lého židovského cintorína a pozemkov za ním, návrh in-
 fraštruktúry vrátane regulatív a zástavby. Predmetom rie-
 šenia bola Ulica Janka Palu, návrh pešej zóny, návrh zá-
 stavby a využiteľnosť pozemkov pre obchod, služby, býva-
 nie a oddych, návrh zásobovania a parkovacích miest, ná-
 vrh infraštruktúry, vrátane komunikácie a spevnených plôch
 na Železničnej ulici regulatív zástavby a plôch a parkova-
 nia na Železničnej ulici. Štúdia bola prezentovaná širokej
 verejnosti v Kultúrnom centre Nemšová riešiteľom Ing.
 arch. Petrom Dunajovcom dňa 9. 7. 2015.
- Dňa 31. 3. 2017 bolo Okresným úradom Trenčín vydané
 rozhodnutie, ktorým bola určená zmena ochranného pás-
 ma a zmena režimu hospodárenia v ochrannom pásme
 2. stupňa – vnútorná časť vodárenského zdroja Nemšová,
 ktoré bolo následne zapracované do návrhu ÚP mesta
 Nemšová.
- V rámci Dopravno-urbanistickej štúdie riešenia dopravy
 v meste Nemšová, ktorej riešiteľom bol Dr. Ing. Peter Rak-
 šányi sa v mesiaci apríl 2017 uskutočnil prieskum mobility
 obyvateľov mesta v cca 400 rodinách. Ďalej bol realizova-
 ný prieskum smerovania dopravy v križovatkách a na vstu-
 poch do mesta, následne boli vypracované a zverejnené
 vízie a 3 scenáre rozvoja dopravy pre návrh ÚP mesta
 Nemšová, a to v mesiaci jún 2017 s tým, že široká verej-
 nosť sa k nim mohla vyjadriť do 22. 6. 2017. Jednotlivé

PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým
pacientom, začína od polovice septembra 2017 prevádzkovať 
ako jediné v našom meste Požičovňu zdravotných pomôcok. 
Túto sociálnu službu poskytuje nielen členom združenia PE-
REGRÍN, ale aj občanom mesta, ktorí majú zdravotné ťažkosti.
 
Časť vybavenia požičovne OZ PEREGRÍN získalo darovaním 
pomôcok zo zrušeného domu dôchodcov pri Trenčianskom 
hospici, ďalšia časť bola zakúpená vďaka prispievateľom 2 % 
dane z príjmov, ktorá nám umožnila zakúpiť dve moderné elek-
trické polohovateľné lôžka.

Tretie elektricky ovládateľné polohovateľné lôžko bolo zakúpe-
né cez zamestnanecký grantový program Dobré srdce 2017 
– Nadácia Tatra banky, kde OZ predložilo projekt na rozšíre-
nie vybavenia novovznikajúcej požičovne. Týmto spôsobom 
sa podarilo rozšíriť sortiment zariadenia požičovne o moderné
a kvalitné zariadenia. Združenie tak môže poskytnúť širšiu 
škálu pomôcok pre zmiernenie fyzických znevýhodnení a zlep-
šenie kvality života chorých. 

Rozsah podmienok poskytovania činnosti: 
Záujemca – nájomca zdravotnej pomôcky, alebo ním poverená 
osoba, sa môže skontaktovať so zodpovednou osobou telefo-
nicky. Všetky informácie budú dostupné na webstránke pre-
najímateľa pomôcok, ako i mesta Nemšová, tiež v Registri po-
skytovateľov sociálnych služieb. Podľa požiadavky záujemcu 
sa spíše nájomná zmluva na zdravotnú pomôcku, záujemca 
zaplatí stanovenú sumu výpožičného a dohodne si čas a mies-
to odovzdania.
Zodpovedná osoba pri odovzdávaní príslušnej pomôcky poučí 
nájomcu o jej používaní. Obhliadka pomôcky sa môže usku-
točniť aj pred spísaním nájomnej zmluvy. Vrátenú pomôcku je 
potrebné pred odovzdaním a novým zapožičaním vydezinfi ko-
vať a vrátiť v neporušenom stave.
Táto nová služba OZ PEREGRÍN je založená na dobrovoľníc-
kej práci. Zodpovednou osobou za prevádzku požičovne z po-
verenia štatutárneho orgánu OZ (Výbor OZ), je Anna Kebísko-
vá, členka OZ.

Cenník zapožičania zdravotných pomôcok požičovne OZ Pe-
regrín, platný od: 6. 9. 2017

 

Podmienkou zapožičania zdravotnej pomôcky klientovi sú jeho 
vážne zdravotné ťažkosti, potvrdené jeho ošetrujúcim lekárom. 
Platenie sa uskutoční v hotovosti pri podpise Nájomnej zmluvy 
na zdravotnú pomôcku. Prenajímateľ o úhrade vydá nájomco-



Ďakujeme tiež všetkým pestovateľom ovocia, zeleniny, kvetov z Nemšovej a zo širokého okolia 
(Omšenie, Borčice, Skalka n/V, ...) za ich ochotu podeliť sa s nami a návštevníkmi výstavy
o svoje výpestky ako aj včelárom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na príprave a konaní výstavy, na ktorú bola veľ-
mi kladná odozva: našim záhradkárom, Únii žien v Nemšovej, Mestskému úradu v Nemšovej, 
VPS Nemšová a nemalé poďakovanie patrí pani učiteľkám, škôlkarom, školákom a žiakom 
ZUŠ za umelecké spestrenie výstavy. 

Mária Kováčová

Výstava opäť nesklamala záujemcov a vystavovateľov, bola spestrením jesenného obdobia.

Ako obyčajne v jeseni, naši záhradkári pripravili 51. ročník oblastnej výstavy ovocia, zeleniny
a kvetov, ktorý sa konal v dňoch 13. – 16. októbra. Výstavy sa zúčastnilo vedenie mesta na 
čele s primátorom mesta Ing. Baginom, ktorý poďakoval všetkým za prípravu a zorganizovanie 
výstavy a predniesol slávnostný prípitok.
Ako minulý rok aj tento rok nebol pre nás záhradkárov priaznivý, na jar mrazy, ktoré poškodili 
ovocné stromy, v lete veľké sucho a teraz, keď máme zbierať výsledky našej práce, tak stále 
prší. Tešme sa z každého jabĺčka, hrušky, slivky i mrkvy, cibule, cesnaku a ďalších našich vý-
pestkov. Sme radi, že našimi výsledkami potešíme vaše oko i chuť. 

Výstavu v spolupráci s mestom organizovali a zabezpečovali Občianske združenie prídomo-
vých záhradkárov a Občianske združenie záhradkárov osady Bočky, kde by sme privítali, aby 
sa aktívnejšie a vo väčšom počte zúčastňovali jej prípravy.
Ako každý rok, aj tento sa na výstave zúčastnili naši včelári, ktorí ponúkali na ochutnanie rôzne 
druhy medu, ako i medové výrobky.

Výstavy sa zúčastňujú i naši starkí z centra sociálnych služieb pod vedením PhDr. Trenčana, 
ktorí vystavujú svoje kreácie, ako i rôzne bylinky, ktoré dopestovali. 
Návštevníkov výstavy najviac zaujal rebrinový voz s doplnkami ako hrable, vidly, koše, krčahy, 
plachta na seno a rôzne iné záhradné náradie, ktoré používali ešte naši prarodičia. Rebrinový 
voz s jeho doplnkami a zeleninou zabezpečil Jozef Púček z Trenčianskej Závady. Michal Ďuriš 
poskytol na vystavenie kroj, starú pílu, kolovrat, drevené hrable a lopatu, ktoré taktiež pripomí-
nali našu minulosť. Na voze bola vystavená rôzna zelenina. Výstavu sme obohatili nádhernými 
veľkými kvetmi dálií, listovými a ihličnatými bonsajmi.

Návštevníci, ktorých záujem o našu výstavu každým rokom vzrastá, sa mohli potešiť pohľadom 
na rôzne druhy ovocia, či už jabĺk, hrušiek, hrozna, oskoruše a rôznych druhov orechov. 
V nemalom množstve bola zastúpená aj zelenina: cesnak, cibuľa, mrkva, repa, tekvica, cvikla, 
kaleráb, chilli papričky, rôzne druhy zemiakov. 
Do našej kroniky pribudlo množstvo podpisov. O výstavu sa zaujímali aj školáci, ktorých spre-
vádzali pani učiteľky, ktorým ďakujeme, že v nich vychovávajú našich následníkov. 
O nádhernú dekoráciu z rôznych druhov kvetov a kríkov sa postarala Lenka Patková a Lukáš 
Filo z Ľuborče, za čo im veľmi ďakujeme.

Mesto Nemšová sa z dôvodu skvalitnenia služieb poskytova-
ných svojim občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného pro-
stredia a verejnej zelene, rozhodlo riešiť problém so psími ex-
krementami inštaláciou 2 ks ECO DOG TOILET STANÍC na 
Sklárskej ulici.

ECO DOG TOILET STANICA je hygienické zariadenie na ven-
čenie psov, ktoré ekologicky a efektívne rieši likvidáciu a neu-
tralizáciu psích exkrementov na verejných priestranstvách
a v obytných zónach miest už od počiatku, to znamená, že ne-
dochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým pro-
stredím a jeho následnej kontaminácii.

ECO DOG TOILET stanica priťahuje psy a aktívne podporuje 
ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom psích fe-
romónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice. Táto 
zložka so psími feromónmi pôsobí na psy ukľudňujúco. Spolu-
práca majiteľa psa pri tomto ekologickom riešení je veľmi dôle-
žitá, lebo psa je potrebné podporovať na vykonávanie potreby 
v ECO DOG TOILET stanici, obzvlášť pri ranných prechádz-
kach. Majiteľ psa po príchode k ECO DOG TOILET stanici 
umožní psovi pohodlný prístup povolením vôdzky. Následne 
pes sám inštinktívne pôsobením dômyselného systému stani-
ce ECO DOG TOILET vykoná potrebu. Potom je vhodné psa 
pochváliť, prípadne odmeniť, aby si na venčenie v ECO DOG 

TOILET STANICI vytvoril návyk. Tuhý exkrement majiteľ psa 
naberie priloženou lopatkou aj s časťou absorpčnej hmoty
a vhodí ho do plastového vreca, ktoré sa nachádza v ochran-
nom koši upevnenom na stĺpe ECO DOG TOILET stanice. 
Zvyšky exkrementu a vylúčený moč prechádza absorpčnou 
hmotou a následne fi ltračnou zložkou, čím sú zbavené choro-
boplodných zárodkov, zápachu, pH kyslosti a sú neutralizova-
né. Filtračný systém je pravidelne monitorovaný a servisova-
ný.

Vyzývame majiteľov psov bývajúcich na Sklárskej ulici a Ulici
odbojárov, aby svojich psíkov naučili vykonávať potrebu v tých-
to psích toaletách. 
Občania, ktorí nie ste vlastníkmi psov, upozorňujte psíčkarov 
na tieto toalety.

Využívaním ECO DOG TOILET STANICE prispievame k čisto-
te nášho mesta a k udržiavaniu zdravého životného prostredia 
pre nás všetkých.

Podľa propagačných materiálov spoločnosti ECO DOC TOI-
LET GROUP, s. r. o. spracovala 

Elena Bachratá



stvom. Pri príležitosti výročia organizácie boli pamätným listom ocenené jej zakladajúce člen-
ky: Štefánia Marková, Štefánia Matejková, Terézia Mutňanská, Daša Pavlačková a Margita 
Vavrušová. 
Mesiac úcty k starším je aj príležitosťou zagratulovať jubilantom, ktorých bolo spolu 41. Svojou 
návštevou potešila i 95-ročná pani Anna Juriková. 
Po občerstvení sa rozprúdila príjemná zábava pri hudobnej produkcii p. Petra Holbu. Domov sa 
odchádzalo s dobrým pocitom z príjemne stráveného popoludnia. Hrialo nás vedomie, že ani
v seniorskom veku sa na nás nezabúda. 

Mária Bakošová 

Ing. František Bagin. Zaujímavým vystúpením  Dychovej hudby Gloria  a detí DSS Čistá duša 
sme spoločne poďakovali rodičom a starým rodičom za všetko, čo pre nás spravili, obetovali
a stále robia,  hlavne za ich lásku a za to, že sme tu. Patrí im úcta a vďaka. Ďakujeme.

Eva Brandoburová

Toto jubileum si pripomenuli členovia krásnym spoločenským posedením v rámci Mesiaca
úcty k starším ľuďom v nedeľu 8. októbra vo veľkej sále KC Nemšová. 
Po úvodnej básni v podaní členky výboru Anny Šeligovej stretnutie otvorila a viedla predsed-
níčka MO JDS Ing. Viktória Korbašová. Príjemným spestrením bol umelecký program Tren-
čianskeho osvetového strediska pod vedením Mgr. Vierky Slivovej. 
Milým hosťom na podujatí bol aj podpredseda okresnej organizácie JDS Ing. Ján Skyba. Za-
blahoželal k 25. výročiu organizácie, ocenil jej prínos pre aktívne prežívanie 3.veku a zaželal 
do ďalšej činnosti veľa zdravia a elánu. Primátor mesta Ing. František Bagin vo svojom prího-
vore ocenil aktivitu, pozitívny prístup k životu i vzájomnú spoluprácu s mestským zastupiteľ-

Primátor mesta Nemšová, Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej a Domov sociálnych služieb 
Čistá duša pripravili pre  seniorov  v nedeľu 22. októbra v Kultúrnom centre v Nemšovej pri prí-
ležitosti  „Mesiaca úcty k starším“ slávnostné posedenie. Prítomným sa prihovoril hosť - pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška a, samozrejme, primátor mesta 

Aj tento rok sa v čarovnom predvianočnom období 6. decembra 2017 konalo v Kultúrnom stre-
disku Ľuborča vianočné posedenie občanov, organizované mestom Nemšová,  v spolupráci so 
sociálno-zdravotnou komisiou mesta. V úvode primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin 
srdečne privítal prítomných a po slávnostnom príhovore ich potešil hodnotnými balíčkami. V 
rámci pripraveného kultúrneho programu vystúpili žiaci Základnej školy sv. Michala z Nemšo-
vej. Krásna predvianočná atmosféra, ktorá sprevádzala toto stretnutie, bola sprievodným ja-
vom pri lámaní oblátok s medom,  jedení vianočnej kapustnice i zábave dospelých a detí. Na 
záver všetci prítomní vyjadrili svoju spokojnosť a odchádzali s nádejou na ďalšie spoločné 
predvianočné stretnutie.

Jarmila Raftlová 

Peter Štefanec – neprofesionálny maliar a výrobca drevorezieb, ktorý sa umeniu venuje od 
roku 2000, predstavil svoje diela na vernisáži výstavy Slovensko farbami a drevom v piatok 
1. decembra v Mestskom múzeu v Nemšovej. MUDr. Peter Štefanec pochádza z Nemšo-
vej a dnes žije a pracuje ako lekár v považskobystrickej nemocnici. Úžasná zbierka obrazov
a drevorezieb sa niesla v duchu citátu Pabla Picassa „Umenie zmýva z duší prach každoden-
nosti.“ Diela,  či už olejomaľby hôr, či  drevené postavy vyjadrovali lásku autora ku Slovensku 
a potvrdzovali výrok.  Program vernisáže spestrili  dcéry autora hrou na klavír, spevom a pred-
nesom básní.

Eva Brandoburová



Postup do celoslovenského fi nále
v stolnom tenise

Dňa 8. 11. 2017 sa chlapci a dievčatá našej školy zúčastnili 
okresnej súťaže v stolnom tenise, ktorá sa konala na Základ-
nej škole v Kubrej. 
Z chlapcov našu školu reprezentovali Matúš Spurný (9. B), 
Andrej Bútora (9. B) a Simon Bahno (8. B). Z dievčat to boli 
Hanka Bútorová (8. B), Terezka Haljaková (8. B) a Alexandra 
Oškrdová (6. A). Chlapci vybojovali vo veľkej konkurencii krás-
ne 2. miesto, pričom im celkové víťazstvo ušlo len o vlások. 
Dievčatá tento turnaj vyhrali, a tak postúpili do regionálneho 
kola, ktoré sa konalo o týždeň neskôr, dňa 15. 11. 2017, opäť 
na Základnej škole v Kubrej. K tímu sa pripojila dôležitá po-
sila – Natália Slabá z 9. B. Na regionálnom turnaji sa pred-
stavili žiačky víťazných družstiev okresu Trenčín, Nové Mesto 
nad Váhom a Myjava. Dievčatá suverénne zvíťazili, a tak si 
zaistili postup do krajského kola. To sa konalo 28. 11. 2017 vo 
Veľkých Uherciach. Keďže v silnej konkurencii súťažili s naj-
lepšími dievčatami Trenčianskeho kraja, ich očakávania aj 
športové nasadenie boli obrovské. Po skvele odohraných zá-
pasoch zaslúžene zvíťazili a postúpili do celoštátneho kola tur-
naja v stolnom tenise, ktoré sa uskutoční niekedy na jar v roku 
2018. Dievčatám srdečne gratulujeme a už teraz im všetci dr-
žíme palce!

Vzdelávame sa netradičným spôsobom

Vyučovanie cudzích jazykov je dôležitou súčasťou vyučova-
cieho procesu na základných školách. Už počas primárneho 
vzdelávania sa žiaci oboznamujú so základnou anglickou slov-
nou zásobou. Preto sme si aj v tomto školskom roku na hodi-
nách angličtiny pripomenuli Európsky deň jazykov. Tento deň 
sme prežili v jednotlivých ročníkoch zábavnými
a hravými aktivitami. Najskôr sme sa porozprávali o tomto dni, 
oboznámili sme sa s logom a ukázali sme si aktivity žiakov 
z iných škôl. Neskôr naši malí prváci a starší druháci kreslili
obrázky rôznych zvierat v prírode. Ku každému zvieratku pri-
lepili aj jeho názov. Takto vytvorili zaujímavú nástenku o ríši 
zvierat. Štvrtáci, nakoľko sa učili slovnú zásobu o krajinách, 
vytvárali vlajky rôznych európskych krajín. V popoludňajších 
hodinách na záujmovom útvare Hravá angličtina deti najskôr 
kreslili logo Európskeho dňa jazykov. Potom každý dostal jed-
no slovenské slovo, napr. priateľ, ahoj, škola... Ich úlohou bolo 

vyhľadať toto slovo na internete v rôznych svetových jazykoch. 
Žiaci tak vytvorili pekné a poučné obrázky. Pritom sa naučili 
veľa nových slovíčok aj v iných jazykoch. Aj siedmaci si pripo-
menuli tento deň a prostredníctvom počítačov pracovali na zá-
bavnom kvíze z oblasti jazykov, geografi e, histórie a biológie 
Európy. Najlepšie výsledky dosiahol Marek Mihálik (7. A), kto-
rý získal certifi kát za vedomosti a knižnú odmenu. Všetkými 
uvedenými aktivitami v rámci Európskeho dňa jazykov sme vy-
učovanie cudzích jazykov na našej škole spestrili a obohatili
o nové poznatky.
Koncom októbra sme si pripomenuli medzinárodný deň škol-
ských knižníc s názvom Deň Milana Rastislava Štefánika. 
Naši deviataci si pre žiakov I. stupňa pripravili rôzne aktivity, 
prostredníctvom ktorých sa zábavnou formou dozvedeli zaují-
mavosti o významnej osobnosti našich dejín, ktorú stvárňoval 
Dalibor Benko (9. B). Všetci žiaci boli odmenení medailou ge-
nerála M. R. Štefánika a dostali možnosť „zalietať“ si v Štefá-
nikovom lietadle. 
Medzi obľúbené tematické dni určite patrí aj Deň jablka a Ze-
miakové kráľovstvo. Žiaci sa naučili opäť niečo nové o týchto 
zdravých plodinách, zábavnou formou plnili rôzne úlohy za-
merané najmä na rozvoj fi nančnej a čitateľskej gramotnosti
a ochutnávali dobroty, ktoré mamy a staré mamy pripravili. 
Ujsť si nenechali ani tradičné pečené zemiaky, ktorých vôňa 
sa niesla celou školou.
Zaujímavo prežili žiaci aj posledný deň pred jesennými prázd-
ninami. V rámci účelového cvičenia Ochrana života a zdravia 
nás navštívili členovia Hasičského a záchranného zboru SR. 
Prezentovali žiakom svoju náročnú prácu, často vykonávanú 
v ťažkých podmienkach. Druhostupniari pracovali na zdoko-
nalení svojich zručností v poskytovaní prvej pomoci, ktoré im 
prišla odprednášať Mgr. Jana Korieneková. Žiaci mali možnosť 
prakticky si na spolužiakoch vyskúšať rôzne obväzové techni-
ky, na fi gurínach odstránenie prekážky z dýchacích ciest, tzv. 
Heimlichov manéver a kardiopulmonálnu resuscitáciu. 

Cestujeme za kultúrou

Žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka sa za kultúrou vybrali 
so svojimi pani učiteľkami do Nitry. Ich cieľom bolo Staré diva-
dlo Karola Spišáka a jeho hudobná rozprávka plná rôznych 
typov bábok, vizuálnych čarov, farieb a chytľavej hudby. V roz-
právke Čarodejník z krajiny OZ sledovali žiaci malú Dorotku, 

jej verného psíka Tota, strašiaka Hastroša, plechového drevo-
rubača Plecháča a zbabelého leva Bojka, ktorí svojou odva-
hou, rozumom a srdcom porazili zlú čarodejnicu Elfabu
a odhalili, že aj moc tých najväčších kúziel a čarov môže byť 
len ilúzia a že každý môže dosiahnuť po čom túži, ak bude 
naozaj veľmi chcieť. Po skončení divadelného predstavenia 
sa štvrtáci vybrali naspäť domov a starší žiaci si prezreli cen-
trum mesta. Aj napriek upršanému počasiu sa všetci vrátili do 
Nemšovej plní nádherných zážitkov.
Podstatne vážnejšie myšlienky napadali ôsmakom a deviata-
kom po absolvovaní divadelného predstavenia Anna Franko-
vá. Inscenácia, ktorá vznikla s fi nančnou podporou Minister-
stva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na pre-
sadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na 
predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xeno-
fóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, vznik-
la podľa najčítanejšieho denníka Denník Anny Frankovej. Len 
dvaja herci vedeli veľmi pútavo vyrozprávať a zahrať príbeh 
židovského dievčaťa, ktoré strávilo spolu s ďalšími siedmimi 
spolubývajúcimi v úkryte celé dva roky. V závere denníka, pár 
dní pred svojou smrťou, vyslovila Anna presvedčenie, že sa 
ľudstvo poučí z chýb minulosti a že sme ako ľudia vo svojej 
podstate dobrí.... Dúfame, že sa Anna nemýlila a že v žiakoch 
príbeh jej krátkeho života zanechá spomienky na dobu, ktorá 
by sa určite nemala už nikdy opakovať. 

Odštartovali sme vianočný čas

Neopakovateľné čaro Vianoc sme odštartovali Vianočnými tvo-
rivými dielňami. Tento rok sme do kreatívnych činností už po 
tretíkrát zapojili aj žiakov druhého stupňa, ktorí nám dokázali, 
že sa tiež vedia pre niečo nadchnúť. Triedy sa premenili na 
hniezda rôznych aktivít, vo vzduchu sa niesla radostná nálada. 
Príjemnú atmosféru umocnila vôňa šíriaca sa po celej škole
z čerstvo napečených medovníčkov. Všetci usilovne pracovali, 
aby výsledok bol čo najlepší. Ich nádherné výtvory ste si určite 
všimli na predajných trhoch v mestskej tržnici.

Za kolektív ZŠ L. Tršková

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

OTVORENÁ ŠKÔLKA

S padajúcimi listami a s prvými snehovými 
vločkami navštívili materskú školu aj rodinní 
príslušníci našich škôlkarov. V prevádzkach 
škôlky sme pre deti pripravili niekoľko zá-
bavných popoludní plných hier a zábavy. V 

krajine zdravia sa ocitli návštevníci na Ulici Ľuborčianskej, kde pani 
učiteľky pripravili Deň jablka, Deň zdravej výživy a Šmolympiádu pred-
školákov 5-členných tímov celej školy, na Ulici Kropáčiho Deň jablka a 
Tekvicovú slávnosť a v triede na Ulici Trenčianskej Deň jablka. Na Ulici 
odbojárov sa konal tajomný podvečer Tekvicománia, na ktorej privítali 
malé aj veľké strašidlá všetky nemšovské deti. 
Internou akciou bolo Mesto remesiel, na ktorej sa malí profesionáli 
ako veterinári, doktori, cukrári, záhradníci, piloti a stylisti postarali o 
svojich zákazníkov a klientov. Otvorili svoje prevádzky ako „Salón u 
krásnej lady“ alebo ambulanciu „U MUDr. Srdiečkovej“. V kostýmoch, 
na ktoré fi nančnými prostriedkami prispela materskej škole Nadácia 
Tatrabanky, vykonávali známe pracovné činnosti. Prítomnosť rodičov 
a skvelý zážitok boli tou správnou cestou, ako deťom priblížiť niektoré 
profesie a Mesto remesiel sa stalo mestom detských snov o budúcom 
povolaní.

... A DARČEKY POD STROMČEK?

Mikulášska diskotéka, návšteva Mikuláša, recitačná prehliadka v Mes-
tskom múzeu „Pod vianočnou hviezdičkou“, divadelné predstavenie 
„Janko a Marienka“, hudobný koncert detí ZUŠ v Nemšovej, návšteva 
fi lmového predstavenia,vianočné besiedky.

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ V mene detí a zamestnancov materskej školy  prajem všetkým čita-
teľom nemšovských novín krásne a pokojné Vianoce a splnenie všet-
kých prianí v roku 2018!

 Miroslava Dubovská



Aj v našom mestskom múzeu

V dňoch od 19.- 29. septembra v mestskom múzeu si mohli
návštevníci pozrieť výstavu papierových modelov hradov au-
tora Vladimíra Slobodu z Dubnice nad Váhom. Autor prác sa 
modelovaniu začal venovať ešte ako žiak, keď si kupoval ča-
sopis ABC, ktorý sa vydával pre mladých technikov a príro-
dovedcov a obsahoval rôzne vystrihovačky. Táto záľuba mu 
vydržala dodnes a v súčasnosti je pre neho modelovanie relax, 
koníček a v neposlednom rade výzva pre zdokonaľovanie stá-
le náročnejších papierových modelov. Základy pre papierové 
modelovanie získava zo zahraničných zdrojov. Bol by rád, aby 
aj prostredníctvom tejto výstavy zaujal a získal pre papierové 
modelovanie mladých. Výstavy sa zúčastnili žiaci materských 
škôl, základných škôl, ale i široká verejnosť.

Katarína Holíčková

liadky nás čakal darčekový bonus: balón a cukrová vata – 
mňam.
26. 11. sa krúžok vybral na ďalšiu akciu. Nie na ten známy 
ostrov, ale do Bratislavy, na muzikál Madagaskar. Muzikálové 
vystúpenie nás čakalo na štadióne O. Nepelu. Okrem javiska 
sme vystúpenie mohli sledovať na dvoch obrovských obrazov-
kách. Dej príbehu zvieratiek z newyorskej ZOO pozná asi kaž-
dý, ale v hudobnom prevedení a v pekných kostýmoch to bol 
naozaj zážitok. 

Katarínska diskotéka

Dňa 23. novembra 2017 sa v priestoroch veľkej telocvične ZŠ 
sv. Michala v Nemšovej uskutočnila naozajstná Katarínska dis-
koparty pre žiakov školy. Príprava diskotéky prebehla nie-
koľko dní pred jej konaním - žiaci mali možnosť vybrať piesne, 
ktoré sa hrali i navrhnúť súťaže, v ktorých si mohli zmerať sily 
počas diskotéky. Chlapci zo siedmeho ročníka si tiež natréno-
vali svoje náročné parkourové číslo, ktorým spestrili diskoté-
kový program.

Diskotéky sa zúčastnilo viac než sto detí rôzneho veku, ktoré 
si dosýta zatancovali, zaspievali a zasúťažili.
 
Mikulášske stretnutie

Dňa 3. 12. 2017 si žiaci 5. – 8. ročníka s vyučujúcimi sloven-
ského jazyka pripravili vianočné pásmo Narodenie Pána, ktoré 
prezentovali v 1. adventnú nedeľu na privítaní Mikuláša, ktoré 
organizovalo mesto Nemšová. S týmto programom žiaci pote-
šili aj našich najstarších z Domova sociálnych služieb, a to na 
Mikuláša – 6. 12. 2017.

Centrum voľného času
v predvianočnom období

Katolícka spojená škola Nemšová v spolupráci s Nadáciou Pro 
charitas znova pripravila už 8. ročník Vianočných tradícií, ktorý 
sa uskutočnil 6. decembra 2017 v priestoroch KSŠ Nemšová
v čase od 12.00 h do 16.00 h. Začiatok vianočných trhov po 
slávnostnom otvorení spríjemnili žiaci II. stupňa svojím vianoč-
ným programom. Pod vedením triednych učiteľov si žiaci pri-
pravili podľa vlastného výberu jarmočné stánky v priestoroch 
školy, kde niektorí ponúkali vianočné dekorácie a rôzne výrob-
ky, napiekli medovníky alebo koláčiky, ktoré predávali v kaviar-
ni spolu s čajom a kávou. Iní si pripravili hot-dogy a iné dobro-
ty. Niektoré triedy si pripravili okrem výrobkov aj tombolu, iní 
pripravili burzu kníh. Do tejto školskej akcie bola okrem rodi-
čov, žiakov a učiteľov zapojená aj verejnosť, ktorá nám oboha-
tila Vianočné tradície pečením oblátok, výrobou sviečok, zdo-
bením medovníkov, ako aj ukážkou prútených výrobkov, maľo-
vaním na sklo a iných dekorácií. Všetci návštevníci si mohli dať 
vianočnú kapustnicu a dospelí vianočný grog, ktorých sponzo-
rom bola Nadácia Pro charitas, za čo jej vyslovujeme úprimné 
„Pán Boh zaplať“.

Andrea Poláčková
OZNÁMENIE

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ KSŠ, 
Školská 9, Nemšová na základe Uznesenia Rady školy z vý-
berového konania a odporučenia Rady školy pri KSŠ, Nem-
šová vymenúva PaedDr. Lubomíra Krála, PhD. za riaditeľa
Katolíckej spojenej školy, Školská 9, 914 41 Nemšová na 
funkčné obdobie piatich rokov s účinnosťou od 1. decembra 
2017. Pán riaditeľ bude bližšie predstavený v nasledujúcom 
čísle Nemšovského spravodajcu. 
 
POĎAKOVANIE 

v mene rodičov a celého učiteľského kolektívu patrí bývalé-
mu riaditeľovi Ing. Milošovi Čižmárikovi za všetky jeho aktivity
a práce pri vedení a zabezpečovaní chodu školy počas jeho 
10-ročného pôsobenia v KSŠ. 

Krásne vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2018 všetkým 
želá pedagogický kolektív a žiaci Katolíckej spojenej školy.

Podľa školského archívu pripravila
Mária Urbánková.

DUCHOVNÉ AKTIVITY 

Aj my pripravujeme vianočné pozornosti pre svojich najbliž-
ších, aby sme im týmto spôsobom ukázali svoju lásku, pozor-
nosť a to, že sú pre nás v živote dôležití. Treba spomenúť dar, 
ktorý má každý jeden z nás pripraviť Pánu Ježišovi. Tým darom 
je čisté srdce, oslobodené od všetkého zla, hriechov a iných 
nerestí. Nebude ale stačiť, keď naše srdce bude čisté, ale zá-
roveň prázdne. Treba ho naplniť predovšetkým modlitbou a do-
brými skutkami, ktoré konáme z lásky k Pánu Ježišovi a pre 
dobro našich blížnych. V advente neprerušujeme našu celo-
ročnú aktivitu – Nasledujeme hviezdy slovenského neba.
K tomu ale pridáme aj prípravu malého – viditeľného darčeka 
pre Pána Ježiša. Každý, kto príde ráno do našej kaplnky na 
spoločnú modlitbu, dostane list papiera, na ktorý si napíše svo-
je meno a bude si ho každý deň nosiť do kaplnky. Každý deň 
na tento papier dostane pečiatku, ktorá bude viditeľným preja-
vom jeho modlitby. V posledný deň školského vyučovania pred 
Vianocami po spoločnej modlitbe každý jeden z nás odovzdá 
tento svoj darček Ježiškovi k jasličkám v našej kaplnke. 

Monika Tatranská 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Turnaj o Pohár sv. Michala

Pri príležitosti Sviatku sv. Michala sa konal už 25. ročník turna-
ja vo vybíjanej dievčat a v minifutbale chlapcov, ktorý organizo-
vala naša ZŠ sv. Michala v Nemšovej. Vybíjanej sa zúčastnili 
4 družstvá a minifutbalu 5 družstiev nedočkavých športovcov. 
Všetci sa tešili na turnaj plný športových zážitkov. V oboch ko-
lektívnych športoch bolo cítiť súťaživosť a zápal pre šport. 
Všetky družstvá podali výkony na hranici svojich možností, ale 
víťazom sa môže stať vždy len jeden. Vo vybíjanej sa naše 
dievčatá umiestnili na druhom mieste za ZŠ J. Palu. Zápasy
v minifutbale boli plné emócií a bolo vidieť neskutočnú snahu 
družstiev dotiahnuť zápas do víťazného konca. A tak sa po vy-
dretých výkonoch mohlo z turnajového víťazstva radovať naše 
družstvo ZŠ sv. Michala, ktoré sa tešilo už zo zaslúžených 
víťazných momentov tretí rok za sebou. Všetkým reprezentan-
tom KSŠ patrí veľká pochvala za disciplínu a chuť bojovať. 
Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník Turnaja o Pohár
sv. Michala.

Beh okolo Ľuborče

V jeden sobotný deň, dňa 11. novembra 2017, sa v spolupráci
s Mestom Nemšová, TJ Vlára Ľuborča, Champion Clubom
a PD Vlára Nemšová uskutočnil už 49. ročník Behu okolo Ľu-
borče. Aj naša škola sa zapojila do tejto športovej súťaže, kto-
rá má v Nemšovej už bohatú históriu. Súťažili mladší i starší 
žiaci. Ale najväčšiu pochvalu si zaslúži Matej Motola z 5. B
triedy, ktorý obsadil prvé miesto v kategórii mladší žiaci. A v pos-
lednej súťaži na 3000 m, kde súťažil i s dospelými, sa Matej 
umiestnil na ocenenom 10. mieste. A právom mu patrí diplom
i dve medaily. Gratulujeme!

KULTÚRNE AKTIVITY 
Dobrodružstvá siedmakov

V tomto školskom roku začal krúžok žiakov 7. ročníka pod ve-
dením pani učiteliek Straškovej a Domsovej svoje dobrodruž-
stvá poznávaním blízkeho okolia. V sobotu 21.10. sme sa vy-
brali do cukrovaru v Trenčianskej Teplej. Cukrovar organizoval 
Deň otvorených dverí, preto sme mohli nazrieť do tajov cukro-
varníctva pod vedením odborníka z cukrovaru. Na konci preh-



28. novembra sa vybrali naši žiaci hudobného odboru spolu s ich učiteľmi na celodenný výlet 
za hudobným umením do Bratislavy na detské predstavenie O čarovnej fl aute a iných kúzlach, 
v ktorom sa deti mohli prostredníctvom hudobno-scénických ukážok a so sprievodom vtipného 
komentára Martina Vaneka zoznámiť s tajuplným svetom jednej z najpopulárnejších opier Wolf-
ganga Amadea Mozarta – Čarovná fl auta.
Toto predstavenie upútalo našich mladých umelcov po hudobnej i hereckej stránke. Žiaci mali 
možnosť vidieť i orchester Slovenského národného divadla, čo bolo pre nich nezabudnuteľným 
zážitkom.

Kreatívne Vianoce
Od začiatku novembra sa žiaci výtvarného odboru pripravovali na súťaž Kreatívne Vianoce. Vy-
rábali a maľovali všakovaké vianočné ozdôbky, pri ktorých využívali vlastnú tvorivosť a fantáziu. 
Niektoré výrobky boli určené na predaj na vianočných trhoch, najlepšie práce boli ocenené
a vystavené na výstave výtvarného odboru, ktorá bola súčasťou adventného koncertu.

Predvianočné koncerty
6. a 7. decembra zavítal Mikuláš do mestského múzea na hudobné koncerty našej školy.
65 žiakov hudobného odboru predviedlo svoj talent pred Mikulášom a svojimi príbuznými či ka-

marátmi, ktorí ich prišli na koncert podporiť. 12. decembra prijal Mikuláš pozvanie i na vystúpe-
nie tanečného odboru do Kultúrneho centra v Nemšovej. Na všetkých koncertoch a vystúpe-
niach boli deti odmenené sladkými balíčkami.
Naši žiaci potešili svojou hrou na hudobných nástrojoch i klientov Centra sociálnych služieb
v Nemšovej jesenným koncertom 23. novembra a vianočným koncertom 19. decembra. Svoj 
talent mali možnosť ukázať i pred svojimi spolužiakmi a pani učiteľkami na koncerte v ZŠ, Janka 
Palu 21. decembra v dopoludňajších hodinách.

Oslavy 20. výročia
10. decembra oslávila naša škola 20. výročie svojho vzniku slávnostným koncertom v kultúr-
nom centre, na ktorom vystúpili žiaci i učitelia školy. Prezentovali sa v sólových i komorných 
skladbách. Koncert zakončil so svojím repertoárom orchester Big-Band ZUŠ Nemšová. Sú-
časťou koncertu bola i prezentácia žiakov výtvarného odboru. Každý zúčastnený si na pamiatku 
odniesol malý darček.

ZUŠ Nemšová želá všetkým čitateľom krásne vianočné sviatky plné zdravia, šťastia, lásky
a príjemných chvíľ.

Viera Muntágová, riaditeľka ZUŠ Nemšová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Nedeľa  24. 12
Štedrý deň
Farský kostol 8.00 a 10.15 hod.
Kľúčové 7.30 hod.
Trenčianska Závada 8.45 hod.
Polnočná sv. omša
vo farskom kostole 0.00 hod.

Pondelok  25. 12. 
Slávnosť Narodenia Pána 
Farský kostol 8.00, 10.15 a 17.30 

hod.
Kľúčové 7.30 hod.
Trenčianska Závada 8.45 hod.

Utorok 26.12.
Sviatok sv. Štefana, mučeníka
Farský kostol 8.00, 10.15 hod.
Kľúčové 7.30 hod.
Trenčianska Závada 8.45 hod.

Nedeľa 31. 12.
Nedeľa sv. rodiny
Farský kostol 8.00 a 10.15 hod.
Kľúčové 7.30 hod.
Trenčianska Závada 8.45 hod.
Polnočná sv. omša
vo farskom kostole 0.00 hod.

Pondelok 1. 1. 2018
Slávnosť Panny Márie Bohoro-
dičky
Farský kostol 8.00, 10.15 a 17.30 

hod.
Kľúčové 7.30 hod.
Trenčianska Závada 8.45 hod.

POĎAKOVANIE

Mesto Nemšová ďakuje spoločnosti LIDL za poskytnutie sponzorského daru 
vo forme sladkostí a spoločnosti Dušan Mazanovský - ALFA DM za poskytnutie 
pódia pre účinkujúcich na Mikulášskom popoludní dňa 3. 12. 2017. Zároveň ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii vianočných dielní, vystúpení 
žiakov a materiálovo – technickom zabezpečení Mikulášskeho popoludnia. 



Slávnostné vítanie novonarodených detí, nových občanov 
nášho mesta, sa uskutočnilo  23. novembra  2017 v obradnej
sieni Kultúrneho centra Nemšová. Vítanie detí, na ktoré bolo 
pozvaných 44 detí s rodičmi, bolo rozdelené na dve časti. 
Slávnosť otvorili deti z materskej školy v Nemšovej s pripra-
veným kultúrnym programom a primátor mesta Nemšová
Ing. František Bagin privítal prítomných slávnostným príhovo-
rom. V pamätnej knihe mesta Nemšová, do ktorej zapisuje-
me všetky významné udalosti, pribudol nový záznam Pamätný

zápis z uvítania detí do života dňa 23. novembra 2017 a k me-
nám detí zapísaných v pamätnej knihe pripojili svoje podpisy 
aj ich rodičia, ktorým bol odovzdaný kvet a fi nančný dar mesta. 
Rodičom srdečne blahoželáme
k šťastnému príchodu maličkých na tento svet a deťom do ži-
vota želáme, aby rástli v zdraví a spokojnosti, obklopení lás-
kou rodičov, pod láskavou ochranou starých rodičov a tých, 
ktorí ich majú radi.

Jarmila Raftlová

Pripomeňme si dôležitú životnú púť nášho významného jubi-
lanta Pavla Chmelinu.
Narodil sa 16.10. 1947 v rodine Pavla a Anastázie Chmelino-
vej v Nemšovej.
Na základnú školu chodil v Nemšovej. Učňovskú školu ukončil 
v moravskom Kyjove v r. 1965. V rokoch 1965 – 1970 absolvo-
val Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú s maturitou
v Dubnici nad Váhom. Aké bolo jeho zamestnanie?
V rokoch 1965-1980 pracoval v Skloobale Nemšová ako elek-
trotechnik a revízny technik. V rokoch 1977-1979 bol uvoľnený 
pre Miestny národný výbor v Nemšovej na zabezpečenie vý-
stavby športovej haly T-18. V roku 1980 nastúpil pracovať do 
PD Vlára Nemšová ako vedúci výstavby, neskôr ako vedúci 
závodu pridružených výrob – potravinárska, stavebná, kovový-
roba, výroba extruziek, plniareň dojčenskej vody Lucka. Záro-
veň vykonával funkciu podpredsedu PD Vlára do roku 1995.
V roku 1995 založil spoločnosť Levagri a.s. Trenčín, ktorá sa 
zaoberá poľnohospodárskou výrobou, kde pracuje ako pred-
seda predstavenstva a generálny riaditeľ.
V r. 1995 sa oženil so Soňou Ličkovou, má dcéry Editu, Soňu 
a Katku a 6 vnúčeniec. 
Aj jeho pracovné zanietenie bolo ocenené. Počas práce
v Skloobale obdržal niekoľkokrát vyznamenania - najlepší pra-
covník prevádzky, závodu a VHJ Tatrasklo. 
Vykonával predsedu ZO SZM Skloobal v r. 1968-1975.
Na PD Vlára bol ocenený ako najlepší pracovník PD.

V rokoch 1997 bol ocenený ministrom poľnohospodárstva Za 
rozvoj Slovenského poľnohospodárstva ministrom Ing. Bacom 
bronzovou medailou, v r. 2007 ministrom Ing. Jureňom strie-
bornou medailou a v 2017 ministerkou Ing. Matečnou zlatou 
medailou.
V rokoch 1969 – 1980 pracoval v TJ Skloobal Nemšová pos-
tupne ako vedúci dorastencov, mužov, tajomník TJ a v r. 1978 
ako predseda TJ. V r. 1976 obdržal od Slovenského výboru 
ČSTV verejné uznanie III. stupňa za Zásluhy o rozvoj Česko-
slovenskej telesnej výchovy.
V r. 1998 založil NTS Nemšová, kde sa stal predsedom. Za 
spolupráce Mesta Nemšová, PD Vlára, urbariátu a Skloobalu 
Nemšová vybudoval športový areál, ktorý zabezpečuje opti-
málne podmienky pre rozvoj futbalu a viacerých športov, za čo 
mu patrí veľká vďaka a uznanie obyvateľov Nemšovej. 
V r. 2010 spolu s rodinou založil fi rmu Vagricol s. r. o. Nemšo-
vá, ktorá podniká v Agroturizme na Gazdovstve Uhliská v Tren-
čianskej Závade.
V súčasnosti vykonáva funkciu podpredsedu výboru MAS Vr-
šatec Nemšová.
V jeho ďalšom živote mu v mene nášho mesta a čitateľov 
Nemšovského spravodajcu ďakujeme za doterajšiu prácu
a podporu, ktorou obohatil naše mesto, prajeme veľa zdravia
a úspechov a dobrú pohodu v kruhu svojej rodiny.

Ing. František Bagin

Slovenský ústav pamäti národa v spolupráci s Mestom Nemšo-
vá pripravili 18. novembra 2017 popoludní v mestskom múzeu 
prehliadku vybraných medzinárodných fi lmov, ktoré približovali 
ťažké osudy ľudí prenasledovaných fašizmom a komunizmom. 
Odohrávali sa často v neznesiteľných podmienkach väzníc, 
gulagov, či v uránových baniach. Vo vybraných fi lmových a do-
kumentárnych ukážkach si diváci mohli pozrieť silné príbehy 
politických väzňov, kňazov, židov i svedectvá o statočnosti 
tých, ktorí sa nebáli prenášať cez hranice zakázanú kresťan-
skú literatúru a šíriť ju formou samizdatov. Na prehliadke sa 
zúčastnili občania rôznych vekových kategórií, nechýbali ani 
mladí ľudia. Počas premietnutia fi lmov - napríklad Tiene bar-
barskej noci, Cesty nádeje, Stopy v snehu, Jáchymovské pek-
lo, sa rozprúdila živá diskusia a zazneli aj autentické spomien-
ky prítomných.
Festival slobody sa konal vo vybraných mestách Slovenska
s cieľom pripomenúť si rôzne formy útlaku a neslobody počas 
totalitných režimov, ktoré by sa nikdy nemali zopakovať.
Moderovala ho a svojimi autorskými piesňami sprevádzala 
Kristína Prekopová.

Jozef Prekop

MUDr. Elena Kruteková oznamuje, že dňom 31. 12. 2017 bude ukon-
čená činnosť privátnej diabetologickej ambulancie v Trenčianskych 
Tepliciach, s pobočkou v Nemšovej, Odbojárov 8. Dôvodom ukonče-
nia nie je nájom, resp. výška nájmu v ambulancii Nemšová, ale zru-
šenie živnosti privátnej praxe.
Pacienti budú preevidovaní do diabetologickej ambulancie uni-POLI-
KLINIKA Dubnica nad Váhom od 1. 1. 2018. Termíny objednania na 
diabetologické vyšetrenie do ambulancie od januára 2018 sú platné.
MUDr. Elena Kruteková bude pokračovať len v činnosti lekár diabe-
tológ v uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom v dňoch pondelok až 
štvrtok, odbery biochemického materiálu bude realizovať zdravot-
ná sestra v pondelok až piatok. V prípade nejasností sa informujte 
na telefónnom čísle 042/46533 11 – spojovateľka uni-POLIKLINIKA 
Dubnica nad Váhom.

MUDr. Elena Kruteková

Super komédia
Šesticu mladých komediálnych hercov pod vedením režiséra 
Michala Spišáka si mohli diváci pozrieť 21.septembra v KC 
Nemšová pod názvom „Nevyliečiteľní“. Miestami bláznivá, 
miestami lyrická komédia riešila najmä medziľudské vzťahy. 
Hlavní hrdinovia boli nespokojní so svojím životom. Ironickým 
vyznením hry bolo trpké poznanie hlavnej hrdinky, že je možno 
lepšie uspokojiť sa s málom, ktoré reálne existuje, ako celý ži-
vot žiť vo vysnenej predstave, ktorá sa nikdy nenaplní. Veríme, 
že občania  spolu s hercami strávili príjemný utorkový večer. 

Katarína Holíčková   



Občianske združenie Priatelia Zeme organizuje už päť rokov súťaž
o najväčší pokrok v odpadovom hospodárstve 3Z – znižuj, znovupou-
žívaj, zrecykluj. Základom pri hodnotení je kvantitatívny aj kvalitatívny 
pokrok. Za najlepšie výsledky v odpadovom hospodárstve v roku 2016 
dostali čestné uznanie obec Malý Cetín a mesto Nemšová. 
Máme ďalší pozitívny argument proti odpadovým skeptikom. Triediť od-
pad má význam. Ešte významnejšie je množstvo odpadu znižovať
a predmety znovu používať.
Štatistické údaje o jednotlivých zložkách komunálneho odpadu za roky 
2014 – 2016 boli uverejnené v našom spravodajcovi číslo 2/2017.

Elena Bachratá

NOVÍ OBČIANKOVIA
Nina Teplanská, Teodor Navrátil, Marína Gruca, Natália Kvasnicová, Michal Bača, Natália Ďurišová, 
Matúš Mikel, Melisa Ondrášová, Damián Sádovský, Marek Janík, Katarína Bartáková, Karinn Jane-
gová, Ela Dlhá, Júlia Dubová, Kristián Mikuš, Jennifer Júlia Masárová, Jakub Štiglic, Diana Cíbiková, 
Eliška Gabrielová, Ana Hamajová.

MANŽELSTVO UZATVORILI
Michal Barták a Monika Szigetiová, Michal Bračík a Lenka Záhorcová, Matej Daňo a Adriána Gregor-
cová, Peter Gabriš a Júlia Mičatková, Jakub Husár a Natália Remenárová, Igor Krchňávek a Monika 
Janičiková, Lukáš Kristín a Ľubica Šedivá, Martin Matejka a Ivana Prosňanská, Pavol Mutňanský
a Zuzana Čuleňová, Peter Mutňanský a Zuzana Pavlačková, Jakub Němečěk a Lucia Micháliková, 
Juraj Gašpar a Iveta Pavlačková, Daniel Pavlačka a Veronika Žáková, Tomáš Sakala a Dana Urič-
ková, Milan Puček a Soňa Vršková, Martin Matejka a Ivana Prosňanská, Michal Švančara a Daniela 
Pecková, Jozef Štefánek a Eva Rovná, Tomáš Vicen a Lenka Tarabusová, Ján Porubský a Barbora 
Bračiková.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Zuzana Prnová, Milan Galko, Ľudmila Gurínová, Pavol Pavlačka, Mária Bobotová, Monika Vinklá-
riková, Pavol Mutňanský, Ľuboslav Janušík, Irena Oškrdová, Antonia Vavrušová, Brigita Cabalová, 
Štefan Prosňanský, Anna Hollá, Emil Filo.

Smútočná spomienka

Dňa 7. 10. 2017 uplynulo 15 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
manžel, otec, dedko a pradedko 
PAVEL KŇAŽEK.
S láskou a úctou spomína celá 
rodina.  

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

Dňa 1. 1. 2018 uplynie 19 rokov, 
čo nás navždy opustil náš syn, 
synovec a krstný syn FRANTI-
ŠEK GAŽI. S láskou a úctou 
spomína rodina a priatelia. 

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

Dňa 5. decembra 2017 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, manželka, 
sestra, švagriná a teta ANNA 
CHMELINOVÁ z Ľuborče. Kto 
ste ju poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku.

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

Dňa 17. decembra uplynuli 3 ro-
ky, čo nás navždy opustil náš 
otec, brat a manžel JOZEF 
KOŠÚT. Spomínajú manželka, 
deti, vnúčatá a celá ostatná ro-
dina.

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

Dňa 11. novembra 2017 uplynul 
rok, čo nás navždy opustil vo 
veku 71 rokov náš manžel, otec a 
dedko ALOJZ  VANKO. S láskou
a smútkom v duši spomína 
manželka a deti s rodinami. 

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

Dňa 29. 12. 2017 si pripome-
nieme 17. výročie smrti našej 
mamy a babky PAULÍNY BEL-
KOVEJ
a dňa 11. 10. 2017 uplynulo
20 rokov od smrti nášho otca
a dedka JOZEFA BELKU
z Trenčianskej Závady. S lás-
kou a vďakou spomína celá ro-
dina. 

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

Dňa 25. 11. 2017 uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko JURAJ 
HRNČÁRIK. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, 

dcéra Zdenka s manželom a vnuk Lukáš s pria-
teľkou Jankou. 

Smútočná spomienka

Dňa 14. 11. 2017 uplynul rok 
od smrti nášho manžela, otca, 
dedka JOZEFA MORIHLATKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu 
spolu s nami venujete tichú 
modlitbu a spomienku. Rodina.   

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

Dňa 14. 10. 2017 sme si  tichou 
spomienkou a modlitbou pripo-
menuli 1. výročie odchodu do 
večnosti JÁNA VESELÉHO.
Manželka, syn a dcéra s rodi-
nami..

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

S bolesťou v srdci si dovoľujeme pripomenúť, že
v decembri uplynie päť rokov, čo nás navždy opus-
tili naši drahí rodičia AMÁLIA PORUBANOVÁ
a PAVOL PORUBAN. S láskou a úctou spomínajú 
syn Ľubomir a dcéry Jarmila a Monika s rodinami. 
-------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 3. 10. 2017 uplynulo 29 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
otec a dedko AUGUSTÍN KŇA-
ŽEK. S láskou a úctou spomína 
celá rodina.  

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

Dňa 25. 7. 2017 uplynulo 10 ro-
kov, čo nás navždy opustila na-
ša mama, babka MARGITA 
KŇAŽEKOVÁ. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.  

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

Dňa 10. 6. 2017 uplynulo 6 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
otec a brat MIROSLAV KŇA-
ŽEK. S láskou a úctou spomína 
celá rodina. 

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

Dňa 24. 12. 2017 uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš man-
žel, otec a dedko JÁN HOR-
ŇÁK. S láskou a úctou spomína 
celá rodina.  

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

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

Z celého srdca úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s naším 
manželom, otcom a dedkom ŠTEFANOM PROSŇANSKÝM, ktorý nás navždy opustil 
23.11.2017 vo veku 67 rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka a deti s rodinami.     

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

OKTÓBER 
85 rokov – Alžbeta Halásová
88 rokov – Mária Prosňanská 
91 rokov – Konštantína Macková 
94 rokov – Mária Sudná  
 
NOVEMBER  
85 rokov – Štefánia Marková 
85 rokov – Mária Šebíková 
87 rokov – Katarína Begáňová 
87 rokov – Ľudovít Bračík 
87 rokov – Mária Ďuríková 

87 rokov – Katarína Hamáčková 
88 rokov – Žofi a Králiková 
88 rokov – Anton Štefánek 
91 rokov – Irena Pavlačková 
93 rokov – Štefánia Bahnová 
 
DECEMBER 
85 rokov – Ján Kňažek 
86 rokov – Ida Ličková 
86 rokov – Mária Štefánková 
88 rokov – Margita Hrnčiariková 
88 rokov – Viktória Motolová 
90 rokov – Anna Prekopová. 

NAŠI JUBILANTI

OZNAMY SČK
POZVANIE
Výbor SČK Ľuborča pozýva občanov, bezpríspevkových darcov krvi a členov 
SČK na predsilvestrovské posedenie pri hudbe, ktoré sa uskutoční dňa 30. 12. 
2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom stredisku Ľuborča. Do tanca a na počúvanie hrá 
hudobná skupina Galaktic.

OZNAMY
1. Ďalší odber krvi sa uskutoční dňa 15. 1. 2018, od 7:30 do 10:00 hod. v Kultúrnom
 stredisku v Nemšovej.

2. Výbor MS SČK Ľuborča pozýva svojich členov na výročnú schôdzu SČK,
 ktorá sa uskutoční dňa 4. 2. 2018 o 15:00 hod. v kultúrnom stredisku v Ľu-
 borči.
 Tešíme sa na Vašu účasť.



3. Benč Marián (ŠKK Lednické Rovne) 36:50,8
Počet účastníkov v kategórii: 6
 
Veteráni „E“ roč.47 a st. 7 500 m    
1. Bašista Vincent (AK Dubnica n/Váhom) 35:31,7
2. Cyprián Marián (MAC Dubnica n/Váhom) 36:27,3 
3. Sopko Rudolf (Trenčín) 45:16,2
Počet účastníkov v kategórii: 5 

Celkový počet pretekárov bolo 138.

Sponzori 49. ročníka „BEHU OKOLO ĽUBORČE“

Mesto NEMŠOVÁ, CHAMPION CLUB, PD VLÁRA NEMŠOVÁ, TJ 
ĽUBORČA, Peter VAVRO & Ivana PORUBSKÁ, OLD HEROLD, Spo-
ločenstvo bývalých urbárnikov ĽUBORČA, p. Róbert RAFAJ, PATKA
s. r. o, Pekáreň SÉZAM – p. Emanuel MAZÁŇ, Catering servis -
p. Ľuboš ŠVOREC, MB Šport - p. Michal BARTÁK, p. Ján GABRIŠ, 
AG Catering - p. Andrej GABRIŠ, MILP s. r. o – p. Ján MUTŇANSKÝ, 
GAZDOVSTVO UHLISKÁ, COM-PA – p. Peter MASARČIN, Lekáreň 
NIKA, Záhradkárske potreby - p. Stanislav HUSÁR, Drogéria TETA, 
Záhradkárske potreby - p. Iveta HÚDEKOVÁ, HET – p. Ivan HEŠTE-
RA, p. Jozef ŽÁCKY, RozmaTech spol. s. r. o – p. Zuzana KORVASO-
VÁ, p. DAO NGUVEN VAN

VÝSLEDKY 11. 11. 2017
Prípravka žiaci 800 m    
1. Motola Matej (ZŠ sv. Michala Nemšová) 2:54
2. Ondrašík Šimon (Považan Pruské) 2:55
3. Surman Martin (ZŠ Čachtice) 2:58
Počet účastníkov v kategórii: 15 

Prípravka žiačky 800 m    
1. Vendžúrová Hanka  (Slávia ŠG Trenčín) 3:05
2. Hudeková Karolína (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 3:41
3. Oriešková Alexandra (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 3:43
Počet účastníkov v kategórii: 6
 
Ml. žiačky 800 m    
1. Janíčková Katarína (BK Lysá) 2:51 
2. Bútorová Hana (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 3:11 
3. Prekopová Kristína (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 3:14 
4. Artmanová Klára (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 3:18
Počet účastníkov v kategórii: 11 

Ml. žiaci 1 200 m    
1. Novotný Oliver (AK Spartak Dubnica n/V) 4:24 
2. Bahno Simon (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 4:41 
3. Chlebana Lukáš (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 4:55
Počet účastníkov v kategórii: 7

St. žiačky 1 200 m    
1. Šupicová Lenka (Trenčín) 4:46
Počet účastníkov v kategórii: 1

St. žiaci 2 200 m    
1. Janíček Adam (BK Lysá) 6:56
2. Kunic Tomáš (ŠG Trenčín) 7:55 
3. Chlebana Samuel (ZŠ, Janka Palu, Nemšová) 8:22
Počet účastníkov v kategórii: 7 

Dorastenky 2 200 m    
1. Štefánková Klára (Ľuborča) 8:37
Počet účastníkov v kategórii: 1

BUĎ FIT 3 200 m    
1. Koníček Marek (Ľuborča) 10:59 
2. Brisudová Anna Mária (Ľuborča) 11:24 
3. Uherka Adam (Ľuborča) 11:25
Počet účastníkov v kategórii: 19

Ženy 7 500 m    
1. Maníková Ľubomíra (AK Spartak Dubnica n/V) 29:21 
2. Klobučníková Michaela (AK Spartak Dubnica n/V) 34:57 
3. Brňáková Mariana (Horná Breznica) 37:47
Počet účastníkov v kategórii: 7
 
Ženy – veteránky 7 500 m    
1. Brezovská Barbora (Trenčín) 31:12
2. Zichová Miroslava (Slavičín) 37:08 
3. Janigová Denisa (JK Dubnica n/V) 39:26
Počet účastníkov v kategórii: 5
 
Muži 7 500 m    
1. Moravec Filip (TJ Spartak Myjava)  27:15,17 
2. Moravec Richard (TJ Spartak Myjava) 27:56,0
3. Forgáč Matúš (Dubnica n/V) 28:00,7
Počet účastníkov v kategórii: 30
 
Veteráni „B“ roč. 77 – 68 7 500 m    
1. Moravec Ján (TJ Spartak Myjava) 28:23,0
2. Junga Marián (BK Lysá) 29:42,0 
3. Tomčány Miroslav (JK Dubnica n/Váhom) 30:15
Počet účastníkov v kategórii: 14
 
Veteráni „C“ roč.67 – 58  7 500 m    
1. Klobučník Peter (JK Dubnica n/V) 29:21,2
2. Vlasatý Vladimír (ŠKK Lednické Rovne) 30:13,5
3. Deneš Peter (KBPŠ Púchov) 32:54,2
Počet účastníkov v kategórii: 4
 
Veteráni „D“ roč.57 – 48  7 500 m    
1. Cvičela Ján (AK Bojničk)y  30:03,8 
2. Kminiak Ján (Ilava)  36:38,1



SVK_3.liga B2 2017/2018
Poradie k 15. 12. 2017:   1. KNŠ Nemšová/Horné Srnie, 2. ŠK PK Trenčín B, 3. ŠKŠ Dubnica n/V C, 
4. ŠK Sparta P. Bystrica B, 5. ŠK Prievidza B,6.  ŠK Chynorany, 7. PRM Bojnice, 8. ŠK Handlová, 9. 
Cirkevné CVČ Beluša...

Vladimír Gajdoš

EXTRALIGA ŽIEN
NTS FK-ZŠ Nemšová – FBC Mikuláš Prešov 12:2; ŠK Slávia SPU DFA Nitra – Nemšová 4:13; Nemšová 
– Iclinic VŠK PdF UK Bratislava 6:4; ŠK 98 Pruské – Nemšová 8:6; Nemšová – FBK Tvrdošín 6:5; MSŠS 
FBK Kysucké Nové Mesto – Nemšová 6:4; FbK Kométa Spišská Nová Ves – Nemšová 5:10; FBC Predátor 
Sabinov – Nemšová 7:5

Nemšová hrá súťažne vo vekových kategóriách: mladšia a staršia prípravka (chlapci aj dievčatá), mladšie 
a staršie žiačky, dorastenky, juniorky a v extralige žien.

14. ROČNÍK STUPAVA CUP
Najväčší mládežnícky medzinárodný turnaj na Slovensku vo fl orbale.
Mladšie dievčatá z Nemšovej získali na medzinárodnom turnaji v Stupave 2. miesto. Zaujímavosťou turna-
ja bolo, že dievčatá z Nemšovej v kategórii mladších žiakov hrali len proti chlapcom a nesklamali.
Semifi nále: NTS FK-ZŠ Nemšová dievčatá – FBC Panther Liberec 4:2  
Finále: NTS FK-ZŠ Nemšová dievčatá –1.FBC Karviná 0:7  

NTS FK-ZŠ Nemšová vychováva úspešné reprezentantky.
V súčasnosti sa v Bratislave hrajú Majstrovstvá sveta vo fl orbale žien. Slovensko úspešne reprezentujú jej 
bývalé hráčky Viktória Bobotová /Tigers Jižní Město Praha/ a Alžbeta Ďuríková /1. SC Vítkovice Ostrava/. 
Gratulujeme a držíme palce!

V juniorskej reprezentácii Slovenska sú z Nemšovej:
Denisa PATKOVÁ, Adriana BAHNOVÁ, Kristína ČINTALANOVÁ, Alexandra ŠVANČAROVÁ, Kristína VY-
LETELKOVÁ, Mária ZÚBEROVÁ.

Záverečné postavenie v tabuľkách v sezóne 2016/2017
FKS Nemšová
Starší dorastenci IV. liga D 19 sk. SZ ZsFZ    1.   13   10   1 2    53:14 31
Starší žiaci III. liga SŽ U 15 SZ ZsFZ            9.   13     5   1 7    37:33 16
Mladší žiaci III. liga MŽ U 13 SZ ZsFZ          5.   13     7   1 5    52:26 22
TJ Družstevník Vlára Ľuborča
Muži VI. liga – ObFZ                                          1.   15     9   4   2    48:22     10
Dorastenci VI. liga D-U19 ObFZ   TN               6.   12     6   1   5    25:27     19
Starší žiaci V. liga SŽ U15 – Sk A-ObFZ TN     5.   10     5   2   3    39:19     17
TJ JRD Vlára Kľúčové
Muži VI. liga – ObFZ                                         9.    15    7   2   6    33:36      23
Prípravka MIX-SEVER I – ObFZ TN              12.      4    0   0   4      0:12        0

24. ročník zimnej halovej miniligy vo futbale
Družstvá: Alicante, Atletico, Zranený Baník, FC Niva, FC Hunks, Monolit,  FC Fofo, Dynamo, BSC 
Interkolo, Bonusko, FC Hilton, Flamengo.
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FLORBAL

FUTBAL

ŠACH

PRIPRAVUJEME:
Mini Futbal:  28.12.  26. ročník turnaja O primátorskú vázu
                           5.1.  Vyhodnotenie 24. ročníka zimnej miniligy

Florbal extraliga: 6.1. Nemšová – Nitra; 20.1. – Pruské;  11. 2. – Kysucké Nové Mesto;
        24. 2. – Spišská Nová Ves;  25. 2. - Sabinov 


