
  predajné miesta postupne začali mať zá-
  ujem aj známi predajcovia a majstri tradič-
  ných ľudových remesiel, pribudli atrakcie
  pre deti i dospelých aj ponuka sprievod-
ných kultúrnych podujatí v novovybudovanom mú-
zeu s priľahlým amfi teátrom a stánkami. K jarmoku 
neodmysliteľne patria vystúpenia hudobných telies, 
vernisáže v malej galérii múzea a jarmočné atrak-
cie. 
 Jubilejný 20. jarmok sa konal 15. augusta 2015 
a otvoril ho primátor mesta Ing. František Bagin. 
Počas silnej horúčavy sa námestie, hlavná Ulica
Janka Palu a priľahlé uličky postupne zapĺňali náv-

števníkmi, kupujúcimi a početnými rodinami s deť-
mi, na ktoré čakali mnohé atrakcie, nechýbali ani 
tradičné jarmočné pochúťky. Popoludní sa na pódiu
mestského amfi teátra múzea vystriedali spevák An-
drew May, hudobná skupina Kompromis, nasledo-
valo vystúpenie miestnej Folklórnej skupiny Libor-
čan a večerná jarmočná veselica v produkcii dycho-
vej hudby Nemšovanka. Veľký počet návštevníkov 
si počas jarmoku prehliadlo okrem stálych expozí-
cií múzea aj dve nové výstavy, ktorých vernisáž sa 
konala prvý jarmočný deň, v rámci osláv ďalšieho 
jubilea - 5. výročia založenia mestského múzea. Vý-
stavu gladiol a dálií pripravil Klub „Gladiola Martin“
a výstavu malieb, šperkov, autorských odevov a úžit-

kových predmetov nadaná výtvarníčka Anita Šebí-
ková, pod názvom „Pulz“.
 Obľúbeným podujatím počas jarmoku býva Deň 
otvorených dverí Multifunkčnej zásobovacej základ-
ne - Západ v Horných kasárňach mesta, tento rok 
sa konal jej 12. ročník. Ukážky historickej vojenskej 
techniky, zbraní, streľby a iné akcie boli obohatené 
o zoskok parašutistov z lietadla. Druhý jarmočný 
deň opäť otvorili Dychový orchester a mažoretky
z Novej Dubnice, ktorí predvádzali svoje umenie po 

Ul. Janka Palu, cez Mierové námestie a nakoniec
v amfi teátri. Sobotňajší večer bol v réžii i choreogra-
fi i tanečnej školy Laciho Strika. Vystúpenia členov 
Street Dance Academy malo veľký úspech, rovna-
ko aj súťaž najmenších i odrastenejších tanečníkov, 
ktorú diváci vo veľkej sále kultúrneho centra odme-
ňovali zaslúženým potleskom. Druhý jarmočný deň 
ukončila Letná discopárty s Rádiom GO DEEJAY.

Ing. Marcela Prekopová

NEMŠOVSKÝNEMŠOVSKÝ
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Vážení občania,

 september nás 
opäť vrátil do reality 
všedných dní napl-
nených pracovnými 
a školskými povin-
nosťami, ktoré ako 
verím, je väčšina
z nás po dovolenke 
pripravená zvládať 
bez problémov.
 Aktivity pri na-
pĺňaní našich cieľov
neustali ani počas letných mesiacov.
 V centre zvýšenej pozornosti naďalej zostávajú 
práce na premene Nemšovej na moderné mesto s ná-
mestím a pešou zónou. V tejto súvislosti sa 9. júla
v kultúrnom centre uskutočnila avizovaná verejná 
prezentácia návrhu architektonickej štúdie „Centrálna 
mestská zóna Nemšová“ s výkladom spracovateľa, 
ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom občanov. V tom-
to mesiaci bola po zapracovaní návrhov štúdia odov-
zdaná. Následne sa začala v jednotlivých etapách de-
tailne rozpracovávať. V tejto súvislosti je pre mesto 
prínosom schválená dotácia Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie 
územno-plánovacej dokumentácie - koncept riešenia 
územného plánu obce a návrh územného plánu obce 
vo výške 26 784,- €. 
 Ďalšiu dotáciu vo výške 8 000,- €, tentokrát od Mi-
nisterstvom vnútra SR sme dostali na projekt „Spoloč-
ní bezpeční susedia“. Projekt sa zameriava na preven-
ciu kriminality, v rámci neho bude tento rok v našom 
meste nainštalovaných 8 ks kamier. Je to opäť ďalší 
krok na posilnenie pokojného života nás všetkých. Dve 
dotácie - jednu vo výške 1 700,- € nám poskytlo Mi-
nisterstvo kultúry SR na projekt: „Čítanie je dôležité“ - na 
nákup nových kníh a druhú dotáciu vo výške 3 000,- €
na projekt: „Skvalitnenie knižničných služieb - nákup 
knižnično-informačného systému,“ a čitatelia knižnice 
sa môžu tešiť na ďalšie zaujímavé knižné tituly.
 V meste pokračujú aktivačné práce zamestnan-
cov, ktorí v spolupráci s VPS postupne skrášľujú naše 
mesto. Rovnako pokračujú aj práce na ostatných men-
ších projektoch. Dokončili sme oplotenie outdoorové-
ho ihriska a chodník pri ňom, koncom roka bude vy-
budované ohradené kontajnerisko v rohu areálu zdra-
votného strediska, na ktoré máme už vysúťaženého 
dodávateľa, ukončili sme aj práce na kanalizácii na 
Kukučínovej ulici v mestskej časti Ľuborča a úsek na 
Sládkovičovej ulici v Nemšovej, pričom sme mimo 
plánu zrealizovali ďalšie domové prípojky, oplotili sme 
Centrum sociálnych služieb a pokračujeme v ďalších 
aktivitách pri skvalitňovaní života jeho klientov. 
  Počas prázdnin bolo vyhlásených aj niekoľko ďal-
ších výziev a termínov na podanie žiadostí na projekty 
z eurofondov. Znovu sme podali žiadosť o poskytnutie

(viac na strane č. 2.)

Nemšová bola v minulosti známa povestnými jarmokmi predaja dobytka. Tradíciu jarmokov, ako ich dnes poznáme, začala budo-
vať v roku 1995 a prvé jarmoky boli oveľa skromnejšie pokiaľ ide o počet vystavovateľov, samotný predajný sortiment, či gastro-
nomické služby a jarmočné atrakcie. Tento rok si zapísal 20. rok svojej existencie a patrí medzi najvyhľadávanejšie v regióne.

JUBILEJNÝ 20. NEMŠOVSKÝ JARMOK

Pravá jarmočná atmosféra

Dubnické mažoretky v uliciach mesta

Vystúpenie vojenskej posádkovej hudby z Banskej Bystrice

Malý kurz tanečnej školy Laciho Strika



KANALIZÁCIA MESTA NEMŠOVÁ
 
 Ani počas horúcich letných dní sa v našom 
meste nezastavil čulý pracovný ruch. Aj v tomto ob-
dobí sa pokračovalo v prácach na kanalizácii mesta 
na Kukučínovej a Sládkovičovej ulici, na ktoré nám 
bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fon-
du na rok 2015 vo výške 90 000,- € a ktoré mes-
to spolufi nancuje aj z vlastných zdrojov vo výške
5 154,- €.

OPLOTENIE AREÁLU CENTRA SO-
CIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA NEM-
ŠOVÁ

 V mesiaci júl sa urobilo oplotenie areálu Centra 
sociálnych služieb mesta Nemšová. Práce zrealizo-
vala spoločnosť Domart, s.r.o. Trenčín. Celkové nák-
lady sú vo výške 6 067,08 € s DPH a boli hradené
z vlastných zdrojov mesta.

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV
NA ULICI SNP

 Rekonštrukciou prešli aj úseky chodníka na 
Ulici SNP, a to v časti popri outdoorovom ihrisku a 
ďalej úsek od železničného priecestia, ktorý teraz 
umožní bezpečnejší prístup na ústredný cintorín na 
Moravskej ulici. 

VYBAVENIE VEREJNÝCH PRIES-
TRANSTIEV PRVKAMI DETSKÉ-
HO IHRISKA

 Aby sme potešili aj najmenších obyvateľov 
nášho mesta, do mestskej časti Trenčianska Záva-
da sme zakúpili kombinovanú preliezačku.
 V Nemšovej za bytovým domom na Ulici Janka
Palu sme obstarali prehupovačku a pružinovú dvoj-
hojdačku. Zásluhou našich šikovných skautov, pod 
vedením pána Vladislava Kakodyho, tu pribudla 
aj  preliezačka s hojdačkami. Aj touto cestou sa im 
chceme poďakovať za to, že vo svojom voľnom čase
prispeli k voľnočasovým aktivitám detí  a skrášleniu 
verejných priestranstiev nášho mesta. Poďakova-
nie patrí tiež našim aktivačným pracovníkom, ktorí 
sa postarali o to, že aj staršie preliezačky sú teraz 
ako nové.   

INVESTIČNÉ AKCIE, KTORÉ SA 
BUDÚ REALIZOVAŤ V NAJBLIŽ-
ŠOM OBDOBÍ

VYBUDOVANIE CHODNÍKA A STO-
JISKA PRE KONTAJNERY  
 Práce na výstavbe chodníka sa začali aj na 
Sklárskej ulici v časti areálu outddorového fi ntess.
 V týchto priestoroch sa vybuduje aj stojisko pre 
kontajnery.

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV NA 
IBV ZÁHUMNIE
 Pripravuje sa aj rekonštrukcia chodníkov na IBV 
Záhumnie. V súčasnosti prebieha súťaž na výber do-
dávateľa prác. Po jej ukončení a podpísaní Zmluvy
o dielo s víťazom súťaže začnú prebiehať rekon-
štrukčné práce, ktoré by mali trvať 2 mesiace.

Ing. Andrea Ondrejičková

Práce na Sládkovičovej ulici v Nemšovej a na Ku-
kučínovej ulici, mestská časť Ľuborča Chodník na cintorín na Moravskej ulici.

Oplotenie areálu CSS 

Kombinovaná preliezačka na ihrisku v Trenč. Záva-
de a ihrisko za bytovým domom na Ul. Janka Palu, 
Nemšová

DŇA 15. JÚLA SA KONALO NEPLÁNOVANÉ 
ROKOVANIE MSZ V KUTÚRNOM CENTRE 
NEMŠOVÁ.

 Poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta Nem-
šová na rok 2015 - RO č. 3 podľa predloženého ma-
teriálu. Celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta 
Nemšová na r. 2015 sa rozpočtujú vo výške 3 966 
439,00 €. Prevod čiastky 30 tis. € z rezervného fon-
du mesta Nemšová na vykrytie výdajov v zmysle
predloženého RO č. 3. Ide o fi nancovanie akcií: ka-
nalizácia mesta Nemšová - Ľuborča, úprava doprav-
ného značenia na Mierovom námestí v Nemšovej, 
oplotenie Centra sociálnych služieb v Nemšovej. 
Následne bolo schválené odkúpenie pozemku parc.
KN-C č. 976/1, záhrady o výmere 134 m² k.ú. Nem-
šová na Ul. Školská od vlastníkov pána M. a J. Kris-
tína a od pána Chrvalu a pani Chrvalovej za cenu 
5,00 €/m². 

DŇA 31. JÚLA SA KONALO ĎALŠIE NE-
PLÁNOVANÉ ROKOVANI MSZ.

 Po prerokovaní MsZ vyhlásilo dobrovoľnú zbier-
ku na pomoc rodine Ondreja Záhorca a vyčlenilo 
čiastku 1 000,- € z rozpočtu mesta Nemšová ako 
príspevok mesta do tejto zbierky. 

DŇA 16. SEPTEMBRA SA KONALO PLÁNO-
VANÉ, V PORADÍ 8. ROKOVANIE MSZ V KUL-
TÚRNOM CENTRE NEMŠOVÁ.

 V úvode hlavná kontrolórka informovala pos-
lancov o plnení úloh z uznesení MsZ Nemšová.

Finančné záležitosti
 Poslanci zobrali na vedomie plnenie rozpoč-
tov mesta Nemšová vrátane monitorovacej sprá-
vy, ako aj rozpočtu spoločnosti VPS m.p.o. k 30.
6. 2015. Následne schválili zmenu rozpočtu mes-
ta Nemšová na rok 2014 - RO č. 4 v zmysle predlo-
ženého materiálu. Celkové príjmy a výdaje rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2015 sa rozpočtujú vo výš-

ke 3 966 439,00 €.
 Do výdavkov rozpočtu sa zaradili akcie osvet-
lenia časti chodníka a prechodu pre chodcov pri 
kúpalisku a výmena kotlov v budove Odbojárov 7.

Ostatné
 Po prerokovaní poslanci zobrali na vedomie 
vzdanie sa členstva jednej členky v komisii sociálno-
- zdravotnej a následne schválili do tejto komisie no-
vého člena PhDr. Erika Trenčana. Ďalej zobralo MsZ
na vedomie Súhrnnú informáciu o pedagogicko-
organizačnom a materiálnotechnickom zabez-
pečení výchovno - vzdelávacieho procesu školské-
ho roka 2015/2016 škôl a školských zariadení v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová vrátane 
jednotlivých správ týchto škôl. Na rokovanie bola 
predložená informácia o stave realizácie projektov 
z NFP. Po prerokovaní a zapracovaní pripomienok
z komisií a z pracovného stretnutia poslancov bol na 
MsZ schválený zápis do Kroniky mesta Nemšo-
vá za rok 2013.

Majetkové záležitosti
 Po prerokovaní poslanci schválili Vyhlásenie 
Mestského zastupiteľstva v Nemšovej v súvis-
losti so žiadosťou mesta o prechod vlastníckeho 
práva niektorých pozemkov pod miestnymi komuni-
káciami z majetku štátu do majetku mesta.
 Následne schválili poslanci prebytočnosť a od-
predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/33 na 
pozemku parc. KN-C č. 2065/9, ostatné plochy o cel-
kovej výmere 403 m² k.ú. Trenčín pani Hanzelovej 
za cenu 100,00 €/m². MsZ po prerokovaní schvá-
lilo zriadenie odplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena v prospech Lesov SR, odštepný 
závod Trenčín na právo umiestnenia stavby cesty
s objektmi (stavba „Lesná cesta LUBINA, rekon-
štrukcia“), právo prechodu a prejazdu na pozemku 
parc. KN-C č. 11577/2 o výmere 16 979 m², k.ú. 
Lubina (mesto je spoluvlastníkom tohto pozemku
v 1/33 - iné). 
 V ďalšom bode prerokovania sa schválilo zria-
denie bezodplatných, časovo neobmedzených, vec-  Mesto Nemšová ako orgán územného plá-

novania Vám oznamuje, že začalo prerokovávať 
Koncept riešenia nového územného plánu 
mesta Nemšová, v termíne od 22. 9. 2015 do 
22. 10. 2015.

 Návrh konceptu spolu so správou o hodno-
tení strategického dokumentu je Vám k dispozí-
cii na Mestskom úrade v Nemšovej, v zasadacej 
miestnosti na 1.NP budovy alebo na internetovej 
stránke mesta www.nemsova.sk.
 Svoje písomné stanovisko k návrhu koncep-
tu je potrebné doručiť v termíne do 22. 10. 2015.
 Zároveň Vám oznamujeme, že verejné 
prerokovanie KONCEPTU RIEŠENIA ÚZEM-
NÉHO PLÁNU MESTA NEMŠOVÁ spojené s od-
borným výkladom návrhu sa uskutoční dňa: 

15. októbra 2015 o 13.00 hod.
pre dotknuté orgány a organizácie
a o 17.00 hod. pre širokú verejnosť

vo veľkej sále Kultúrneho centra Nemšová
na Ulici SNP č. 1 v Nemšovej.

SRDEČNE VÁS
NA VEREJNÉ PREROKOVANIE POZÝVAME.

 Mesto Nemšová v súlade so zákonom a po 
schválení na MSZ, vyhlásilo dňa 30. júla 2015 
dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Ondreja Zá-
horca, ktorá prišla v dôsledku rozsiahleho požiaru 
rodinného domu o strechu nad hlavou. Požiar vý-
razne poškodil dom aj jeho interiér a úplne zničil 
aj zaparkované osobné motorové vozidlo. Vzhľa-
dom k zložitej fi nančnej situácii rodiny navrhol pri-
mátor mesta Ing. F. Bagin zorganizovať verejnú
dobrovoľnú zbierku, do ktorej sa postupne zapo-
jili občania, ktorí mali možnosť prispieť do poklad-
ničky na mestskom úrade, ďalej školy, aj organi-
zácie. Mesto Nemšová darovalo 1000,- € a zbier-
ka potrvá do 30. októbra 2015. K 3. septembru sa 
spolu vyzbieralo 4 330,76 €.
 Všetkým darcom, ktorí prejavili svoju solidaritu
s poškodenou rodinou patrí poďakovanie. Peniaze
zo zbierky budú okrem opravy strechy použité na ob-
novu bývania - na vybavenie a zariadenia domác-
nosti, vynaložené prostriedky sú sledované kontro-
lórkou MsÚ.

OZNAM

POMOC RODINE
ZÁHORCOVEJ

ných bremien v prospech spoločnosti FINAL BA, 
s.r.o. na pozemkoch mesta parc. č. 599/6, o výmere
420 m2, parc. č. 599/56, o výmere 1 148 m2 z dôvo-
du, že na týchto pozemkoch má spoločnosť vybu-
dované inžinierske siete, ktoré bolo potrebné vybu-
dovať pri stavbe bytového domu súp.č. 223. Taktiež
sa schválila zmena oprávneného z vecného breme-
na (schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 11. 
2. 2015 v uznesení č. 19) na spoločnosť Západo-
slovenská distribučná, a.s. na zriadenie a uloženie 
NN prípojky elektriny, prípojky plynu a právo vstupu, 
prechodu na pozemky vo vlastníctve mesta. Ďalej 
bola schválená zmena uznesenia č. 18 zo dňa 11. 
2. 2015 z dôvodu zmeny čísiel parciel podľa geo-
metrického plánu, a to na parc. KN-C č. 1858 o vý-
mere 148 m², parc. č. 1859/1 o výmere 144 m², a č. 
1859/2 o výmere 98 m², v k.ú. Luborča.
 Poslanci schválili prebytočnosť a prenájom 
časti nebytového priestoru č. 4-1 v budove súp. č. 
92, k. ú. Nemšová (mestská pálenica) miestnosť č. 
20 o výmere 47,10 m² podľa § 9a ods. 9 a § 9a ods. 
1 písm. c/ zákona o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov (priamy nájom, min. nájomné vo výš-
ke 40,00 €/m²/rok). Nasledovne po prerokovaní 
schválili dočasnú prebytočnosť a prenájom pozem-
ku parc. KN-C č. 2494/8, zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 56 m², k. ú. Nemšová ako prípad 
hodný osobitného zreteľa spoločnosti D&M restau-
rant s.r.o. Nemšová (výška nájomného je 20,00 €/m² ).
 V poslednom bode rokovania poslanci schvá-
lili zámer prenájmu časti budovy Kultúrneho domu 
súp. č. 112 na Ul. SNP v Nemšovej (Kultúrne cen-
trum Nemšová), LV 1, k.ú. Nemšová a to časť o vý-
mere 453,40 m² špecifi kovaná ako suterén, príze-
mie - prevádzkové priestory a ostatné priestory, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa spoločnosti cate-
ring servis s.r.o., Nemšová, (výška nájomného: sute-
rén 5,07 €/m², prízemie prevádzkové priestory 
45,63 €/m² a ostatné priestory 25,35 €/m²).

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

Ing. Jurisová, prednostka MsÚ

dotácie na Rozšírenie kapacity Materskej školy v Ľu-
borči, podali sme žiadosť na výmenu elektrických svie-
tidiel mestského osvetlenia, kde potrebujeme vymeniť 
ešte 442 svietidiel a v nasledujúcich týždňoch budeme 
žiadať o dotácie na projekty: „Zníženie energetickej
náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“
a „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na 
Trenčianskej ulici, Nemšová“. Pripravujeme všetky po-
trebné náležitosti aj na uzatvorenie skládky Volovce, 
aby sme boli aj na túto výzvu nachystaní.
 Napriek našej snahe zúčastniť sa na podaní čo 
najväčšieho počtu projektov na dotácie z eurofondov, 
nie vždy máme pozitívnu odozvu. Našej žiadosti o do-
táciu v rámci programu „Podpora rozvoja športu“, ktorú 
sme podali v máji na výstavbu viacúčelového ihriska 
v Ľuborči nebolo vyhovené, čakáme na ďalšiu výzvu, 
do ktorej sa opäť zapojíme. Pokiaľ ide o pokračujúce 
aktivity pri rozvoji športu v našom meste, pripravujeme 
projekt na hokejbalové ihrisko za ZŠ a som rád, že po 
ročnej prestávke - počas ktorej sme urobili všetko pre-
to, aby sme splnili požadované bezpečnostné kritériá - 
v nedeľu 6. septembra opäť ožila športová hala fl orba-
lovým zápolením a je pripravená na mnohé ďalšie. 
 Počas prázdnin sme si pripomenuli dve významné 
jubileá - 20. jubilejný Nemšovský jarmok a 5. výročie 
založenia mestského múzea. 4. október je dňom, kedy 
si slávnostne pripomenieme 45. výročie Folklórneho 
súboru Liborčan. Využijem aj túto príležitosť na úprim-
né poďakovanie všetkým členom za neľahkú námahu
pri zachovaní tradícií a zvykov našich predkov. Na 
slávnostné podujatie prijali pozvanie mnohí špičkoví 
umelci a všetci sme na toto bohaté kultúrne podujatie 
srdečne pozvaní.

Ing. František Bagin



zo ZŠ Dulov. V druhej kategórii 3. miesto - Emma 
Rožníková s prácou „Kaplnka Ružencovej Panny 
Márie“ zo ZŠ Dolná Súča, 2. miesto Natália Farka-
šovská s prácou „Osobnosti spod Vršatca“ zo ZŠ 
Horné Srnie a 1. miesto získala Nelli Mikušíncová 
za prácu „Hugolín Gavlovič“ zo ZŠ Pruské, ktorá sa 
zároveň stala absolútnym víťazom súťaže. Cenu po-
roty za prácu „Zlatenka- hmyz z okolia Hornej Sú-
če” si odniesla žiačka ZŠ Horná Súča - Alena Mú-
ková. 
 V júli MAS Vršatec podporila stretnutie skupi-
ny zahraničných študentov z najrozličnejších častí 
sveta, so zástupcami verejného ako aj súkromné-
ho sektora. Cieľom tohto stretnutia bolo vypraco-
vanie prípadovej štúdie „Are stakeholders ready for 
Community Led Local Development?“, („Sú aktéri 
pripravení na Miestny rozvoj vedený komunitou?“), 
ktorá sa v rámci programu Erasmus Modus v spolu-
práci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzi-
tou v Nitre zaoberá problémami vedenia miestneho 
rozvoja v obciach. Aktérmi rozvoja sú podnikatelia, 
občianske združenia, samospráva, mladí nadšenci 
a ostatní.

 Počas tradičného, cez prázdniny neodmysliteľ-
ného, Nemšovského jarmoku prezentovala MAS 
Vršatec svoju činnosť v zelenom stánku priamo 
pred budovou mestského úradu. Záujemcom boli 
k dispozícii pestré a zaujímavé propagačné mate-
riály s informáciami z rôznych oblastí územia MAS 
Vršatec. 

Bc. Soňa Kňažková

  dňoch s extrémne vysokými teplotami sme
  posunuli pracovnú dobu na 6.00 hod alebo
  na 5.30 hodinu. Orientovali sme sa na prá-
  ce v interiéri, v tieni budov a stromov alebo 
na čerpanie dovolenky. Svoju pôvodnú murársku 
profesiu čiastočne vykonávali len dvaja zamestnan-
ci. Murárske a maliarske práce robili počas prázd-
nin v budove Materskej školy na Ľuborčianskej ulici, 
v parku v Kľúčovom, na dvore Materskej školy na 
Ulici Odbojárov natierali oplotenie aj detské prelie-
začky, opravili časť múrika oplotenia kostola. V mu-
rárskych a maliarskych prácach pokračujú v sep-
tembri v Centre sociálnych služieb. Okrem uvede-
ných rozsiahlejších prác zamestnanci urobili mnoho 
ďalších drobných niekoľkohodinových prác.
 Na pravidelnú prácu bola zaradená jedna pra-
covníčka na upratovanie športovej haly a fi tnescen-
tra, jedna pracovníčka v Centre sociálnych služieb 
na rôzne úkony pri klientoch. Pracovník, ktorý bol 
zaradený na zbernom dvore odpadov pri triedení, li-
sovaní a nakladaní odpadov, bol podľa potreby tiež
presunutý na pomoc pri terénnych úpravách v mes-
te, pri likvidácii čiernej skládky alebo montáži regá-
lov v archíve.
 Pri platení daní v mesiacoch máj a jún ste sa 
mohli stretnúť s prácou troch ďalších žien, ktoré po-
čas letných mesiacov pracovali pri triedení dokla-
dov. Pod vedením stáleho zamestnanca mesta trie-
dili doklady podľa registratúrneho poriadku na do-
klady určené na skartáciu, na uloženie v archíve mes-
ta alebo na uloženie do štátneho archívu v Trenčíne.
 Potom čo zamestnanci VPS pokosili a polo-
strihom upravili zelené plochy, nastúpili dve pra-
covníčky, ktoré trpezlivo a detailne vystrihovali 
náletové dreviny a takto opakovane čistili mestskú 
výsadbu. Táto práca si zaslúži uznanie, stačí porov-
nať zeleň pred poštou, kde je časť vo vlastníctve 
Slovenskej pošty. Okrem záhradníckych prác tieto 
pracovníčky umývali okná v kultúrnom centre, vypo-
mohli v archíve, na zbernom dvore, likvidovali čier-
nu skládku v Kľúčovom a natierali preliezačky v Tren-
čianskej Závade aj v Kľúčovom.
 Skupina zamestnancov prijatých do pracovné-
ho pomeru podľa §54 zákona 5/2004 Z.z. ochotne 
vykonávala akúkoľvek pridelenú prácu. Potvrdili, že 
pracovať vedia a chcú pracovať. Ich ďalší výkon
v prospech potrieb mesta záleží na zdrojoch fi nanč-
ných prostriedkov na úhradu mzdy. Od 1. októbra 
2015 budú opäť evidovaní na úrade práce. 

 Aby mestská zeleň aj ďalej zostala upravená, 
prosíme o nenáročnú, dobrovoľnú a bezodplatnú 
prácu najmä vás, obyvateľov bytoviek. Pomôžte 
udržiavať upravené plochy bez náletových drevín, 
burín, trávniky bez kameňov. Pomôžte zeleň ochrá-
niť pred suchom, vandalizmom a krádežami!

Ing. Elena Bachratá

 Prázdninové mesiace júl a august akumulujú v našom meste tradičné i ne-
tradičné kultúrne a spoločenské podujatia v snahe poskytnúť občanom a dovo-
lenkovým návštevníkom príležitosť zabaviť sa, stráviť čas s priateľmi a v nepo-
slednom rade, prerušiť zaužívané stereotypy a vydať sa na cestu za peknými
zážitkami. 
 Sériu kultúrnych a umeleckých zážitkov odštartoval prvý júlový piatok fi lm 4. 
ročníka Letného kina v amfi teátri mestského múzea... Po ňom, vždy o týždeň 
nasledoval niektorý z krimi série, z ponuky trillerov, nechýbali ani komédie a po-
nuka dobrodružných fi lmov. Počasie premietaniam pod hviezdami prialo, ani raz 
sa nemuselo premietať v náhradných priestoroch Kultúrneho centra a fi lmovú 
zábavu si doprialo priemerne okolo 200 divákov. 
 5. júla, v nedeľu o 18.30 patril amfi teáter deväť nedieľ produkcii prevažne 
dychových telies, ktoré sa prezentovali na 38. ročníku Hudobného leta. Otvá-
racie „kolo“ patrilo DH Nemšovanka, po nej nasledovali DH Nedanovčianka, DH 
Veselá Bída z ČR, DH Textilanka, DH Krasinka, HS Mladík, Maroš Bango a dy-
chové večery ukončila DH Bučkovanka.
 Sviatočným zážitkom možno bez nadsadenia nazvať koncert Lucie Bílé
a Cigánskych diablov 5. augusta 2015 vo veľkej sále Kultúrneho centra. Tí, 
ktorí sa na ňom zúčastnili odchádzali obohatení o neobyčajný hudobný zážitok 
prvej dámy pop music v Čechách, ktorá spoločne s kapelou Cigánski diabli ne-
nechala bez odozvy nikoho a málokto odolal silnému náporu emócií. Jedinečné 
ukážky majstrovskej hry hudobníkov a výnimočný talent Lucie Bílej boli často 

prerušované mohutným aplauzom a koncert sa skončil zaslúženými standing 
ovation.
 27. septembra 2015 patrilo Kultúrne centrum ďalším hudobným majstrom. 
Kysucký prameň z Oščadnice má aj v našom meste svojich priaznivcov, ktorí 
si prišli v nedeľu popoludní určite na svoje. Hudobné umenie ocenilo a dobre sa 
zabávalo takmer 200 divákov divákov.

Ing. Marcela Prekopová

Vystúpenie DH Bodovanka

Návšteva zahraničných študentov v MAS Vršatec

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE

M A P OV Ý  P O R T Á L  N A  W E B E  M E S TA
Občania nášho mesta  už môžu používať a z pohodlia domova sle-
dovať a získavať informácie, z mapového portálu na webe mesta 
Nemšová,  ktoré museli doteraz s ťažkosťami vyhľadávať na úra-
doch. Mapový portál mesta Nemšová - miesto, kde každý nájde rôz-
ne zaujímavé informácie (kataster - vlastnícke vzťahy na parceliach
v rámci mesta, podniky, služby) v prehľadnej mapovej aplikácii.
V Mapovom portáli môžete jednoducho vyhľadať, zistiť a vytlačiť 

si potrebné informácie za pár sekúnd. Prácu s mapou zjednodušu-
je letecká snímka celého územia mesta vo veľkom rozlíšení, ktorá 
je súčasťou aplikácie. Návod ako postupovať nájdete na  stránke. 
Tento mapový portál budeme v krátkej budúcnosti postupne dopĺňať 
o ÚPN.

Ing. Iveta Jurisová, prednostka 

 Letnú sezónu začala MAS Vršatec vyhlásením
výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl, z kto-
rej sa pomaly stáva tradícia patriaca k aktivitám 
nášho mesta, a tento rok oslávila svoje pomyselné 
5. výročie. U detí a takisto u pedagógov obľúbená 
súťaž, spojená s výstavou nesúťažných diel, tento 
rok ponúkala priestor pre kreativitu v nasledovných 
tematických okruhoch: Remeslá, zvyky a tradície na
území MAS Vršatec, Významné osobnosti regiónu 
MAS Vršatec, Prírodné a kultúrno-historické pamiat-
ky z regiónu MAS Vršatec, Podujatia a zaujímavé 
aktivity na území MAS Vršatec. Najlepšie práce vy-
hodnotené odbornou porotou, budú slúžiť ako pod-
klad pre tvorbu pohľadníc z regiónu. Slávnostné ot-
vorenie výstavy, spojené s vyhlásením víťazov, sa 
konalo 5. júna 2015 v Kultúrnom centre Nemšová. 
Víťazmi sa tento rok stali práce žiakov v I. kategórii:
3. miesto získala žiačka Aneta Ondračková za prá-
cu „Horná Súča“ zo ZŠ Horná Súča a Lukáš Furs-
ten za prácu „Slnečná nedeľa“ zo ZŠ Pruské, 2. 
miesto patrilo Sabíne Bartekovej za prácu „Horná 
Súča“ zo ZŠ Horná Súča, a 1. miesto získali Micha-
ela Zermeghová a Klára Figúrová za prácu „Dulov“ 

AKTIVITY MAS VRŠATEC V NAŠOM MESTE
NOVINKY V KNIŽNICI

 Mestská knižnica Nemšová získala z pro-
jektu „Čítanie je dôležité“ dotáciu na zakúpenie 
kníh sumu 1 700,- € a na  inštaláciu nového pro-
gramu „Clavius“ sumu 3 000,- € z rozpočtu MK 
Slovenskej republiky. Tento program  sprístupní 
návštevníkom knižnice informácie prostredníc-
tvom on-line katalógu, poskytne možnosť tvorby 
rešerší, skvalitní spracovávanie knižničných do-
kumentov a zefektívni komunikáciu medzi kniž-
nicou a používateľom prostredníctvom e-mailu. 
Medzi novinkami sú aj knihy od autorov Nesbo, 
Jo - Krv na snehu, Šváby a Syn, ďalej od Hors-
ta, Jorn Liera, Na zimu zatvorené a Jaskynný 
muž, kniha Hodvábnik od Róberta Galbraitha, 
Prípad Caravaggio od Daniela Silvu, Pankhart 
od Camilla Läckberga a ďalšie, ktoré nájdete na 
www.nemsova.sk.

 Helena Spišiaková



Váš záujem o sociál-
nu prácu je dlhodo-
bý.
Aké máte praktické 
skúsenosti v tejto 
oblasti?
Sociálnej práci sa ve-
nujem od detstva, už 
ako žiak ZŠ som bol 
animátorom rôznych 
táborov, tiež som bol
vedúcim jedného tá-

bora pre detí z detského domova. Keď moja mama 
zakladala Domov sociálnych služieb Čistá duša, 
pomáhal som jej pri všetkých činnostiach a pre toto 
zariadenie som získal akreditáciu na činnosť - špe-
cializované sociálne poradenstvo. Bola to veľmi cen-
ná skúsenosť. V práci aj v dobrovoľníckej činnosti 
som nadobudol veľa skúseností nielen s klientmi, 
ale aj v oblasti správneho konania, v orientovaní sa 
v legislatíve a mnohé ďalšie. Sociálna oblasť je mi 
preto veľmi blízka.

Mestský úrad do plánu na tento rok zahrnul aj 
exteriérové úpravy v okolí centra. Čo všetko sa 
už urobilo a čo ešte zostáva urobiť?
 Hneď po nástupe do funkcie sme začali práce 
na vytvorení oddychovej zóny centra, ktorá je nevy-
hnutná pre sociálnu rehabilitáciu klientov. Dnes už 
je oplotenie pozemku zrealizované a pracuje sa na
exteriérových úpravách zelene, na výmene poško-
dených lavičiek a pod. V rámci bezbariérového prí-
stupu sa robia úpravy na nájazdovej rampe a do
konca roka chceme vytvoriť v rámci ergoterapie 
pracovné políčko, kde by sa už na jar mohli mobilní 
klienti starať o bylinky a zeleninu. Tiež je potrebné
opraviť altánok, kde plánujeme umiestniť kozub a 
záhradný nábytok, čím vytvoríme pekné miesto pre 
oslavy, posedenia s rodinnými príslušníkmi a plá-

nujeme zaviesť aj tradíciu Dňa otvorených dverí 
centra.

Drobné zmeny sa uskutočnili aj v rámci interié-
ru centra, ktoré to boli?
 Dali sme vymaľovať chodbu a jedáleň pestrý-
mi farbami a motívmi, tiež boli osadené magnetic-
ko-keramické tabule, personál dostal k dispozícii vý-
počtovú techniku (počítače s príslušenstvom), tiež 
samotní klienti majú k dispozícii internet. V suteré-
ne budovy momentálne dochádza k väčším úpra-
vám. Personálu budujeme šatňu so sprchou a so-
ciálnym zariadením. Ostatné miestnosti budú slúžiť 
pre potreby sociálnej rehabilitácie a plánujeme v nich
zriadiť aj kaplnku. Tiež pracujeme na vytvorení 
miestnosti liečebnej telesnej výchovy, relaxačnej 
miestnosti a spoločenskej miestnosti, ktorá bude 
slúžiť na realizovanie rôznych terapií. Pre optima-
lizáciu nákladov na prevádzku budovy je nevyhnut-
né, aby došlo k výmene okien v suteréne, nakoľko 
je potrebné začať vykurovať aj tieto priestory, rov-
nako ich bude treba aj vymaľovať. 

Čo bude vašou prioritou v rámci postupného 
skvalitňovania služieb?
 V prvom rade by som chcel čím skôr naštarto-
vať proces sociálnej rehabilitácie, hlavne rôznymi 
druhmi terapie, tiež návštevami klientov členmi rôz-
nych spoločenstiev a organizácií (spolupráca s DSS
Čistá duša, s deťmi z MŠ, z miestnej skautskej or-
ganizácii, zo ZUŠ a iné). Je potrebné prizvať od-
borníkov na aktivity v oblasti sociálnej práce, aby 
sme klientom pomohli v maximálne možnej miere 
hodnotne prežívať svoj život. Mojím cieľom je, aby 
klienti tohto zariadenia mali úsmev na tvári, aby 
sme spolu dokázali vytvoriť takú komunitu, ktorá 
bude súdržná a schopná pomôcť klientovi v každej 
životnej situácii.

Ďakujeme za rozhovor, redakcia

   úzeum bolo výsledkom spoločného ú-
   silia dvoch miest Hluku z Českej repu-
   bliky a Nemšovej, ktoré podali spoloč-
   ný projekt na získanie fi nančných pro-
striedkov z eurofondov, a to v rámci Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR v 
roku 2008, pod názvom Po stopách histórie a kul-
túrnych tradícií Hluku a Nemšovej. Každá stra-
na vypracovala svoj vlastný projekt a podala ho na 
príslušné ministerstvá - Nemšová pod názvom Mest-
ské múzeum Nemšová s expozíciou archeolo-
gickou, historickou, národopisnou, sklárskou
a expozíciou vojenskej kartografi e a topografi e. 
Projekt dostal zelenú, českí partneri z Hluku para-
lelne začali budovať Muzeum lidového ornamentu.

 Mestské múzeum poskytlo zázemie zbierkam ar-
cheologickej, historickej, národopisnej, sklárskej a ex-
pozícii vojenskej kartografi e a topografi e. Reakcia 
našich občanov na vybudovanie múzea bola viac 
ako priaznivá a takmer 50% darovaných exponátov 
archeologickej, historickej, národopisnej a sklárskej 
zbierky pochádza z domácich zbierok. Výnimočné 
postavenie v múzeu na Slovensku má doposiaľ je-
dinečná Expozícia Vojenskej topografi e, kartografi e 
a polygrafi e, v ktorej po prvýkrát vystúpila z utajenia 
na verejnosť vojenská topografi a, dielo tzv. „vojen-
ských mapérov“. Väčšinu predmetov tejto expozície
zapožičal Topografi cký ústav plukovníka Jána Lip-
ského v Banskej Bystrici a plukovník v.v. Ing. Peter 
Forgách zo súkromnej zbierky. Archeologickú zbier-
ku, ako aj odborný dohľad zastrešovalo Trenčian-
ske múzeum. 

 Počas piatich rokov sa múzeum stalo srdcom 
mesta, kde sa stretávajú všetky tepny jeho kultúr-

neho a spoločenského života. Okrem početných 
vernisáží a výstav sa tu konali desiatky koncertov, 
kultúrnych i spoločenských podujatí, besedy, vzde-
lávacie programy. Poskytlo zázemie školám a mno-
hým mestským organizáciám. V amfi teátri múzea 
sa dnes organizujú všetky významné kalendárne 
akcie, či už sú to vianočné trhy, oslavy nového roka, 
fašiangy alebo tradičný nemšovský jarmok a mno-
hé ďalšie podujatia. 

Ing. Marcela Prekopová

  ri zrode Folklórneho súboru LIBORČAN stá-
  li pred 45 rokmi zakladajúci členovia, naši
  občania Anna Koníčková, Anna Štefánko-
  vá a Mária Mindárová, ktorá bola prvou ve-
dúcou súboru, ďalej Štefan Gurín, Margita Prekopo-
vá a Irena Blažejová, žiaľ dnes už nikto z nich nie je
medzi nami. Od roku 1990 ju vedie, dnes už pod 
názvom Folklórna skupina LIBORČAN, Alžbeta Gu-
rínová. Počas viac ako štyroch desiatok rokov sa 
v súbore vystriedalo veľa členov, mnohé dievčatá 
sa povydávali, mládenci odišli na vojnu a viac sa 
do skupiny nevrátili. V období jeho pôsobenia sa 
vyskytli aj štyri roky, počas ktorých súbor nevystu-
poval. Znovu oživenie iniciovali niektorí členovia 
Miestneho spolku SČK, ktorí apelovali na zachova-
nie tradícií aj preto, že v našom meste túto úlohu 
neplnil žiadny iný subjekt. 
 V repertoári skupiny boli okrem piesní rôzne
tematické choreografi e napr. Dožinky, Pálenie Ďu-
ra, Odchod regrútov na vojnu, Dievča zo služby, 
Zimný večer, fašiangy, ale aj pásma piesní naprí-
klad Vianočné pásmo, prezentované aj vo farskom 
kostole. V repertoári sú aj takmer zabudnuté pies-
ne, ktoré spievali ešte naši starí a prastarí rodičia. 
Vystúpenia skupiny sprevádzali viaceré dychové 
hudby - Nemšovanka pod vedením Jozefa Králika, 
Nemšovská sedmička pod vedením Pavla Králika, 
dnes vedie Nemšovský garážový orchester, ale aj 
sóloví muzikanti František Mindár, Vojtech Gurín
a Peter Gabriš.
 FS Liborčan reprezentovala mesto na mnohých
podujatiach, napr. pri nahrávaní relácie „Naša naj...“
v Stupave spoločne s DH Nemšovanka, na folklór-
nom festivale v Mníchovej Lehote, na oslavách 120.

výročia Matice Slovenskej v Martine, ďalej v Krako-
vanoch, v Starom Hrozenkove, vo Východnej, v Bra-
tislave na stretnutí rodákov a okrem mnohých ďal-
ších sa zúčastnili aj na oslavách 1000 dní SR, po-
čas ktorých sa plavili na pltiach s Goralmi od Skal-
ky do Trenčína. FS vystupoval tiež na Hudobnom 
lete v Trenčianskych Tepliciach a nechýbal, vyní-
majúc spomínané 4 roky, ani na jednej významnej-
šej udalosti mesta, mítingu, zahraničnej návšteve, 
oslavách Dňa matiek a iných tradičných podujatiach.
Jeho členovia mnohokrát navštívili domovy dôchod-
cov a centrá sociálnej starostlivosti.
 Folklórna skupina mala 20 stálych členov, pri-
búdajúci vek a zdravotné ťažkosti znemožnili nie-
ktorým ďalej pokračovať v činnosti. V súčasnosti ich
je 14. Členovia FS LIBORČAN zároveň aktívne pra-
cujú v Miestnom spolku Slovenského červeného 
kríža Liborčan, ktorý si tento rok pripomenul tiež vý-
znamné 60. výročie svojho založenia. Patria medzi 
nich Alžbeta Gurínová, Ondrej Patka, Ľudmila Pat-
ková, Ondrej Gurín, Jolana Gurínová, Jozef Patka, 
Lucia Moravčíková, Ivan Štefánek, Mária Štefánko-
vá, Jozef Rýger, Margita Patková, Agáta Patková, 
Lenka Gáliková a Viera Malichová. 
 FS LIBORČAN v poslednom období rozvíja pek-
nú a plodnú spoluprácu s Detským folklórnym sú-
borom „DVORČEK“, ktorý pôsobí pri ZUŠ Nemšo-
vá. Najmenším takto postupne odovzdáva nadča-
sové dedičstvo spôsobu života našich predkov, kto-
ré by nemalo byť nikdy zabudnuté. Jubilantovi FS 
LIBORČAN prajeme ešte veľa rokov tvorivých síl 
a elánu.

Ing. Marcela Prekopová

Folklórny súbor Liborčan a Detský folklórny súbor Dvorček

 Aj tento rok, sa koncom augusta na Ľuborčian-
skom cintoríne Dvorec konala spomienková akcia, 
na ktorej sme si pripomenuli 71. výročie leteckej bit-
ky nad Bielymi Karpatami, ktorá sa odohrala 29. au-
gusta 1944. V Smutnom jarku, neďaleko poľovníc-
keho zámočku Antostál, sa vtedy zrútil jeden z ame-
rických bombardérov B-24 Liberátor „Rough Cobb,“ 
ktorého cieľom bola likvidácia továrne na výrobu 
nemeckých tankerov v Ostrave. Z desiatich členov
posádky sa deväť zachránilo, desiaty z nich, Andrew
Sollock, však nemeckú paľbu neprežil. Najskôr 
bol tento americký vojak so slovenskými koreňmi 
pochovaný na cintoríne v Ľuborči, kde má doteraz 
symbolický hrob. Pri ňom prejavili svoju úctu orga-
nizátori spomienkových akcií z Moravy so zástup-
com jedinečného Muzea letecké bitvy nad Bílymi 
Karpaty na Morave v Šanově, jednej z obcí, na kto-
rú tiež dopadli trosky lietadiel. Za mesto Nemšová 

sa spomienkovej akcie zúčastnili zástupca primá-
tora Ján Gabriš a za mestské múzeum Jozef Pre-
kop.

-MP-

UCTILI SME SI....

Pri hrobe Andrewa Sollocka

Z vernisáže vystavovateľov Klubu Gladiola Martin
a výtvarníčky Anity Šebíkovej

 20. júla 2015 dekan nemšovskej farnosti
vdp. Anton Košík požehnal v mestskej časti Kľú-
čové Ružencovú záhradu, ktorá vyrástla na sú-
kromnom pozemku vedľa Kaplnky sv. Anny.
 Cieľom autora tohto projektu bolo zveľadiť 
časť Kľúčového v centre a vytvoriť zázemie pre 
oddych, stíšenie sa i pre duchovné osvieženie. 
Záhrade, ktorá je prístupná verejnosti po celý 
rok, dominuje socha Panny Márie Kráľovnej sve-
ta - má sviatok 22. augusta - a drevený kríž polo-
žený v smere dláždeného chodníka. Okrem ruží 
záhradu zdobí množstvo ďalších kríkov a kvetov, 
nechýbajú v nej lavičky na oddych. Otvorenie ru-
žencovej záhrady odštartovalo Kľúčovské hody. 

Investormi Ružencovej záhrady sú rodiny Reová 
a Breznická, projekt spracovala Ing. Eva Kňaže-
ková.

 -MP-

Kríž symbolicky smeruje k soche P. Márie Kráľovnej

Druhým významným jubileom bolo 5. výročie založenia mestského múzea, 
presne 27. augusta 2010. Po niekoľkých mesiacoch vyrástla na mieste starej 
stodoly moderná budova s priľahlým amfi teátrom a stánkami, čím sa naplni-
la dlhoročná túžba mnohých občanov - zachovať historické cennosti a fakty 
zo života predkov Nemšovej a okolia a sústrediť ich v dôstojnom kultúrnom 
stánku.

 1. júla 2015 nastúpil do funkcie vedúceho Centra sociálnych služieb v našom meste PhDr. 
Erik Trenčan. Na Trnavskej univerzite vyštudoval odbor Verejné zdravotníctvo, špecializáciu 
- Zdravie pri práci, neskôr rigoróznou skúškou v sociálnej práci získal titul PhDr. Predtým 
pracoval na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako štátny 
zamestnanec -  odborný radca, odbor Preventívneho pracovného lekárstva. 



  ukáš Kramárik má 22 rokov a študuje v Pra-
  he na ČVUT (České vysoké učení technic-
  ké v Praze) experimentálnu jadrovú a čas-
  ticovú fyziku. Pochádza z rodiny, kde obaja 
rodičia sú absolventi vysokej školy a úspešne vyu-
žívajú výsledky svojho štúdia. Nie je teda náhoda, 
že on aj jeho brat pokračujú v ich šľapajach.

 Lukáš študuje posledný ročník štúdia. Prečo prá-
ve takéto zameranie? Tvrdí, že to bolo akési samo-
zrejmé. Počas štúdia na Bilingválnom gymnáziu
v Trenčíne sa zúčastňoval na matematických a fy-
zikálnych olympiádach a fyzika sa mu stala veľmi 
blízka. V druhom ročníku VŠ, keď bolo potrebné 
rozhodnúť sa pre špecializáciu, vybral si výskum 
elementárnych častíc a jadier. V spolupráci so ško-
liteľom a inými fyzikmi analyzuje dáta z prevádzky 
urýchľovačov častíc a chodí ich konzultovať a vy-
mieňať si poznatky do Cernu v Ženeve. (Cern je eu-
rópska organizácia pre jadrový výskum. Vznikla v ro-
ku 1954 a jej laboratórium je postavené na hrani-
ciach Francúzska a Švajčiarska, neďaleko centra 
Ženevy. Aktuálne spája 21 členských štátov a na 
jeho výskumoch pracuje viac než 14 000 fyzikov
a vedcov. Ide o výskumy nielen v oblasti fyziky ele-
mentárnych častíc a jadier, ale aj v odboroch apliku-
júcich už získané poznatky. Zaujímavosťou je, že
v roku 1989 tu bol vymyslený Worl Wide Web - www 
- v takej forme, ako ho poznáme doteraz.)

 Hlavnou funkciou CERNu je prevádzka urých-
ľovačov častíc. Fyzikálny výskum v CERNe je zá-

kladný, a je zameraný na testovanie základnej 
štruktúry vesmíru zrážaním častíc pri vysokých ener-
giách. Cieľom experimentov je napr. overovanie, 
upresňovanie, ale aj zisťovanie rôznych vlastností 
už známych častíc, hľadanie nových častíc, hľada-
nie tajuplnej tmavej energie a hmoty, a štúdium no-
vého stavu hmoty, ktorého prítomnosť sa predpo-
kladá tesne po Veľkom Tresku. V poslednom me-
novanom ide o kvarkovo-gluónovú plazmu, ktorej 
vlastnosti Lukáš študuje na experimente ALICE, 
ktorého je členom. Rád by bol jeho členom i po 
skončení na ČVUT a následného doktorandského 
štúdia.

 Štúdium a výskumná práca Lukáša baví. Nie je 
preňho problém sedieť deň i noc pri práci na počí-
tači, či študovať odbornú literatúru (vo francúzštine 
alebo angličtine). Výborné výsledky mu otvorili dve-
re na vedeckých medzinárodných konferenciách, 
či už v Maďarsku, Švajčiarsku, USA. Na poslednej
v Grécku získal významné ocenenie, kde so svojou 
konzultantkou predložili poster - plagát, na ktorom 
prezentovali výsledky práce skupiny a bol ocenený 
ako najlepší z 25 ostatných prezentovaných poste-
rov. Okrem vedeckej činnosti využíva aj svoje orga-
nizačné schopnosti. V Prahe nedávno s kolegami 
spolužiakmi založil sekciu pomerne prestížneho 
projektu „Young Minds“ (Mladá myseľ), vedeného 
Európskou fyzikálnou spoločnosťou, ktorá slúži na 
propagáciu fyziky, vedy a spájanie mladých ľudí
a mladých vedcov medzi rôznymi odbormi. Lukáš 
bol zvolený ako predseda sekcie.

 Napriek tomu, že venuje veľa času štúdiu, vý-
skumu, nájde si čas na normálny študentský život, 
na šport, kde dominuje rekreačná cyklistika, futbal, 
plávanie, má čas na svoju priateľku z gymnaziál-
neho štúdia a, samozrejme, na rodinu, ku ktorej 
sa veľmi rád vracia. Lukášov ďalší život je spojený
s prácou vo výskume. Nemšová má ďalšieho rodá-
ka, ktorý bude zviditeľňovať naše mesto. Držíme Ti
palce Lukáš, aby si úspešne išiel za svojím cieľom.

Vladimír Gajdoš

 Kríž na Sobotišti bol postavený a prvýkrát po-
žehnaný 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. 
kríža pred 46 rokmi, v roku 1969. Zub času sa pod-
písal aj na tejto pamiatke a preto niekoľko dobrovoľ-
níkov - člnov našej farnosti prišlo s myšlienkou na je-
ho rekonštrukciu. K obnove kríža i jeho okolia pris-
peli bezplatne prácou, materiálmi i potrebnou tech-
nikou, aby tak posilnili úctu k tomuto symbolu. Na 
cennej pamiatke sa vykonali tieto práce: zaplnenie 
puklín špeciálnou maltou, očistenie kríža a betóno-
vej obruby od machu a iných nečistôt, odstránenie 
prerastenej zelene, orezanie suchých a cloniacich 
konárov, prebrúsenie vysunutých častí blokov kríža 
v mieste prasklín, obetónovanie a omietnutie zve-
tranej pätky základu, obnova písmen textu, natrenie 
kríža a betónovej obruby priesvitným ochranným ná-
terom, očistenie a natrenie ohrady základnou a po-
vrchovou farbou. Nakoniec ho skrášlila výsadba ze-
lene, kvetov a dosypanie drevenej štiepky. Všetkým 
dobrovoľníkom patrí úprimné poďakovanie.
     Kríž slávnostne požehnal v utorok 15. septem-
bra 2015 na sviatok Sedembolestnej P. Márie vdp. 
Anton Košík.

 Ing. Marcela Prekopová

Lukáš Kramárik v Cerne

Posvätenie kríža pod Sobotišťom

Aj v našom meste žije veľa mladých ambicióznych ľudí, ktorí chcú rozvinúť svoje talenty, presadiť sa u nás i vo 
svete. V novej rubrike  vám ich chceme postupne predstaviť. Mnohí, u nás doma málo známi, už robia česť Sloven-
sku a nášmu mestu. Jedným z nich je mladý vedec, Lukáš Kramárik.

  kolský rok 2015/2016 je opäť rokom reformy. Lepšie poveda-
  né inováciou reformy. Inovovaný školský vzdelávací program
  pripravujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu, o kto-
  rom rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Zmeny sa týkajú prvákov a piatakov, v nasledu-
júcich rokoch budú postupne pribúdať ďalšie ročníky. Náš nový školský 
vzdelávací program nezmenil svoj názov - Vzdelaním za poznaním. 

 Vzdelanie zostáva nezastupiteľné, otvára nové možnosti. Každý 
by ho mal získať podľa svojich schopností. Každá škola si môže určiť 
povinné predmety v školskom vzdelávacom programe. Na našej škole 
je to v prvom ročníku vyučovanie anglického jazyka, na ktoré máme 
veľmi dobré podmienky. Piataci majú v porovnaní s minulými rokmi 
nový predmet- technika. Na túto zmenu sme sa intenzívne pripravo-
vali. Za spoluprácu ďakujem zriaďovateľovi - mestu Nemšová, Ing. 
Elene Bachratej a pracovníkom aktivačných prác, vďaka ktorým sú 
naše školské dielne opravené a vymaľované.

 Dôležité však je, že patríme k viac ako 170 školám na Slovensku 
zapojeným do projektu Profesijná orientácia žiakova na odborné vzde-
lávanie a prípravu, prostredníctvom ktorého škola získala moderné po-
môcky na vyučovanie biológie, chémie, a nového predmetu technika. 
Pani učiteľky Viera Číková, Eva Ondrušková a Monika Mojtová absol-
vovali potrebné školenia. Pani učiteľka Mojtová sa zúčastnila počas 
prázdninových augustových dní intenzívneho šesťdňového školenia. 

 V školskom vzdelávacom programe sme o jednu hodinu posilnili 
piatakom vyučovanie anglického jazyka a pridali nový predmet tvorivé 
čítanie a písanie. Novinkou pre piatakov je v tomto školskom roku aj 
celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a literatúry a z mate-
matiky, ktoré sa bude konať 25. novembra 2015.
 Druháci, tretiaci, štvrtáci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci sa 
budú nasledujúci rok vzdelávať podľa platného štátneho vzdelávacie-
ho programu pre daný ročník. Posilnili sme vyučovanie slovenského 
jazyka a literatúry, cudzích jazykov a podľa ročníkov aj ďalších pred-
metov. Testovanie pre deviatakov zo slovenského jazyka a matema-
tiky sa uskutoční 6. apríla 2016, v stredu. Verím, že pani učiteľky, po-
dobne ako v minulých rokoch, pripravia žiakov čo najlepšie.

 Rodičov potešia novinky pre žiakov, ktoré neohrozia fi nančný roz-
počet rodiny: ovocie pre každého žiaka a fi nančné príspevky na školu 
v prírode a lyžiarske výcviky. Vitamíny formou čerstvého ovocia, nie-
kedy bio šťavy a výnimočne aj formou výborných sušených jablkových 
lupienkov nám bude zdarma dodávať spracovateľ čerstvého sloven-
ského ovocia. Odber ovocia a výrobkov z ovocia zo slovenských sa-
dov je v tomto štátom fi nancovanom projekte podmienkou. Príspevok 
100 € na žiaka na pobyt v škole v prírode a 150 € na lyžiarsky výcvik 
je od januára 2016 určený pre každého žiaka jedenkrát počas školskej 

dochádzky na základnej škole. Stráviť pár dní v škole v prírode alebo 
na lyžiarskom výcviku bude s príspevkom od štátu pre žiakov jedno-
duchšie. Školský rok je v plnom prúde a v týchto dňoch sú už žiaci 
rozhodnutí, ktorý záujmový útvar budú popoludní navštevovať. 

 V školskej jedálni postupne dosluhujú zariadenia. Sú ešte pôvod-
né a energeticky náročné. Doposiaľ sme vymenili ohrievací pult a var-
ný plynový kotol. 
 Naša škola má pripravený projekt na vybudovanie náučno-oddy-
chovej časti za školou. Nie je to malá suma, ktorú potrebujeme. Poteší 
nás akýkoľvek fi nančný príspevok, ktorým prispejete formou 2 % z da-
ní na účet občianskeho združenia Iniciatíva pre žiakov. Spoločne tak 
vytvoríme nový priestor pre oddych a vzdelávanie našich žiakov. 
 Na záver informácií o nosných aktivitách našej školy, chcem všet-
kým do nového školského roka zaželať veľa úspechov, chuti a elánu.

Mgr. Emília Mazanovská, riaditeľka ZŠ

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
Prvý školský deň priniesol nielen úsmev 
i plač našich prváčikov, ale aj spomienky 
na prázdniny, ktoré zvuk školského zvon-
čeka odniesol do nenávratna.
 Prázdniny sa skončili, no napriek tomu išla väčšina detí  ráno do 
školy s radosťou, že uvidia svojich spolužiakov. Deviataci začali odpo-
čítavať posledný rok školskej dochádzky na našej škole, pre prváčikov 
to bol naopak ich prvý školský deň. Niektorí ho očakávali s radosťou, 
iní  možno s malými obavami. Tie však spolu so strachom nakoniec 
nechali pred bránou školy. Veď škola pre nich už nebola úplne nezná-
ma, nedávno tu na zápise dokazovali svoje vedomosti a zručnosti. 
 Slávnostné otvorenie nového školského roka sa konalo v Kultúr-
nom centre. Všetkých privítala pani zástupkyňa Mgr. Edita Kadlečíko-
vá, prihovorila sa pani riaditeľka Mgr. Emília Mazanovská a primátor 
mesta Ing. František Bagin. Prváčikovia pozorne a so sústredením  
všetko počúvali, hoci sem-tam očkom skontrolovali, či mama, ocko 
alebo babka ešte neodišli. Pamiatkou na tento pre nich významný deň 
im určite bude aj detská pestrofarebná knižka, ktorú im osobne v ob-
radnej sieni odovzdal primátor mesta. Prvý školský deň ukončili so 
svojimi triednymi učiteľkami v nádherne vyzdobených triedach, kde ich 
čakal nový šlabikár. 
 Všetkým prváčikom držíme palce v ich napredovaní a veríme, že 
škola im splní všetky očakávania. Ostatným žiakom a pedagógom pra-
jeme pevné zdravie, veľa nových zážitkov a úspechov.

Mgr. Lenka Tršková

V JUBILEJNOM ROKU  60.-TEHO VÝROČIA OTVORENIA BUDOVY ŠKOLY

Prvákov obidvoch tried ZŠ J.Palu privítal primátor Ing. F. Bagin

MS SČK Ľuborča, Vás v sobotu 10. októbra 2015 pozýva na

PUTOVNÝ ZÁJAZD NA SV. HOSTÝN,
ktorý bude spojený s pobožnosťou za duše v očistci.

Odchod autobusu bude o 11. OO hod. 
z námestia v Nemšovej aj zo zastávky v Ľuborči.

Cestovné je 8 €.
Prihlásiť sa môžete u pani. Alžbety Gurínovej,

tel.: 0905 382 237.



 Po prázdninách sme v novom školskom roku 
2015/2016 začali s veľkým elánom, aj vďaka našim 
novoprijatým žiakom vo všetkých odboroch. Všetci 
sme sa s chuťou pustili do práce. Žiaci navštevujúci 
výtvarný odbor začali školský rok prípravou na vý-
stavu ovocia a zeleniny, ktorú naša škola plánuje na 
mesiac október. Tieto práce si budete môcť pozrieť 
na výstave ovocia a zeleniny v Kultúrnom centre. 
 V hudobnom odbore sme sa rozrástli o klavír-
ne, gitarové i akordeónové oddelenie, a preto ško-
la prijala aj nových učiteľov do hudobného odboru. 
Rastúci počet žiakov sme zaznamenali aj vo výtvar-
nom i tanečnom odbore. 
 Mesiac december bude obzvlášť bohatý na prog-
ram. Tak ako každý rok, tanečníkov i hudobníkov 
čakajú viaceré koncerty v múzeu, kultúrnom centre 
a v kostole sv. Michala archanjela uvedieme kon-
cert Vinšujeme Vám. Naši výtvarníci sa predstavia 
novými výrobkami vytvorenými z hliny a keramiky. 
Opäť budeme súťažiť o najkrajšiu vianočnú pohľad-
nicu, anjelika i adventný kalendár. 
 Naša verejnosť sa opäť môže tešiť na 2. roč-
ník vernisáže našich výtvarníkov, 3. ročník súťaží 
Nemšovský slávik, Tanečná črievička, 14. roč-
ník súťaže Dychfest. Na deti čaká Veľký detský 
fašiangový karneval a začiatkom júna ďalšia Ces-
ta rozprávkovým lesom. 
 To, že naša škola napreduje, je i výsledkom 
spolupráce zo strany ústretových rodičov, podpory 
mesta Nemšová, aj výsledkom dobrej spolupráce so 
Základnou školou Janka Palu a ostatnými základ-
nými a materskými školami v našich pobočkách, 
kde pôsobíme. Veľká vďaka patrí i Rodičovskému 
združeniu pri ZUŠ Nemšová a jeho sponzorom.
 Všetkým našim žiakom a pedagógom prajeme 
veľkú chuť do práce, radosť z dosiahnutých výsled-

kov a škole veľa nových talentov a množstvo spo-
kojných divákov na koncertoch a výstavách. 

Bc. Viera Muntágová, DiS.art.

 Materská škola na Ulici Odbojárov v Nem-
šovej sa v školskom roku 2015/2016 zapojila do pi-
lotného projektu zavádzania inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu. Je jednou z 350 sloven-
ských materských škôl, ktoré uzatvorili Dohodu
o vzájomnej spolupráci so Štátnym pedagogickým 
ústavom. Na základe dohody sa zaviazala vytvoriť 
pracovnú i fi nálnu verziu inovovaného Školského 
vzdelávacieho programu, vytvoriť metodické listy 
ku vzdelávacím oblastiam výchovy a vzdelávania 
a poskytnúť autoevalvačné správy Štátnemu peda-
gogickému ústavu.
 Kvalitná výchovno-vzdelávacia činnosť dostá-
va nový šat, no smerom k deťom sa v zásade nič 
nemení. Naďalej našou prioritou zostáva šťastné 
dieťa, vzdelávanie dominantne formou hry a pokoj-
né priateľské vzťahy všetkých aktérov výchovy
a vzdelávania. Ku každodenným rituálom v škôlke 
a k pestrému edukačnému procesu materská škola 
aj v tomto školskom roku poskytne množstvo spo-
ločenských, kultúrnych a športových aktivít pre deti, 
rodičov i širokú verejnosť.

 Veríme, že naši najmenší zažijú veľa zábav-
ných chvíľ, obohatia svoje poznanie, skvalitnia svo-
je zručnosti a schopnosti, nadobudnú tie správne 
životné postoje a škôlka bude pre ne miestom bez-
pečia a radosti.

Bc. Miroslava Dubovská

Výtvarné práce na záhradkársku výstavu Spoločnou hrou k rozvíjaniu tvorivosti

A ZASA ZVONÍ... 
 Naša Katolícka spojená škola otvorila svoje brány pre 36 nových 
prváčikov, ktorí sú rozdelení do dvoch tried. V 1.A triede je 15 žiakov
a ich triedna je p. uč. Mgr. Edita Peťková. Do 1. B chodí 16 žiakov a im 
je triedna p. uč. Mgr. Erika Porubčanová. Päť prváčikov nastúpilo do 
špeciálnej triedy k p. uč. Márii Šumichrastovej. 

 Školský rok sme začali s prosbou o Božiu pomoc, vzývaním Du-
cha Svätého na sv. omši v kostole sv. Michala 2. 9. 2015 o 9.00 hod. 
Pán kaplán Martin Vitek nás povzbudil a pripomenul nám, že na ceste 
za poznaním nebudeme kráčať sami, ale bude nás sprevádzať Pán 
Ježiš. Pani katechétka Mgr. Monika Tatranská informovala všetkých 
o celoročnej aktivite ranných modlitieb v školskej kaplnke. Tento rok 
nesie názov: „Kráčame cestou milosrdenstva“ podľa sv. otca Františ-
ka. Preto sa chceme duchovne zapojiť do lepšieho spoznávania rôz-
nych prejavov Božieho milosrdenstva. Pán riaditeľ Ing. Miloš Čižmárik 
vo svojom príhovore zdôraznil evanjeliový pozdrav, ktorým Pán Ježiš
pozdravil apoštolov: „Pokoj vám!“. Všetkým poprial, aby sme po celý 
školský rok prežívali pokoj. Vysvetlil, že sa nám to podarí vtedy, keď sa 
zúčastníme sviatosti zmierenia a keď sa budeme svedomito a zodpo-
vedne pripravovať na každý deň na vyučovanie. Potom sa nám nebu-
de zdať nič ťažké a vyhneme sa tak zbytočným stresom.
 Úspešný a pokojný školský rok 2015/2016 všetkým žiakom
a ich rodičom praje učiteľský kolektív KSŠ.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
 Poslaním CVČ, ktoré je súčasťou Katolíckej spojenej školy v Nem-
šovej, je vychovávať aktívneho občana, schopného žiť v otvorenej in-
formačnej spoločnosti. Krúžková činnosť je aj zdravou prevenciou pro-
ti nežiadúcim vplyvom a nástrahám okolia, ktoré na naše deti striehnu 
na každom kroku. Práve rodičia napomáhajú pri rozhodovaní svojich 
detí, ako a s kým prežívať voľné chvíle. V tomto školskom roku sme 
spolu s pedagógmi pripravili pre deti pestrú paletu záujmovej činnosti
s cieľom vyplniť ich voľný čas. Pre predškolákov je to krúžok anglické-
ho jazyka, počítačový krúžok a šikovný jazýček.
 Žiaci ZŠ sa môžu rozhodnúť pre fl orbalový krúžok, v ponuke je 
športovček, ktorý bude zameraný na stolný tenis a stolový futbal. No-
vinkou je vybíjaná pre dievčatá a posilňovací krúžok pre chlapcov 8. 
a 9. ročníka. Znova sme pripravili chovateľský krúžok, kde sa záujem-
covia môžu zoznámiť s chovom a starostlivosťou o domácu hydinu
a vtáctvo. 
 V oblasti jazykov ponúkame anglický, nemecký krúžok a talian-
činu, pre deti I. stupňa kamarátstvo s MAT a SJL i zábavníček pre 2. 
ročník. Pre žiakov 2. stupňa je tu možnosť zdokonaliť sa v slovenskom 
jazyku a matematike. Umelecko- tvorivá oblasť nám ponúka kreslenie
hravou formou, výtvarný krúžok, kreslenie v prírode, kaligrafi cký krú-
žok a papierového modelára, kde si žiaci skladajú 3D modely. Novin-
kou je aranžovanie kvetov a vytváranie ikeban. Nácvik piesní na slá-
venie svätých omší nám opäť ponúka liturgický spev, biblický krúžok je 
prípravou žiakov na biblickú olympiádu. Hudobná kapela chce pritiah-
nuť nových hudobníkov, ale aj spevákov. Nebude chýbať počítačový 
krúžok pre žiakov I. a II stupňa a strojopis - precvičenie 10-prstovej 
hmatovej metódy. Z mimoškolských aktivít CVČ naplánovalo množ-
stvo podujatí. V mesiaci september organizujeme v spolupráci s mes-
tom Nemšová už tradičný turnaj základných škôl o „Pohár sv. Michala“ 
vo vybíjanej dievčat a v mini futbale chlapcov. Chceme sa opäť zapojiť 
do súťaže DOMESTOS v spolupráci s rodičmi a deťmi. Začiatok ok-
tóbra patrí jesennému zberu papiera, ale neodmysliteľnou súčasťou 
je mesiac modlitby sv. Ruženca. V novembri pripravíme Katarínsku 
diskotéku a v decembri chceme privítať sv. Mikuláša, pripraviť sa na 
Jasličkovú pobožnosť. Tento rok chceme nahradiť Vianočné tradície 
Vianočnými trhmi v škole. V novom roku 2016 sa fašiangovým karne-
valom rozlúčime so zábavami a pripravíme sa na pôstne obdobie.
V tomto období sa zapojíme aj do fi nančnej zbierky „Tehlička“ organi-
zovanej spoločnosťou a.s. SAVIO. V mesiaci máj si pripomenieme 
„Deň matiek“. V spolupráci s mestom Nemšová oslávime ,,Deň detí“
a tak ukončíme ďalší školský rok. Už teraz sa tešíme na všetkých odu-
ševnených a zapálených pre dobrú vec. 

 Mgr. Andrea Poláčková

MATERSKÁ ŠKOLA sv. GABRIELA
 Hurá, začíname. Uplynulo pár dní od začiatku školského roka, čo 
do materskej školy nastúpili najmenší žiaci. Snažíme sa u nich objaviť 
a rozvíjať pozitívne vlastnosti a viesť ich predovšetkým k slušnému 
správaniu v materskej škole a mimo nej. Našou prioritou je zabezpe-
čiť zdravú atmosféru materskej školy pre pozitívny harmonický rozvoj 
osobnosti dieťaťa. Citlivým a láskavým prístupom pomáhame deťom 
adaptovať sa na pobyt v materskej škole a v spolupráci s rodičmi vy-
chovávame z nich veselých a spokojných škôlkarov. Zameriavame 
sa aj na spoločné akcie a aktivity, na ktoré sa naši škôlkari dôkladne 
pripravujú. V Materskej škole sv. Gabriela sú zrealizované tri triedy, 
rozdelené podľa vekových úrovní. Spolu nás je 55 detí a päť kvalifi ko-
vaných pedagógov. 

 Mgr. Anna Jakúbková

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
 Hráme sa, súťažíme, učíme sa, spoznávame nové veci, no pre-
dovšetkým sa snažíme vašim deťom zmysluplne vyplniť voľný čas.
V škole sú otvorené 3 oddelenia ŠKD pod vedením Mgr. Andrey Po-
láčkovej, Mgr. Oľgy Mutňanskej a Evy Removej pre deti 1.- 4. roční-
ka základnej školy. Školský klub detí je rozdelený na dve časti- ranný 
ŠKD, ktorý trvá od 6:30 hod. do 7:45 hod. a poludňajší ŠKD, ktorý trvá 
od 11:25 hod. do 16:15 hod. Aktivity, ktoré robíme s vašimi deťmi sú 
rozdelené na výchovno-vzdelávaciu činnosť, odpočinkovo-rekreačnú 
činnosť, záujmovú činnosť a na prípravu na vyučovanie.
 Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD rešpektuje individuálne zá-
ujmy, princíp dobrovoľnosti a práva dieťaťa. Odpočinkové a rekreačné 
činnosti pomáhajú deťom odreagovať sa a odstrániť únavu. V záujmo-
vých činnostiach sa zameriavame na uspokojovanie individuálnych po-
trieb a záujmov detí. Ďakujeme vám, milí rodičia, za prejavenú dôveru 
a zverenie vašich detí do našich rúk. Budeme sa po celý školský rok 
zo všetkých síl snažiť nesklamať vaše očakávania i očakávania vašich 
detí. 

 Eva Remová

POĎAKOVANIE
 Vážení rodičia, milí priatelia, naše srdečné poďakovanie patrí všet-
kým Vám, ktorí ste nám prejavili dôveru a venovali 2 percentá z da-
ní, ktoré budú použité pri výchove a vzdelávaní detí, pri skrášľovaní 
priestorov a prostredia školy.

Rada občianskeho združenia Zelený štvorlístok Nemšová

Privítanie prváčikov

 

Mesto NEMŠOVÁ 
Vás v rámci

Októbra - mesiaca úcty k starším 
srdečne pozýva

dňa 25. októbra 2015 (v nedeľu)
o 15.00 hod.

do Kultúrneho centra Nemšová
na vystúpenie DH Túfaranka

zo Šakvic z ČR.

OVOCIE . ZELENINA . KVETY
Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová, Mesto Nemšová, Občianske združenie záhradkárov Bočky, Únia žien v Nemšovej, 

Základná organizácia včelárov Trenčín obvod Nemšová a Klub zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín, Veronica v Trenčíne
organizujú

49. ročník oblastnej výstavy OVOCIE, ZELENINA, KVETY
9. - 12. októbra 2015

VO VEĽKEJ SÁLE KULTÚRNEHO CENTRA NEMŠOVÁ, SNP 1
 Výstavu dopĺňajú:
     -  práce žiakov materských, základných škôl a Základnej umeleckej školy v Nemšovej
     -  výstava liečivých rastlín Občianskeho združenia Klubu zberateľov a pestovateľov liečivých rastlín VERONICA
     -  výstava včelárskych produktov a potrieb Základnej organizácie včelárov Trenčín obvod Nemšová

Otvorenie výstavy:

PROGRAM

Výstavný materiál môžete priniesť do Kultúrneho centra v dňoch: 8.10. od 14.00 - 20.00   a 9.10. od 9.00 -  14.00 hod.

9. 10. (piatok) o 18.00 hod.
10.10. (sobota) od 9.00 do 20.00 hod.

11.10. (nedeľa) od 9.00 do 20.00 hod.
12.10. (pondelok) od 9.00 do 13.00 hod.

PIATOK - 18.00 Slávnostné príhovory, Vystúpenie Dychovej hudby pri Základnej umeleckej škole v Nemšovej,
    Vystúpenie Mužského speváckeho zboru Nemšovan
NEDEĽA - 14.00 hod. Prednáška:  História a vývoj včelárstva u nás a vo svete - Jan Repka, šéfredaktor časopisu
    Včelár - Mestské  múzeum
        15.00 hod.  Prednáška: Zber a použitie liečivých bylín - Ján Dedík, ľudový liečiteľ a naturoterapeut 
    -  veľká sála KC

práce na záhradkárs



Smútočná spomienka

Dňa 30. mája uplynulo 5
rokov  od úmrtia nášho ot-
ca ŠTEFANA TRŠKU
a dňa 3. augusta uplynulo  
20  rokov od úmrtia našej 
mamy, pani MÁRIE TRŠ-
KOVEJ.
Kto ste ich poznali, venuj-
te im s nami tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spo-
mínajú synovia s rodina-
mi a ostatná rodina.

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

Dňa  11. júna sme si pripo-
menuli 17 rokov, odkedy
nás opustil náš otec, ded-
ko a pradedko  pán ŠTE-
FAN GUGA a dňa 31. au-
gusta sme si pripome-
nuli 10 rokov odkedy nás 
opustila naša mama, bab-
ka a prababka pani  IRE-
NA GUGOVÁ. S láskou 
a úctou spomínajú dve 
dcéry a syn s rodinami
a ostatná blízka rodina. 
Kto ste ich poznali, venuj-

te im s nami tichú spomienku. 
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 30. októbra uplynie 8 
rokov, čo nás opustil náš 
otec VOJTECH KAUKAL.
S láskou spomínajú man-
želka, dcéra Tatiana s ro-
dinou, syn Miroslav s ro-
dinou a syn Jozef.
Dňa 5. decembra uplynie 
7 rokov, čo nás opustil pán
MARIÁN KAUKAL. Spo-
mínajú mama, dcéra Va-
nesa-Marianna, brat Jo-
zef a Miroslav s rodinou.

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

Dňa 31. augusta sme si
pripomenuli 25 rokov, ke-
dy nás opustila naša mi-
lovaná dcéra VIERKA 
ŠVORCOVÁ.
S láskou spomínajú rodi-
čia, súrodenci s rodinami 
a ostatná blízka rodina. 

Žiaden veršík nenahradí náš smútok a bolesť 
nad jej smrťou. Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. 
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

11. októbra 2015 uplynú 2
roky, čo nás opustila milo-
vaná dcéra, sestra, mama
a babka JANKA BREZ-
NICKÁ. Aj v ťažkých chví-
ľach rozdávala povzbude-
nie a pomoc druhým. Smú-

time, ale nezabúdame, spomíname s láskou 
a vďakou. Ďakujeme, že si tu bola vždy pre 
nás. Smútiaca rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 13. októbra si pripo-
menieme 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša ma-
mina a babka, pani HILDA
DOBEŠOVÁ. S láskou spo-
mínajú manžel Jiří, syn Pe-
ter a dcéra Lívia s rodina-

mi. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 26. augusta uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil otec a dedko, pán
LADISLAV PRNO z Nem-
šovej. Kto ho v srdci nosí, 
nech s nami naňho s lás-
kou spomína.

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

Kto ho poznal, spomenie si.
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí 
Ťa milovali. Dňa 13. sep-
tembra uplynuli 2 roky, čo 
nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a ded-

ko, pán DUŠAN MAZANOVSKÝ. S láskou a úc-
tou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Pracoval vždy do únavy, 
kľud sám sebe nedoprial, 
srdce jeho zlaté bolo, 
každému len blaho prial. 
Tichý spánok nech mu je 
dopriaty, za všetko dobré, 
čo vykonal. 

Dňa 22. septembra uplynulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustil MICHAL MATEJKA z Nem-
šovej. Spomína manželka Alena, syn Michal 
s rodinou, dcéry Michaela a Alena s rodinami 
a ostatná rodina.  Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 11. júla 2015 sme sa 
rozlúčili na nemšovskom 
cintoríne s našou MA-
RIANKOU ĎURÍKOVOU, 
ktorá nás opustila 8. júla 
vo veku 74 rokov. Ďakuje-
me pánovi kaplánovi vdp. 

Martinovi Vitekovi za dôstojnú rozlúčku i Vám 
všetkým, ktorí ste sa prišli naposledy rozlú-
čiť. Ďakujeme za kvetinové dary, prejavenú 
sústrasť a modlitby. Odpočívaj v pokoji!
Smútiaca rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
 
Kto ho poznal, spomenie 
si, kto ho mal rád, neza-
budne. 30. júla.2015 sme 
si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia manžela, otca, ded-
ka a brata JURAJA PAT-
KU z Kľúčového. S láskou 
spomína celá rodina.

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

Smútočná spomienka

Človek odchádza, ale všet-
ko krásne, čo nám dal, 
ostáva v nás. Dňa 1. sep-
tembra uplynie už 10 ro-
kov, kedy nás navždy opus-
til náš drahý manžel, 
otec, dedko a pra-

dedko STANISLAV ŠTEFÁNEK. S lás-
kou a úctou spomína manželka, dcéra
a synovia s rodinami. Ďakujeme všetkým, 
ktorí spomínate s nami.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

V našich srdciach stále 
žije ten, ktorého sme mali 
radi. Dňa 27.septembra 
2015 uplynul rok, čo nás 
navždy opustil náš milova-
ný manžel, tato, deduško 
a pradeduško FRIDRICH 

MRÁZIK.  S úctou a láskou spomínajú man-
želka Helena a deti Juraj a Anka s rodinami. 
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 27. marca 2015 nás 
vo veku 82 rokov navždy 
opustila naša milovaná 
mama, babka a prababka 
ALOJZIA KORIENKOVÁ. 
Úprimne ďakujeme vdp. 
Antonovi Košíkovi a hu-

dobníkom za dôstojnú rozlúčku a všetkým, 
ktorí ste sa prišli rozlúčiť, za prejavenú sús-
trasť, modlitby a kvetinové dary. Smútiaca 
rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

27. júla si pripomíname 3.
výročie úmrtia milované-
ho manžela, otca, svokra,
dedka, brata a švagra ON-
DREJA GABRIŠA z Nem-
šovej. Čas ukázal, ako ve-
ľa znamenal pre naše ži-

voty a aká drahá je spomienka na neho.
S láskou smútiaca rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

„Už len kyticu kvetov Ti mô-
žeme na hrob dať, modlit-
bu tichú odriekať a s lás-
kou spomínať.“ 7. septem-
bra 2015 si pripomenieme 
prvé bolestné výročie, čo 
od nás odišiel do večnosti 

milujúci otec RASTISLAV GABRIŠ z Nemšo-
vej. Ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spo-
mínate. Deti, matka, bratia, švagriné, krstný 
otec, ujovia a ostatná blízka rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 21. 6. 2015 nás náh-
le a nečakane opustil náš 
milovaný otec, brat, priateľ
a výnimočný človek, pán
MICHAL GABRIŠ z Nem-
šovej. S hlbokým žiaľom 
sa  s ním lúči dcéra Kristí-

na s rodinou, priateľka Mária, súrodenci s ro-
dinami, p. Jožka Gabrišová a ostatná smútia-
ca rodina, priatelia a známi. Spomienka na 
človeka s veľkým srdcom a obetavosťou pre 
druhých, v nás zanechala hlboký odkaz a bu-
de žiť naveky. Odpočívaj v pokoji, veľmi nám 
chýbaš!
-----------------------------------------------------------

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA V NEMŠOVEJ OPÄŤ OŽILA EXTRALIGOVÝM FLORBALOM
 V novom súťažnom ročníku 2015/2016 po ročnej prestávke 
sa začínajú extraligové zápasy fl orbalu žien hrať opäť v MŠH 
Nemšová. V predminulom ročníku v extraligovom zápase s Nitrou 
došlo v Nemšovej k úrazu nitrianskej hráčky. Voči nemšovskému 
oddielu Nitrania vytvorili neférovú kampaň s cieľom nedovoliť hrať 
extraligové zápasy v Nemšovej, toto sa im aj podarilo, keď Sloven-
ský zväz v ročníku 2014/15 prikázal hrať súťažné zápasy mimo 
Nemšovej. Domáce stretnutia preto boli odohrané v halách v Pú-
chove a v Trenčíne, čím sa zvýšili náklady klubu.
 
 Po roku argumentácií proti trestu Nemšová dostala prísľub od 
SzFb, že ak vykoná príslušné bezpečnostné opatrenia, bude môcť 
hrať domáce zápasy vo svojej MšH. Primátor mesta Nemšová Ing. 

F. Bagín, fl orbalový oddiel, vedúci MšH dokázali v krátkom čase 
zabezpečiť realizáciu obloženia stien haly v okolí hracej plochy. Po 
roku absencie, 6. 9. 2015, sa ženy NTS FK-ZŠ predstavili v extrali-
govom zápase v domácom prostredí. Tribúna i vedľajšie priestory 
zaplnené divákmi vytvorili atmosféru, ktorú by radi privítali všetky 
športové podujatia a presvedčujú, že vynaložené náklady na vy-
konané opatrenia padli na úrodnú pôdu.

 Naviac výsledky, ktoré dosahuje fl orbalový oddiel od jeho za-
loženia dokazujú aj vynikajúcu prezentáciu nášho mesta.

Vladimír Gajdoš

Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme príbuzným, členom Dobrovoľného hasičského 
zboru, bývalým spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa prišli naposledy 
rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom a dedkom, pánom ALEXAN-
DROM  MARAFKÓM, ktorý nás náhle opustil dňa 6. júla 2015. Ďakujeme 
tiež pánovi dekanovi vdp. Antonovi Košíkovi, speváckemu zboru Nemšo-
van, všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej rozlúčke a snažili sa prejavmi sús-
trasti a kvetinovými darmi zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaca manželka, 
dcéry a synovia s rodinami.

JÚL 2015
80 rokov - Irena Gabrišová
86 rokov - Jozef Mičko
87 rokov - Marta Hupková

AUGUST 2015
80 rokov - Helena Mazanovská
80 rokov - Štefan Murňanský
80 rokov - Anna Prílesanová

85 rokov - Mária Kalinová
86 rokov - Julianna Mičková
88 rokov - Stanislav Gerhard
 
SEPTEMBER  2015
80 rokov - Ján Bobor
86 rokov - Cecília Hotáková

Srdečne blahoželáme!

 Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nem-
šová ponúkajú občanom mesta Nemšová a širokej verejnosti možnosť 
poskytnutia uvedených pohrebných a cintorínskych služieb:

- zabezpečenie prevozu zosnulých osôb na území SR a susedných
 krajín klimatizovaným pohrebným vozidlom HYUNDAI,  
- použitie chladiaceho zariadenia /boxov/ k uloženiu zosnulého pred
 pohrebom,
- predaj rakiev,
- kopanie hrobov a pochovávanie zosnulých, zhotovenie obrúb,
- prenájom Domu smútku na smútočné obrady,
- sprostredkovanie hudby, spevákov, kapely, reprodukovanej hudby,
- organizovanie rozlúčkového obradu a iné.

 VPS m.p.o. je správcom všetkých pohrebísk a domov smútku v mes-
te Nemšová, stará sa o areály cintorínov a zabezpečuje ich údržbu.
 Spoločnosť zabezpečuje prenájom hrobových miest a výber po-
platkov na 10 rokov s predĺžením na každých ďalších 10 rokov, pre-
požičanie miesta pre postavenie hrobky na 10 rokov s predĺžením na 
10 rokov, vydávanie povolenia na vybudovanie hrobky alebo obruby
a vedenie evidencie zosnulých na mestských cintorínoch. VPS - ka ur-
čuje hrobové miesto a miesto pre umiestnenie hrobky na základe plat-
ného cintorínskeho poriadku. V tomto roku dávame postupne spraco-
vať pamätné tabule zosnulých, ktoré budú umiestňované pri vstupoch 
na cintorín a poskytneme priestor pre automat na kahance.

Informácie, prevoz zosnulých, predaj rakiev:
VPS m.p.o. Mierové námestie 21, Nemšová

tel. 32/6598422 - v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 15,00 hod.
0911 956 258 - NONSTOP

CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB na poskytovanie pohrebných
a cintorínskych služieb nájdete na webovej stránke mesta:

www.nemsova.sk/obcan/mestske-organizacie/verejno-pro-
spesne-sluzby-m-p-o/

-žm-

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Michal Gabriš, Magdaléna Štefulová, Alexander Marafkó, Mariana Ďu-
ríková, Milan Ványi, Vojtech Ványi, Viliam Sabadka a Margita Vavrušo-
vá, František Adamec, Zdeněk Wild a Radoslav Štefánek.

Odpočívajte v pokoji!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Zuzana Bachratá, Igor Zubek, Jonáš Merka, Tamara Kvasnicová, Vic-
toria Dobranská, Oskar Saliev, Kristína Psotová, Sofi a Vicenová, Nela 
Hlavová, Lianna Kurucová, Simona Ďurišová, Tomáš Kvasnica, Hana 
Mráziková, Sofi a Pecháčková, Daniela Podušelová a Liliana Králiková.
 

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO
UZATVORILI
Miroslav Chudý a Jana Chlebanová, Christopher David Waren a Anna 
Mráziková, Jaroslav Šumichrast a Martina Hajdáková, Peter Murko
a Darina Gunišová, Richard Korytár a Martina Pešková, Peter Pavlač-
ka a Jana Antalová, Ondrej Hronec a Lenka Koštialová, Matej Chudo 
a Zuzana Klimeková, Michal Hollý a Zuzana Bugalová, Juraj Bahno
a Michaela Christová, Tomáš Pícha a Ing. Denisa Veľká, Tomáš Pagáč 
a Daša Horečná, Peter Hudcovský a Mgr. Zuzana Chmelinová, Miros-
lav Begáň a Ing. Veronika Michalíková, Tomáš Blažej a Petra Staníko-
vá. Ján Gurín a Martina Kováčová, Mgr. Jaroslav Mojto a JUDr.Soňa 
Štěrbová, Ing. Alojz Ližičiar a Mgr. Jana Čierna, Dominik Štefánek
a Kristína Mutňanská, Roman Mutňanský a Ivona Bednáriková, Michal 
Gajdošík a Michaela Tomášová, Peter Baštrnák a Kristína Sekulová, 
Daniel Filo a Margaréta Staňová.

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI

POHREBNÉ
A CINTORÍNSKE 
SLUŽBY MESTA
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VÝSLEDKY
V skupine: Nemšová - Mladá Bo-
leslav 4:2, - Zug (Švajčiarsko) 5:1,
Bohemians Praha 5:2, Täby 
(Švédsko) 2:0.                  
Osemfi nále: Nemšová - Helsin-
borg (Švédsko) 3:0, štvrťfi nále: 
Nemšová - Teplice 5:4 po s.n., se-
mifi nále: Nemšová - Pirkat (Fín-
sko) 0:3.

NEMŠOVÁ - zostava:
P. Farulová - E. Kadlečíková, A. Ju-
zeková, K. Štefánková, M. Zúbe-
rová, D. Papierniková, A. Švanča-
rová, L. Liptáková, K. Vyletelková, 
T. Pelechová, P. Štefánková, N. 
Hamajová, N. Šnoblová, E. Fančo-
vičová, L. Lenčešová, K. Benková, 
A. Oškrdová. Tréneri: P. Tydlačka, 
V. Kula. 

Staršie dievčatá získali už siedmu medailu po sebe v kategórii G-14. 
Bronzové medaily získali právom, veď prehrali len s celkovým víťazom
z Fínska. Majsterkám Slovenska očividne táto kategória sedí a dlhodo-
bo v nej dosahujú vynikajúce výsledky. Nemšová je v Prahe historic-
ká rarita, keď zo siedmich štartov získala rovnaký počet medailí. Bašta 
slovenského dievčenského fl orbalu očividne nespí a vzorne reprezen-
tuje Slovensko.

V dňoch 22.- 23. 8. sa uskutočnil medzinárodný turnaj
vo fl orbale žien v Slavičíne (Česká republika)
Olomouc - Nemšová 3:1; Uh. Brod - Nemšová   0:0; Hluk - Nemšová 1:4; 
Pruské - Nemšová 2:1; Sp. N. Ves - Nemšová 4:1;  Havířov - Nemšová 
2:4; Vsetín - Nemšová 4:3; Slavičín - Nemšová 1:1;

Konečné poradie:
1. Spišská Nová Ves; 2. Vsetín; 3. Olomouc; 4. Pruské; 5. Slavičín; 6. 
Nemšová; 7. Uherský Brod; 8. Havířov; 9. Hluk

Extraliga žien
1. kolo ženskej extraligy 2015-2016: MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 
- Nemšová 4:5 sn (2:1,1:2,1:1,0:0,0:1)
2. kolo: NTS FK-ZŠ Nemšová - Fbk Tvrdošín 4:5 (0:2,2:2,2:1)

NEMŠOVÁ SI Z PRAHY PRINIESLA ĎALŠIU MEDAILU

Mesto Nemšová, TJ Ľuborča,
PD Vlára Nemšová a mládež z Ľuborče

organizujú

„BEH OKOLO ĽUBORČE“
47. ročník

7. novembra 2015 na štadióne TJ Ľuborča 

o 11.15 hod.
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE PRETEKOV

PRIPRAVUJEME:

Florbal - extraliga žien
10. a 11., 25.októbra,

14., 15. novembra
v MŠH Nemšová

POSTAVENIE MUŽSTIEV PO JARNEJ LIGE  ROČNÍKA 
2014/2015

Futbalový klub Slovan Nemšová
Muži III. liga      9.  32     11   9  12     33 : 37    42 
Starší dorastenci IV. liga   6.  30     16   6    8     78 : 46    54    
Starší žiaci III. liga    3.  26     20   2    4   121 : 34    62
Mladší žiaci III. liga    3.  26     18   3    5   121 : 49    57

TJ Vlára Ľuborča
Muži VI. liga TN     3.  30     15   9    6     61 : 42    54
Starší dorastenci 7. liga  Sever 7.  11       2   1    8     15 : 36      7

TJ Družstevník Kľúčové
Muži VII. liga TN     1.  25     18   4    4     68 : 27    58
Starší žiaci 5. liga, Skupina A  12.  22       1   0  21     16 : 197    3

Futbalový turnaj „starých pánov“: 13. 6. - poradie: 1. Ľuborča, 2. 
Horná Súča, 3. Nemšová

 Hráči tenisového klubu TK TENEM Nemšová aj v letnej časti se-
zóny 2015 zaznamenali významné úspechy. Družstvo do 10 rokov 
sa v zložení Jakub Králik, Samuel Galko, Matúš Kido a Rastislav 
Kubovič zúčastnilo prestížnej celoslovenskej súťaže družstiev 
Detský Davis Cup a Fed. V dňoch 13. až 15. júna na Cup s Na-
dáciou SPP 2015 mladí hráči suverénne vyhrali všetky kolá ob-
lastnej časti v Piešťanoch a v dňoch 29. až 31. augusta sa v To-
poľčanoch stali celkovými víťazmi regionálneho kola, keď v semifi -
nále vyhrali nad hráčmi TK Kúpele Piešťany 4:1 a vo fi nále zdolali 
TC EMPIRE Trnava 3:2.

 Naši hráči si tak zabezpečili účasť na celoslovenskom fi nále 
tejto súťaže, ktoré sa bude konať v dňoch 1. až 4. októbra v Ná-
rodnom tenisovom centre v Bratislave. Najvýraznejšie úspechy
v individuálnej hre dosahuje hráč Jakub Králik, ktorý vyhral celo-
slovenské turnaje v Bratislave, v Topoľčanoch a v Žiline, pri-
čom zo Žiliny si priniesol nielen celkové víťazstvo vo dvojhre, 
ale i vo štvorhre. Mladým športovcom ďakujeme za reprezentá-
ciu klubu TK TENEM Nemšová i samotného mesta Nemšová. 

Marián Ležák, tréner

 Prvú júlovú sobotu sa na štadióne FK Vlára Ľuborča odohral už V. ročník Niva Cupu. Za úmornej horúčavy sa 
predstavilo 23 tímov. Víťazstvo obhájil minuloročný víťaz Aquatec.
 Potešila nás účasť tímov až z Jelšoviec, Šale, Galanty či Nových Zámkov. Základné skupiny začali hrať krátko 
po ôsmej hodine a do ďalších bojov postupovali po štyri mužstvá z každej skupiny. Celkovo tak do vyraďovacích 
súbojov prešlo šestnásť tímov, medzi ktorých sa dostala aj domáca FC Niva. Napokon sa ich cesta zastavila vo 
štvrťfi nále, keď podľahli Aquatecu. V druhej časti pavúka sa darilo Monolitu, ktorý iba nedávno vyhral prestížny 
Laco Cup v Uherskom Hradišti. Napokon do fi nále zaslúžene postúpili tímy Aquatecu a Monolitu.
Finále: Aquatec - Monolit 3:2.
Najtvrdšia strela: Branislav Blaško (Borusia), najlepší hráč: Marcel Ondráš (AC Zranenie), najlepší strelec: 
Tomáš Maník.

Peter  Schwandtner

 Na prelome júna a júla sa na ihrisku „Nad Cigáňom“ v Ľuborči uskutočnil III. ročník letnej 
mládežníckej miniligy s názvom „Junior Cigáň Cup 2015“.
 Turnaja sa zúčastnilo celkom 54 chlapcov v šiestich tímoch, pričom väčšina z nich pochádza z Nemšovej a jej 
mestských častí Ľuborče a Kľúčového. Jeden tím tvorili výlučne hráči z neďalekého Horného Srnia. Turnaj prebie-
hal v deviatich kolách paralelne v dvoch kategóriách, podľa veku hráčov. Hralo sa v poobedných a podvečerných 
hodinách systémom každý s každým tri (v mladšej) a štyrikrát (v staršej kategórii). Celkovo sa na Junior Cigáň 
Cupe 2015 odohralo 21 zápasov. V staršej kategórii, kde sa mohli prihlásiť vekom mladší dorastenci a starší žiaci 
(ročníky narodenia 1998 - 2001), sa zo zúčastnených troch tímov z konečného víťazstva mohol tešiť celok Diables 
Rouges.
 Do mladšej kategórie sa mohli prihlasovať družstvá zložené z hráčov s rokom narodenia 2002 a vyšším. Naj-
úspešnejším sa napokon stal tím CR7, ktorého hráči získali aj drvivú väčšinu individuálnych ocenení. Podobne, ako 
minulý rok, sa podarilo zorganizovať tiež jedno výjazdové kolo. Najväčším zážitkom pre nádejných futbalistov bolo  
bez pochyby stretnutie s futbalistami úradujúceho slovenského majstra AS Trenčín. Peter Čögley, Ibrahim Rabiu, 
Kingsley Madu a Dávid Guba podporili turnaj svojou účasťou na záverečnom vyhodnotení a odovzdávaní cien.

Bernard Brisuda

CHAMPION RACE 2015 

Dňa 22.8. 2015 sa na futbalovom ihrisku v Ľuborči  
uskutočnil 1. ročník preteku CHAMPION RACE 2015. 
V klubovom okienku nám ho predstavil organizátor 
preteku Oliver Vavro.

Načo sa zameriava tento pretek?
Ide o náročný pretek mužov i žien s prekonávaním veľkého počtu 
prírodných aj umelých prekážok. Ofi ciálne je pretek hodnotený ako 
najnáročnejší na Považí.

V akých kategóriách sa súťažilo? 
Spolu 142 pretekárov  pretekalo v 2 kategóriách, Kategória Cukrík 
bola dlhá 3,5 km s 29 prekážkami a kategória Rotvajler s dĺžkou 7 km 
a 59 prekážkami. Okrem poradia organizátori ohodnotili účastníkov ti-
tulmi najväčší gentleman, najväčší showman, najlepší skok do vodnej 
priekopy, najbojovnejší muž a žena, najlepší šplh na lane, najmladší 
a najstarší účastník.

Aký bol záujem o podujatie? 
O podujatie bol veľký záujem. Asi 300 divákov sledovalo zaujímavé 
zápolenie. Počas celej akcie sa staral o zábavu DJ, podávalo sa ob-
čerstvenie. Pre deti bola pripravená detská zóna.

Vladimír Gajdoš

Tréner M. Ležák (prvý zľava hore) a J. Králik (v strede)

NIVA CUP

CIGÁŇ CUP


