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Vážení občania,

v uplynulom štvrť-
roku sme sa sna-
žili čo najoptimál-
nejšie skonkretizo-
vať naše zámery
na rok 2016 a čo
najlepšie nastaviť
hospodárenie a roz-
počet mesta. Spo-
medzi všetkých väč-
ších alebo menších 
potrebných inves-
tičných akcií 
svoju prioritu 
má projekt opravy a znovuotvorenia mestského 
kúpaliska, ktoré sme sa v posledných rokoch nie-
koľkokrát snažili „vrátiť do hry.“ Mesto po nebla-
hých skúsenostiach s prenajímateľmi prevzalo kú-
palisko naspäť do správy a vďaka podpore poslan-
cov, ktorí na mestskom zastupiteľstve hlasovaním 
12 za a 1 proti, dali projektu opravy tento rok šancu 
- za čo im patrí poďakovanie - sme dnes reálne blíz-
ko k tomu, aby sa 1. júla otvorili jeho brány, najmä 
pre Vás, našich občanov, ale aj návštevníkov z oko-
lia. 
 V predchádzajúcich mesiacoch sme pokračo-
vali v menších projektoch - dokončujeme práce na 
Kultúrnom centre, kde sme opravili strechu. Z vlast-
ných fi nančných zdrojov - aj s prispením pracov-
níkov prijatých z radov nezamestnaných z úradu 
práce v rámci národného projektu „Šanca na za-
mestnanie“- v súčasnosti rekonštruujeme toalety pri 
šatniach v zákulisí javiska, ktoré boli v dezolátnom 
stave. Prakticky sme fi nančné náklady mali len na 
zakúpenie materiálu. V MŠ v Ľuborči sme začali re-
konštrukciu bývalej práčovne, pokračujeme výme-
nou okien, kúrenia, opravou strechy. Miestnosť bude
slúžiť žiakom ZUŠ, kde vzniknú 3 nové miestnos-
ti - jedna s keramickou pecou pre výtvarný odbor
a dve pre odbor hudobný. Prispeli sme aj na fi nan-
covanie výmeny podlahy v telocvičniach oboch 
našich škôl, v kuchyni ZŠ sme fi nancovali výmenu 
okien.
 Patrí k našej nepretržitej agende hľadať mož-
nosti podpory projektov, či už formou rôznych dotá-
cií alebo z eurofondov a sledovať jednotlivé výzvy 
na podanie žiadostí. Začiatkom januára sme podali 
v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľ-
skej služby žiadosť na 5 opatrovateliek, ktoré by
v našom meste vykonávali terénnu opatrovateľskú 
službu. Bola nám schválená 1 opatrovateľka na ½ 
pracovný úväzok. 
 Úspešní sme boli aj pri podaní žiadosti na En-
virofond. Začiatkom marca sme dostali oznámenie 
o pridelení dotácie vo výške 67 253,- € na Rekon-
štrukciu kanalizácie pri obytných domoch na Ulici 
Moravská v Nemšovej, a v súčasnosti máme vysú-
ťaženého dodávateľa prác. V priebehu dvoch me-
siacov by sa malo s rekonštrukciou aj začať. 
 Pokiaľ ide o aktuálne podané projekty, dňa 15. 
januára 2016 sme Slovenskej inovačnej a energetic-
kej agentúre (SIEA) predložili Žiadosť o nenávratný

(viac na strane č. 2)

JARNÉ UPRATOVANIE ZAČÍNAME V APRÍLI 

  anečná škola Paškovcov tradične opäť
  otvorila viedenským valčíkom 21. mest-
  ský ples mesta Nemšová s noblesou,
  ktorej nasledoval program HS Replay 
Bend, DH Borovienka a DJ Vaša Hálu. Hostia 
plesu Matej Koreň a Pavol Hammel dodali prog-
ramu ten správny punc. Hostia sa pri dobrej ná-
lade bavili do skorého rána. Tí šťastnejší si od-
niesli výhru v tombole. Podľa ohlasov priamo na 
plese ako aj po, bol tohtoročný výborný.

-EB-

 Ako každý rok na jar, oslovujeme občanov mes-
ta, bytové spoločenstvá, spoločenské organizácie, 
podnikateľov, obchodné a prevádzkové zariadenia,
Vetropack a. s., PD Vlára, VÚ, školy, aby sa zúčast-
nili prác jarného upratovania. Čistia sa tradične ve-
rejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie síd-
lisk a rodinných domov, okolie prevádzok, škôl, cin-
torínov. 
 Upratovanie je potrebné vykonať v Ľuborči
a Kľúčovom v dňoch predchádzajúcich piatku a so-
bote 8. a 9. apríla, v Nemšovej a Trenčianskej Zá-
vade v dňoch predchádzajúcich piatku a sobote 15. 
a 16. apríla, pretože vyzbieraný, do vriec uložený 
odpad bude z jednotlivých mestských častí odve-

zený pracovníkmi verejnoprospešných služieb
v dňoch zberu veľkoobjemového odpadu. Fotodo-
kumentáciu z upratovania môžete poslať na email 
mestského úradu. S vaším súhlasom ich zverejní-
me vo vývesných skrinkách mesta. 
 Spoločenské organizácie a školy čistia vybrané 
úseky aj v extraviláne.
 Veríme, že si nájdete čas a aktívne sa zúčast-
nite na prácach jarného upratovania. Robíme to pre 
nás, pre seba, aby sme sa v prostredí, v ktorom ži-
jeme, cítili dobre.
 Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční 
v mestských častiach Ľuborča, Kľúčové a Trenčian-
ska Závada 8. a 9. apríla, v mestskej časti Nemšová 

15. a 16. apríla. Pred svoje nehnuteľnosti môžete 
vyložiť elektrospotrebiče, napr. staré chladničky, 
práčky, sporáky, televízory, ďalej rozobratý nábytok, 
železný šrot, nebezpečný odpad - vyradené auto-
batérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od 
prípravkov na ochranu rastlín, farieb. Tento odpad 
budú zbierať len zamestnanci Verejnoprospešných 
služieb dopravnými prostriedkami v meste všeo-
becne známymi. Nedopustite odvoz odpadu inými 
vozidlami, aby sa korpusy elektrospotrebičov neob-
javili na okrajoch mesta. 

Ing. Elena Bachratá
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Borovienka opäť na plese v Nemšovej



fi nančný príspevok pre projekt: „Zníženie energe-
tickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, 
Nemšová“. Požiadali sme o príspevok vo výške 129 
741,27 € s DPH, čakáme na výsledok, v súčasnosti 
sa koná hodnotiaci proces. Na túto výzvu sme ešte 
raz reagovali - vypracovali sme projekt a 15. marca 
2016 sme podali Žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného fi nančného príspevku pre projekt: „Zníženie 
energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu
v Nemšovej“. 
 Zapájame sa aj do ďalšej januárovej výzvy Mi-
nisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
na poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku 
na Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. 
Chceme predložiť Žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného fi nančného príspevku pre projekt: „Rozšíre-
nie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšová“. 
Predpokladáme, že možnosti čerpania nenávrat-
ných fi nančných prostriedkov z eurofondov budú po 
celý rok 2016 a očakávame, že medzi nimi bude aj 
výzva, ktorá nám umožní uskutočniť rekonštrukciu 
námestia, na ktorú projekt pripravujeme.

Ing. Františk Bagin

 V minulom čísle Nemšovského spravodajcu 
ste si mohli prečítať upozornenie na vypúšťanie 
dažďovej vody zo strešných zvodov na verejné 
priestranstvo, chodník a cestu. V zmysle staveb-
ného zákona, príslušnej vykonávajúcej vyhlášky 
a VZN č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku 
na území mesta Nemšová, sú majitelia nehnu-
teľností povinní vyústiť zvody dažďovej vody na 
svoj pozemok. Po obhliadke pracovníkmi mesta 
sú vyústenia strešných zvodov vo veľa prípa-
doch protizákonné. 
 Majiteľom budú zaslané výzvy na vykona-
nie nápravy do konca augusta 2016.

Ing. Eva Brandoburová

VOĽBY DO NR SR V MESTE NEMŠOVÁ
 V sobotu 5. marca v čase od 7.00 do 22.00 hod. 
sa na území Slovenskej republiky konali v poradí už 
deviate voľby do Národnej rady SR. V našom meste 
bolo zapísaných v zozname voličov 5 088 občanov.
Právo voliť využilo 3 313 občanov, čo bolo 65,11 %. 
19 našich občanov, ktorí sa počas volieb zdržiavali 
mimo územia SR využilo možnosť hlasovať a po-
žiadali o voľbu poštou.
 Volili sme v 6 volebných okrskoch. Najvyššia 
volebná účasť bola v m. č. Kľúčové 73,43 %, naj-
nižšia v m. č. Trenčianska Závada 59,64 %. O hla-
sy voličov sa uchádzalo 23 politických subjektov - 
strán a hnutí.

Hlasovali sme nasledovne:
 Prvá v poradí bola politická strana SMER - SD
s 928 hlasmi, čo je 28,42 %, druhá v poradí skon-
čila strana SNS s 392 hlasmi, čo je 12,01 %, tretia 
OĽANO - NOVA s 376 hlasmi, čo je 11,52 %.
Ostatné strany dostali počet hlasov v nasledov-
nom poradí: KDH - 355 hlasov, SAS - 336 hlasov, 
Sme rodina - Boris Kollár - 317 hlasov, Kotleba - ĽS 
Naše Slovensko - 240 hlasov, #Sieť - 151 hlasov, 
MOST - HÍD - 57 hlasov, SKOK! - 36 hlasov, SZS 
- 24 hlasov, KSS - 14 hlasov, TIP - 11 hlasov, ŠAN-
CA - 6 hlasov, SDKÚ - DS - 5 hlasov, SMS - 5 hla-
sov, PD - 4 hlasy, KSZS - 2 hlasy, VZDOR a SMK 
- MKP po 2 hlasy, po 1 hlase získali strany DS - Ľ. 
Kaník a MKDA - MKS. Strana Odvaha - VNPK ne-
získala žiaden hlas.
 Voľby do národnej rady sa riadili novými pra-
vidlami, napríklad pod hrozbou pokuty 33 eur bolo 
zakázané brať so sebou z volebnej miestnosti ne-
použité hlasovacie lístky.
Priebeh volieb v Nemšovej bol pokojný.

Mgr. Beáta Belková

 Mesto Nemšová z tohto důvodu muselo vo svo-
jom VZN č. 8/2015 presne stanoviť termín, miesto
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, ktorý predchádza začiatku školského 
roka v ktorom má dieťa začať plniť školskú do-
chádzku.
 Zápis detí do prvého ročníka Základnej školy, 
Janka Palu 2 sa nekonal v januárovom termíne ako 
doteraz. Uskutoční sa 12. a 13. apríla 2016, v čase
od 14.00 hod. do 17.00 hod. v učebni na 1. pos-
chodí základnej školy.

 Posun o dva a pol mesiaca si vyžiadala prax, 
kedy sa ukázalo, že pre mnohé deti je tento čas výz-
namný pre dosiahnutie školskej spôsobilosti. Ide
o súhrn psychických, fyzických a sociálnych schop-
ností, ktoré dieťaťu umožňujú stať sa žiakom a je 
predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacie-
ho programu základnej školy. 
 „Dôvodom je zníženie počtu detí u ktorých bol 
odložený začiatok plnenia povinnej školskej do-
chádzky,“ informoval rezort školstva pri schvaľovaní 
novely zákona.

 Dochádza tiež k úprave termínov, ktoré nasle-
dujú po zápise. Riaditeľka školy rozhodne o prija-
tí dieťaťa do 15. júna a zároveň do 30. júna zašle 
zoznam prijatých detí tým obciam, v ktorej majú 
budúci prváčikovia trvalý pobyt.

Ing. Jurisová, prednostka úradu

ĎALŠIE ROKOVANIE MsZ
SA KONALO 24. FEBRUÁRA.
 V úvode hlavná kontrolórka informovala poslan-
cov o plnení úloh z uznesení MsZ Nemšová a zá-
roveň predložila správu o kontrolnej činnosti mesta 
Nemšová za rok 2015.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
 V tejto časti rokovania MsZ poslanci schválili 
zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 - RO 
č. 1 v zmysle predloženého materiálu so zapracova-
ním zvýšenia dotácie na OZ Kľúčikovo zo 100,- € na 
300,- €. Celkové príjmy rozpočtu mesta Nemšová 
na rok 2016 sa rozpočtujú vo výške 4 589 310,- € 
a celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 
2016 sa rozpočtujú vo výške 4 589 310,- €. Ďalej 
schválili poskytnutie návratnej fi nančnej výpomoci 
pre Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. vo výš-
ke 200 000,- € z investičného úveru od VÚB. Ná-
vratná fi nančná výpomoc sa poskytuje výhradne na 
úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou Opravy 
areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová.
 Po dlhej rozprave poslanci schválili realizáciu 
investičnej akcie „ Oprava areálu vonkajšieho kúpa-
liska Nemšová“. Financovať opravu bude Mestský

podnik služieb Nemšová, s.r.o., ktorého 100% vlast-
níkom je Mesto Nemšová. Mesto mu v tomto roku 
poskytne sumu 400 000,- € z rozpočtu z vlastných 
zdrojov a zvyšných 500 000,- € bude čerpať pod-
nik z úveru, na ktorý mu bude mesto pravidelne 
prispievať sumou 100 000,- € ročne počas rokov 
2017-2021. 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
 Po schválení zámeru na odpredaj pozemkov na 
predchádzajúcom rokovaní MsZ bol schválený na 
tomto rokovaní odpredaj pozemkov v lokalite Šidlí-
kové (Mlynský náhon), parcela č. 4694/3 o výmere 
67 m2 manželom Lobotkovcom, parcela č. 2514/22 
o výmere 99 m2 manželom Amrichovcom, parcela 
č. 2514/23 o výmere 90 m2 v podieloch manželom 
Krištofovičovcom a Ing. Šimkovi, k.ú. Nemšová za 
cenu 17,00 €/m2.
 Poslanci neschválili odpredaj spoluvlastníckeho 
podielu o veľkosti 1/33 pozemku parcely č. 2065/9 
o výmere 403 m2 v k. ú. Trenčín pani Hanzelovej za 
cenu 30,- €/m².
 Ako posledné v tejto časti rokovania sa schválil 
odpredaj pozemku p. č. 2494/16 o výmere 4 m2, k.ú. 
Nemšová, ako prípad hodný osobitného zreteľa a to 
Ing. Fehérovi za cenu 50,- €/m2. 

Dňa 13. januára sa konalo mimoriadne rokovanie MsZ 
Nemšová, na ktorom bolo schválené predloženie žia-
dosti o NFP na projekt “Zníženie energetickej nároč-
nosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici“ so spolufi nan-
covaním v objeme 8 000,- €.

OSTATNÉ
 Po prerokovaní poslanci schválili Doplnky č. 8 
k Štatútu VPS, m. p. o. Nemšová a k Zriaďovacej 
listine VPS, m. p. o. Nemšová. Následne si vypočuli 
správu o stave realizácie projektov fi nancovaných 
z nenávratných fi nančných príspevkov a súhrnnú 
správu o stave Centra sociálnych služieb Nemšová 
od 1. 7. 2015 ktorú predniesol vedúci centra PhD. 
Erik Trenčan.

NEPLÁNOVANÉ ROKOVANIE MsZ
SA KONALO 14. MARCA
 Na ktorom bolo schválené predloženie žiadosti 
o NFP k projektu „Zníženie energetickej náročnosti 
objektu kultúrneho centra v Nemšovej“ so spolufi -
nancovaním v objeme 50 000,- €. Poslanci po pre-
rokovaní neodporučili pripraviť na najbližšie rokova-
nie MsZ odpredaj parcely č. 2229/3 o výmere 54 m2 
a č. 2229/4 o výmere 66 m2 v zmysle žiadosti pána 
Čapka. Požiadali pripraviť na nasledovné rokova-
nie len podmienky nájmu uvedených pozemkov 
a ich skončenie. V zmysle žiadosti od spoločnosti 
FINAL BA s.r.o. z dôvodu prerušenia vkladu záme-
ny pozemkov a zriadenia vecných bremien, bolo 
uznesenie č. 113 zo dňa 4. 11. v časti C zrušené 
a schválené nové uznesenie na zriadenie vecných 
bremien na zamieňajúce pozemky medzi mestom
a touto spoločnosťou.

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

Ing. Iveta Jurisová, prednostka úradu

 V záujme ochrany zdravia obyvateľov a za-
bezpečenia verejného poriadku a čistoty v mes-
te, vydalo mesto Nemšová v apríli roku 2013 
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 o dr-
žaní psov na území mesta Nemšová. Toto na-
riadenie (zverejnené na www.nemsova.sk) vy-
medzuje priestory na voľný pohyb psov. Medzi 
určenými lokalitami je aj hrádza pri rieke Vlára. 
Z tejto hrádze sa po vybudovaní cyklotrasy po 
lávku pri obci Horné Srnie stalo korzo, ktorému 
chýba len pojazdný predaj zmrzliny a kde-tu la-
vička. V slnečnom počasí sa tam stretajú cyklis-
ti od škôlkarského až po dôchodcovský vek, 
mamy s kočíkmi, bežci, korčuliari a psy. 
 Vážení majitelia psov, prosíme, rešpektujte, 
že cyklotrasa je určená v prvom rade pre cyklis-
tov. Voľne pohybujúce sa psy ohrozujú ich bez-
pečnosť. Nie každý na prechádzke víta kontakt 
s cudzím psom a malí pretekári na odrážadlách 
sa ich boja. 
 Vážení majitelia psov, prosíme vás, aby ste 
na cyklotrase a v jej blízkosti nenechávali svojich 
psov voľne sa pohybovať. Psa veďte na vôdzke 
bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom 
postroji a odstraňujte ich výkaly.
Ďakujeme.

Ing. Elena Bachratá  

PSY BEZ VODÍTKA
NA CYKLOTRASU
NEPATRIA

RÍNY,  STREŠNÉ ZVODY

ZÁPIS PRVÁČIKOV SA POSÚVA NA APRÍL

Veľkonočné sviatky, spolu s vianočnými spá-
ja jedna výnimočnosť - aj keď sa každo-
ročne opakujú, vždy sú v centre našej po-
zornosti a dokážeme urobiť veľa, aby boli 
radostné a krásne. Želám Vám, aby ste po-
čas nich zažili všetko, čo ich tak výrazne 
odlišuje od ostatných dní, aby opakovane 
boli neopakovateľnými v prežívaní pokoj-
ných a sviatočných chvíľ s tými, ktorí sú 
Vám blízki.



  Mesto Nemšová aj v tomto roku prijalo 
výzvu národného cyklokoordinátora z Minis-
terstva dopravy, výstavby a regionálneho roz-
voja Slovenskej republiky a zaregistrovalo 
sa do súťaže „Do práce na bicykli 2016“. 
  Súťaž je určená tímom zamestnancov 

z rovnakej fi rmy alebo inštitúcie so sídlom v zaregistrovanom meste. Tím 
je skupina 2-4 zamestnancov z jednej fi rmy alebo inštitúcie, ktorý sa do 
súťaže zaregistruje a tak potvrdí, že bude v období od 1. do 31. mája 
2016 dochádzať do práce na bicykli a bude si o tom zapisovať výsledky 
do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.
eu. Na tejto stránke sú podrobné pokyny k registrácii, štatút súťaže aj 
výsledky predchádzajúceho ročníka. 
 Súťaž je vyhodnocovaná z rôznych pohľadov - najväčší počet tímov, 
počet súťažiacich, počet najazdených kilometrov atď. V uplynulom roč-
níku naše mesto malo najlepšie výsledky v hodnotení počtu jázd prepo-
čítaných na jedného obyvateľa. Z 55 zaregistrovaných samospráv sme 
sa umiestnili na 8. mieste. 
 Vyzývame zamestnancov fi riem so sídlom v Nemšovej, zaregistrujte
na stránke www.dopracenabicykli.eu, nechajte auto doma a v máji 
choďte do práce na bicykli.

Ing. Elena Bachratá  

 Tohtoročná  výročná schôdza MS SČK Ľuborča sa konala 31. janu-
ára, na ktorej sa zúčastnili aj vzácni hostia - predseda Výkonnej rady 
Územného spolku SČK v Trenčíne MUDr. Milan Masaryk, riaditeľka Do-
mu Humanity - MUDr. Janka Kopijová, primátor Nemšovej Ing. František 
Bagin spolu so zástupcom Jánom  Gabrišom. V správe o činnosti za uply-
nulý rok predsedníčka Alžbeta Gurínová informovala aj o pozitívnej sku-
točnosti, že miestny spolok získal viacero prvodarcov.  Obzvlášť potešu-
júce je, že sa pekne rozvíja „rodinné darcovstvo“ - rodičia pre darovanie
krvi získavajú svoje deti i blízkych príbuzných. Za príkladnú osvetu dar-
covstva krvi na ZŠ v našom meste poďakovala Ing. Mariánovi Lehotské-
mu, novému členovi spolku. Úctu a vďaku čestným darcom prejavil pri-
mátor Ing. Bagin, ktorý oceneným odovzdal kvety a vecné dary. Medzi 
ocenenými boli držitelia Zlatej, Striebornej a Bronzovej plakety Jána Ján-
skeho a Jána Kňazovického. Schôdza začala pekným programom žia-
kov ZUŠ Nemšová  pod vedením pedagógov DiS. art. Kataríny Hladkej
a Bc. Tomáša Tinátha. Po diskusii nasledovala zábava v réžii Folklórne-
ho súboru Liborčan.

Ing. Marcela Prekopová

SÚŤAŽ „DO PRÁCE NA BICYKLI 2016“

VÝROČNÁ SCHÔDZA
ČERVENÉHO KRÍŽA ĽUBORČA

 Takto schválený rozpočet dáva priestor
nielen na zabezpečenie samosprávnych funk-
cií mesta, ale aj na rozvojové aktivity.
 Programový rozpočet výdavkov mesta 
Nemšová tvorí 10 programov, ktoré predsta-
vujú základné kompetenčné oblasti mesta. 
Výdavky mesta musia byť kryté reálne do-
siahnuteľnými príjmami v roku 2016.
 Z kapitálových výdavkov sú v rozpočte 
zahrnuté výdavky na územný plán a projek-
tové dokumentácie, výkupy pozemkov, roz-
šírenie verejného osvetlenia, navýšenie zá-
kladného imania v Regionálnej vodárenskej 
spoločnosti Vlára-Váh, na detské ihriská
v Kľúčovom a Ľuborči, realizáciu hokejbalo-
vého ihriska - 1. etapu, rekonštrukciu MK 
a chodníkov v časti Záhumnie, nákup dvoch 
autobusových zastávok, rekonštrukciu chod-
níkov, rekonštrukciu infraštruktúry Ul. Morav-
ská, rekonštrukciu mestského letného kúpa-
liska, rekonštrukciu športových kabín v are-
áli TJ Kľúčové, rekonštrukciu vykurovania
v mestskej športovej hale, zavedenie samos-

tatného vykurovania v mestskom múzeu, pos-
kytnutie účelovej dotácie pre verejnopros-
pešné služby na nákup nového auta. V schvá-
lenom rozpočte v rámci kapitálových výdajov 
je i rozpočtová rezerva vo výške 22 703,- €. 
 Mesto predpokladá, že rozpočet mesta 
na rok 2016 bude postupne navyšovaný o ďal-
šie príjmy z dotácií, o ktoré sa mesto v roku 

2016 bude uchádzať, resp. sa uchádzalo už 
koncom roka 2015. 
Podrobné tabuľkové členenie príjmov a vý-
davkov rozpočtu mesta Nemšová na rok 
2016 vrátane dôvodovej správy je zverej-
nené na webovej stránke mesta Nemšová 
www.nemsova.sk.

Ing. Jarmila Savková

 Keďže v zimnom období nám počasie ne-
dovolilo realizovať stavebné práce vo von-
kajšom prostredí, tento čas sme využili na re-

konštrukciu sociálnych zariadení v Kultúr-
nom centre v Nemšovej a v objekte bývalej 

práčovne pri Materskej škole v Ľuborči, ktorú 
bude vyžívať ZUŠ Nemšová. Práce vykoná-
vajú aktivační pracovníci.
 Nasledujúcou správou určite potešíme
všetkým občanov nášho mesta. Dňa 7. 3. 

2016 bola podpísaná zmluva so spoločnos-
ťou Prestav Trenčín, s.r.o. začala s oprava-
mi vonkajšieho letného kúpaliska. 
 V mesiaci apríl sa plánuje začať aj s re-
konštrukciou miestnych komunikácií na 
Záhumní v Nemšovej.

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z FON-
DOV EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠTÁTNE-
HO ROZPOČTU
 Na základe Výzvy z Environmentálneho 
fondu sme dňa 30. 10. 2015 predložili 2 žia-
dosti:

1. Na rekonštrukciu kanalizácie pri obyt-
ných domoch na Ulici Moravská v Nemšo-
vej - vo výške dotácie je 67 253,- €, ktorá 
nám bola schválená.

2. Na ochranu pred prívalovými vodami - vy-
čistenie odvodňovacej stoky - požadovaná do-

tácia je 63 084,- €, ktorá nám nebola schvá-
lená.

 Rozhodnutím predsedu vlády SR Rober-
ta Fica nám boli poskytnuté dotácie vo výš-
ke 20 000,- € na Rekonštrukciu priestorov 
Mestskej športovej haly v Nemšovej, ktorá 
bola použitá na rekonštrukciu vykurovania - 
výmenu kotlov s príslušenstvom. 

 Dňa 15. 1. 2016 sme Slovenskej inovač-
nej a energetickej agentúre (SIEA) na zá-
klade výzvy na zníženie spotreby energie 
pri prevádzke verejných budov predložili 
žiadosť pre projekt: „Zníženie energetickej 
náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej ulici, 
Nemšová. V marci v rámci tejto výzvy sme 
požiadali na „Zníženie energetickej nároč-
nosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej“.

 Implementačnej agentúre MPSVaR SR 
sme na začiatku tohto roku predložili Žiadosť 
o poskytnutie príspevku na výkon terénnej 
opatrovateľskej služby pre 5 opatrovateliek. 
Finančný príspevok nám však bol schválený 
len pre 1 opatrovateľku na ½ pracovný úvä-
zok, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu
v m.č. Ľuborča. V prípade, že sa v rámci rea-
lizácie projektu uvoľnia pracovné pozície na 
výkon opatrovateľskej služby, budeme žia-
dať o navýšenie počtu opatrovateliek. 

Ing. Andrea Ondrejičková

ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ V ROKU 2016

INVESTIČNÉ AKCIE REALIZOVANÉ V 1. ŠTVRŤROKU 2016

  iekoľkoročné úsilie vrátiť nemšovskému
  kúpalisku predošlú obľúbenosť a v prvom
  rade spokojných občanov a ostatných náv-
  števníkov, sa stáva blízkou skutočnosťou. 
Po rokoch rôznych peripetií a nedobrých skúseností 
s nájomcami sa mesto rozhodlo zobrať situáciu do 
vlastných rúk a po prvých neúspešných pokusoch 
nájsť vhodného dodávateľa je dnes situácia zásad-
ne iná. Výzva na predkladanie ponúk na opravu 
areálu vonkajšieho kúpaliska bola vyhlásená minulý 
rok 19. novembra a uchádzači mohli poslať súťažné 
podklady do 10. decembra 2015. Z 10 spoločností, 
ktoré v stanovenom termíne zareagovali, poslali ce-
novú ponuku 2. Vyhodnotenie súťaže sa realizovalo 
v dvoch kolách, nakoniec najnižšiu cenovú ponu-
ku predložila spoločnosť Prestav Trenčín, s.r.o., vo 
výške 1 031 266,- €. Kúpalisko by malo byť otvore-
né 1. júla, ak bude priaznivé počasie. 
 Kúpalisko, ktoré naposledy zatvorilo svoj areál
v roku 2012, sa verejnosti predstaví so zásadný-
mi úpravami, ktoré z neho urobia atraktívne mies-
to pre relax. V antikorovom veľkom bazéne, ktorý 
bude mať rozmer - dĺžku 30 a šírku 14 metrov, ne-
bude chýbať veľká trojdráhová šmýkačka, chrliče 
vody, masážne ležadlá a ponúkne tri vyhradené 25-
metrové dráhy pre aktívnych plavcov. Detský bazén 
nebude antikorový, ale bude kompletne zrekonštru-

ovaný. Voda bude mať 28 stupňov, kapa-
cita bazéna 600 ľudí, 140 z nich môže byť 
zároveň vo vode. Do areálu bude bezba-
riérový vstup, pribudnú dve ihriská pre 
deti, opravené bufety, parkovacie miesta  
a ďalšie novinky.
 Na fi nancovanie kúpaliska vyčlenilo 
mesto vklad 400 000,- €. Mestský podnik 
služieb si na realizáciu zobral úver vo 
výške 500 000,- €, ktorý bude mesto kaž-

dý rok dotovať sumou stotisíc eur na jeho 
splátky. Keďže  zadĺženosť mesta naďalej 
klesá, čo je určite pozitívna skutočnosť, 
v žiadnom prípade nedôjde k ohrozeniu 
rozpočtu mesta. Veríme, že otvorením 
kúpaliska prispejeme ku kvalitnej alter-
natíve využitia voľného času - a v období 
povestných letných horúčav aj k zmierne-
niu ich účinku.

Ing. František Bagin

KÚPALISKO SA PRIPRAVUJE NA LETNÚ SEZÓNU

Kúpalisko Nemšová po rekonštrukcii 



FAŠIANGY V NEMŠOVEJ 

Schválením mestského zastupiteľstva dňa
23. februára 1996 sa začala písať história 
prvého tlačeného média nášho mesta - 
Nemšovského spravodajcu.

  rátko potom sa občanom dostalo do rúk nul-
  té, desaťstranové vydanie novín v A4 for-
  máte, ktoré pripravila prvá redakčná rada
  so šéfredaktorom Vojtechom Korvasom. 
Čitatelia si v dvojmesačníku mohli v pohodlí svojich 
domovov prečítať napríklad informácie zo zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva, zo života samosprávy, 
dozvedieť sa o výzve na pomoc sociálne slabším, 
o mestskom plese, oceniť slohovú prácu žiačky na 
tému Aký je tvoj vzťah k rodnej obci, prečítať úvahu 
o vtedajšej mládeži, či údaje v spoločenskej kroni-
ke. A našli si v ňom aj pozvánky na kultúrne a spo-
ločenské podujatia, nechýbal šport... Spravodaj 
- dnes spravodajca, si postupne získaval svojich 
priaznivcov, neskôr zamenil biely kriedový papier za 
novinový, postupne vylepšoval obsah a v septembri 
2012 zmenil aj formát na A3, noviny vyšli s plnofa-
rebnou tlačou v modernej grafi ke, s bohatším obsa-
hom, čím sa zaradili medzi kvalitné tlačové médiá. 
Ustálil sa aj počet strán, dnes noviny vychádzajú 
dvakrát na ôsmich a dvakrát na dvanástich stra-
nách, možno si ich prečítať aj na internete.
 Dnes Nemšovský spravodajca vychádza štvrť-
ročne, ako ekg zaznamenáva tlkot srdca mesta a je-
ho prúdiaci život vo všetkých častiach. V pravidel-
ných rubrikách prináša správy a informácie, ktoré 
mapujú všetko podstatné v meste. 
 Zakladateľom a tvorcom novín, ako aj všetkým 
prispievateľom, ktorí sa akokoľvek spolupodieľali na 
jeho vydávaní, patrí za ich prácu vďaka a uznanie.
 Mesto Nemšová pripravuje v apríli stretnutie 
zakladateľov a bývalých, aj súčasných členov re-
dakčnej rady na spomienkové stretnutie k 20. výro-
čiu založenia NS.

Ing. Marcela Prekopová

  šetko sa to začalo 6. 2. 2016 o 10.00 hodine v amfi teátri mestské-
  ho múzea, kde sa šírila vôňa zabíjačkových špecialít a bola mož-
  nosť si zakúpiť najmä jaternice a klobásky. Kto odolal, mohol sa 
zase zohriať pri varenom vínku. 
 Ako už býva zvykom, pred bývalým kinom sa netrpezlivo zhromažďo-
vali návštevníci a čakali na fašiangový sprievod v maskách, ktorý začínal
o 14.30 na čele s muzikantmi z Dychovej hudby Nemšovanka a pokračo-
val Ulicou Janka Palu až do amfi teátra kultúrneho centra. Účastníci vyhrá-
vali, spievali, tancovali, o dobrú náladu bolo postarané. Sprievod dopĺňali 
ženy v krojoch, ktoré rozdávali sladký symbol fašiangov - šišky. 
 Folklórny súbor Liborčan pripravil bohatý program plný smiechu a zá-
bavy, po ktorom nasledovalo i symbolické predvádzanie pochovávania 
basy, ktoré je ľudovou hrou parodizujúcou pohreb. Základný motív spočí-
val v zákaze zábav počas nasledujúceho pôstu. Na čele tohto sprievodu 
boli kostýmované postavy kňaza, rechtora a smútiacich pozostalých. Kňaz 

ohlásil koniec zábavy a lúčil sa s basou, ktorú za náreku prítomných vyná-
šal von. Ako býva zvykom, v smútočnom prejave nechýbali texty. Väčšinou 
šlo o improvizáciu, preto boli popretkávané humornými príbehmi. 
 Fašiangová nálada pokračovala o 16.00 hod v kultúrnom centre, kde 
sa tradične uskutočnil karneval detí. 
 Sprievody spojené so záverečnými oslavami sú už len spomienkou, 
poprajme si medzi sebou dobro, dobrú úrodu, svornosť a to nielen v rodin-
nom kruhu, ale aj v celej našej spoločnosti. 
 Zábava sa skončila, aby po 40 dňovom pôste bola zase prebudená, 
a to práve vo veľkonočnom období. 
 Na záver už len poďakovanie účinkujúcim, hosťom a návštevníkom 
podujatia. Prajeme si a veríme, že sa budú tieto tradície zachovávať i na-
ďalej a bude o ne čoraz väčší záujem.

Mgr. Katarína Holíčková

________________________________________________________

STRETNUTIE RODINY NEPOŠKVRNENEJ
11. júna (v sobotu ) 2016

do Svätyne Božieho Milosrdenstva v SMIŽANOCH.
Plánovaný odchod je o 05. hod., cena zájazdu za osobu 13 €.

Na oba zájazdy sa môžete prihlásiť u p. Alžbety Gurínovej
na tel. č.: 0905 382 237.

________________________________________________________

Stavanie májov 30. apríla o 18.00 v Trenčianskej Závade
s pokračovaním v Kľúčovom, Ľuborči a v Nemšovej.
O 20.00 začína tradičný lampiónový sprievod mestom

 Ku globálnym oslavám nežnejšieho pohlavia sa pripojila aj naša obec,
primátor mesta Ing. František Bagin venoval všetkým obyvateľkám Nemšo-
vej príjemný kultúrny program pod taktovkou Petra a Pavla Stašákovcov. 
Vystúpenie známych kantilénových spevákov sa uskutočnilo v nedeľu, 6. 
marca, v Kultúrnom centre Nemšová. 

 Spokojnosť zrkadliaca sa na tvárach zúčastnených dám, rovnako ako 
plná sála, svedčili o výbornej atmosfére, ktorá na podujatí panovala.

 Bc. Soňa Kňažková

MEDZINÁRODNÝ DEŇ  Ž IEN V  NEMŠOVEJ 

Patrí Vám vďaka Ing. František Bagin a Ján Gabriš darovali všetkým ženám kvety

DARCOVSKÁ ZBIERKA PRE NOVÚ 
KNIŽNICU
 Ak máte vo Vašej domácej zbierke knihy
s kresťanskou tematikou (náučné, životopis-
né, dejiny, beletristické, duchovnú literatúru, 
atď.) a chceli by ste ich darovať KNIŽNICI SV. 
ANTONA PADUÁNSKEHO, ktorá bude one-
dlho k dispozícii v našej farnosti, môžete tak 
ešte urobiť dňa 4. apríla (v pondelok) 2016 od  
14.00 hod.  - do 17.30 hod.,  vzadu na fare. 
 (Prosím prineste nám iba knihy v sloven-
čine alebo v češtine vydané po r. 1970 - nie 
však časopisy, ani modlitebné knižky, sv. ob-
rázky a podobne). 
ĎAKUJEME VÁM!

2% VAŠICH DANÍ PRE DOBRÚ VEC
PEREGRÍN, OBČIANSKE ZDRUŽENIE NA POMOC 
ONKOLOGICKÝM PACIENTOM
Darovaním 2% Vašich daní: 

•  Podporíte aktivity na zlepšenie kvality života chorých.
•  Núdznym pacientom prispejete na fi nančnú a materiálnu pomoc.
•  Občianskemu združeniu pomôžete ešte lepšie plniť jeho poslanie. 
   

ĎAKUJEME VÁM!
_______________________________________________________
PEREGRÍN,
Občianske združenia na pomoc onkologickým pacientom
Mlynská 1424, 914 41 Nemšová, IČO: 42149941
Tlačivá nájdete na Klientskom centre MsÚ Nemšová

Výbor Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža v Ľuborči 

Vás srdečne pozýva na dva zájazdy

 Púť „BOŽIEHO MILOSRDENSTVA“ do Krakova
dňa 7. mája (v sobotu)  2016 

Plánovaný odchod je o 01. hod., cena zájazdu za 1 osobu 18,- €.

Vystúpenie Ľudovej hudby Kandráčovci  24. mája o 18.00 hod. vo 
veľkej sále KC Nemšová

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

Vystúpenie Bečkovi chlapci 8. apríla o 18.00 hod. vo veľkej sále 
KC Nemšová spojené s tanečnou zábavou 20.30 hod. - 22.30. 
hod. Hostia Oľga Baričičová a Kapela Bonus bratov Vavrúšovcov 
z Kľúčového

O D B E R  K R V I
MS SČK pozýva darcov na

BEZPRÍSPEVKOVÝ DARCOVSKÝ ODBER KRVI,
dňa 15. júna 2016, od 7.30 - do 10.00 hod., 

ktorý bude v Kultúrnom centre Nemšová.
Ďakujeme za Vašu účasť! 

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

Oslavy Dňa matiek 8. mája o 15.00 
hod. vo veľkej sále KC Nemšová
------------------------------------------------------------



AKTIVITY NA VYUČOVANÍ I MIMO NEHO
 Aj keď počas tohtoročnej zimy Perinbaba sne-
hovú perinu veľmi neponatriasala, naši najmenší si  
predsa stihli užiť Snežný deň. Dosýta sa vyšmýkali 
a vyguľovali. I keď boli celí premočení, nič im nebrá-
nilo užiť si zimné radovánky s vyštípanými líčkami
a úsmevom na tvári.
 Začiatkom februára sa na prvom stupni usku-
točnil už tradičný Deň v maskách, ktorý predchá-
dzal Fašiangovému karnevalu. Krásne masky sa 
snažili zaujať nielen svojou farebnosťou, ale aj úžas-
nou nápaditosťou a originalitou. Neprehliadnuteľný-
mi boli najmä šarkan, Spongebob a rodinka zombie. 
Na karnevale striedali tanečné kolá rôzne veselé 
hry, deti tancovali a súťažili za sprievodu pani učite-
liek a úžasnej pani pavúčice, v podaní Z. Hauk. 

 Tesne pred jarnými prázdninami sa žiaci prvého 
ročníka zúčastnili obľúbenej akcie Noc v škole, kto-
rá sa tentokrát niesla v pátracom duchu. Prváčiko-
via riešili rôzne úlohy a pátrali po škriatkovi Hupso-
vi, ktorého poznajú zo šlabikára. Poriadne vybehaní 
a vyskákaní si vypočuli rozprávku a zaspali. Ráno 
dojedli napečené dobroty svojich mamičiek a babi-
čiek a presunuli sa do tried na vyučovanie. Malým 
nocľažníkom patrí veľké uznanie, pretože pre mno-
hých to bola vôbec prvá noc strávená bez svojich 
rodičov.
 Globálnu výchovu v praxi zažili štvrtáci, ktorí sa 
počas niekoľkých vyučovacích hodín zúčastnili envi-
ronmentálnych programov, zameraných na riešenie 
globálnych problémov spoločnosti. Prostredníctvom 
rôznych problémových úloh skúmali, spoznávali, 
znovu objavovali a hľadali riešenia, ako zlepšiť situ-
áciu a realitu rôznych globálnych problémov sveta, 
ktorých sme tiež súčasťou. Najskôr riešili problém 

s plastami, zachraňovali dažďové pralesy, skúmali 
pôvod dovážaných potravín a nakoniec sa vciťovali 
do pocitov Zeme, čím si uvedomili jej jedinečnosť 
a nádheru.

PREDNES POÉZIE A PRÓZY
 Každoročne sa koncom januára konajú v každej 
triede našej školy triedne kolá v prednese poézie
a prózy. Inak tomu nebolo ani tento rok. Do školského 
kola postúpili len tí najlepší. Pani učiteľky mali veľmi 
ťažkú úlohu, pretože rozhodovali, kto bude našu ško-
lu reprezentovať ďalej. Diane Hícovej (zo 6. B), Ale-
xandre Dužekovej (z 8. A) a Alici Berovej (z 9. B)
sa podarilo získať 1. miesto a vybojovali si tak po-
stup do obvodného kola v Trenčíne. Dievčatám bla-
hoželáme a želáme veľa úspechov.

AJ ŠPORT MÁME RADI
 Naši najlepší pingpongisti sa zúčastnili už štr-
násteho ročníka stolnotenisového turnaja O pohár 
primátora mesta Trenčianske Teplice. Spomedzi 
všetkých účastníkov získala Natália Slabá (zo 7. B) 
druhé miesto a Adriana Vlasatá a Kristínka Vyletel-
ková (z 8. A) tretie miesto.

NAŠE ÚSPECHY
 Ešte v decembri sa zúčastnili deviataci M. Mi-
chalec a R. Bagín (obaja z 9.A) okresného kola 
technickej olympiády. Ich úlohou bolo vyrobiť 
drevený svietnik podľa technického výkresu. Pri bo-
dovaní sa dbalo na presnosť, estetiku a funkčnosť 
výrobku. V silnej konkurencii si zaslúžene vybojova-
li 1. miesto a postúpili do krajského kola,  ktoré sa 
konalo v Novom Meste nad Váhom. Tu mali za úlo-
hu zhotoviť a zložiť drevený hlavolam, opäť podľa 
technického výkresu. Šťastie im však neprialo a skon-
čili na „zemiakovom“ 4. mieste.
 Tento rok sa prvýkrát v základných školách 
uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka. Tak ako 
v posledných rokoch dosahujú pri testovaní žiaci 9. 
ročníkov nadpriemerné výsledky v porovnaní s ce-
loslovenským priemerom, tak isto sa môžeme po-
chváliť aj výsledkami piatakov. V matematike pre-
kročili naši žiaci slovenský priemer o 8,87%, v slo-
venskom jazyku a literatúre o 10,42%. 

ZABÁVALI SME SA NA ŠKOLSKEJ ZÁBAVE
 V piatok 29. 01. 2016 usporiadala Rada školy, 
Rodičovské fórum a Základná škola, Janka Palu 2, 
Nemšová Školskú tanečnú zábavu v priestoroch 

Kultúrneho centra v Nemšovej. Prítomných privíta-
la riaditeľka školy Mgr. Emília Mazanovská, spon-
zorom poďakovala a zábavu viedla predsedníčka 
rady školy Vladimíra Begáňová. Poďakovanie pa-
trí všetkým inštitúciám, rodičom a ďalším sponzo-
rom,  ktorí nezištne poskytli ceny do tomboly alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k úspešnému 
priebehu školskej zábavy. Ďakujeme aj skvelým 
rodičom z Rady školy a Rodičovského fóra, pani 
učiteľkám a žiakom, ktorí sa aktívne podieľali na  
príprave zábavy. Dobrá zábava pri hudbe Galaktic 
trvala do skorých ranných hodín.

LYŽIARSKY VÝCVIK V ORAVICIACH
 Aj keď tohtoročná zima nie je priaznivá na sne-
hobielu nádielku, predsa sme si sneh užili na lyžiar-
skom výcviku v dňoch 22. - 26.  2. 2016 v stredisku 
Skipark Oravice. Ubytovaní sme boli v Chate Ora-
vice, kde sme mali zabezpečenú celodennú stravu 
a pitný režim. Na lyžiarsky výcvik nám bol poskyt-
nutý príspevok 150,- € na žiaka od MŠVVaŠ SR.  
34 ôsmakov a deviatakov bolo rozdelených do troch 
skupín podľa ich lyžiarskych schopností. V krásnom 
prostredí západných Tatier si lyžiarski začiatočníci 
pod vedením skúseného inštruktora Mgr. L. Čellára
osvojovali základy tohto športu a zvládali svoje pr-
vé oblúčiky, ich zdatnejší a skúsenejší spolužiaci sa 
zdokonaľovali v technike zjazdového lyžovania pod 
vedením vedúcej lyžiarskeho výcviku Mgr. Z. Škor-
vánkovej a E. Rebra. Na všetky skupiny niekedy
veľmi zblízka, inokedy zase z diaľky dohliadala Mgr.

L. Tršková. O naše zdravie, psychickú i fyzickú po-
hodu sa starala pani zdravotníčka V. Krasulová, kto-
rá vyliečila všetky bolesti hlavy, boľavé kolená či iné 
zdravotné neduhy a nedovolila, aby choroba bola 
prekážkou užiť si tento týždeň najlepšie, ako sa len
dalo. Žiaci majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžo-
vania, ale aj z pestrých aktivít, ktoré sme spoločne 
organizovali v podvečerných hodinách. V stredu po-
poludní, v rámci oddychového dňa, absolvovali vy-
chádzku po okolí, večer kúpaniachtiví žiaci regene-
rovali svoje sily v termálnych bazénoch. Vo štvrtok 
poobede si lyžiari zasúťažili v slalomovom zjazde, 

večer prezentovala každá izba svoj vopred pripra-
vený program, v ktorom nechýbali úžasné básničky, 
spievanie, tancovanie, či maľovanie na tvár zavia-
zanými očami. Ako ocenenie snahy na svahu počas 
výcviku dostali všetci žiaci účastnícky diplom, ktorý 
doplnila malá sladká odmena. Týždeň ubehol veľmi 
rýchlo, nie tak ako v školských laviciach. Posledné 
fotky, pohľady na svah a do údolia, smútok z odcho-
du, ale aj radosť z návratu domov. Unavení, ale plní 
zážitkov a nových skúseností sme sa vrátili späť do 
Nemšovej. Poďakovanie patrí všetkým deťom, kto-
ré sa pri prvom neúspechu nevzdávali a bojovali, 
čo im sily stačili, i keď zápasili len s únavou, pádmi, 
neposlušnými lyžami či nevyspytateľným počasím. 
Taktiež ďakujeme všetkým za správanie počas ce-
lého lyžiarskeho výcviku a už teraz sa tešíme na 
ďalší. 

Za kolektív ZŠ Mgr. Lenka Tršková

VESMÍR OČAMI DETÍ
Materská škola sa každoročne zapája do rôznych 
výtvarných súťaží. Jednou z nich je i Vesmír očami 
detí, ktorú pravidelne vyhlasuje Trenčianske osve-
tové stredisko v Trenčíne. Do 31. ročníka celoslo-
venskej súťaže materská škola zaslala spolu desať 
výtvarných prác a s radosťou prijala správu, že i ten-
to rok  jeden z našich malých umelcov bol vybraný 
a ocenený. 26. februára 2016 v spoločnosti rodičov 
a triednych učiteliek sa Matúško Mrázik, 5-ročný vý-
tvarník z Materskej školy na Ulici odbojárov v Nem-
šovej, zúčastnil slávnostného odovzdávania oce-
není v priestoroch Okresného úradu v Trenčíne.
K diplomu a peknej knihe pripájame i našu gratu-
láciu.

DEPISTÁŽ ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI
 Materská škola opätovne v spolupráci s Cen-
trom pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Trenčíne umožnila deťom, ktoré k 31. 
8. 2016 dovŕšia 6 rokov a pripravujú sa na vstup do 
základnej školy, absolvovať 7. marca 2016 depistáž 
školskej pripravenosti. Na základe súhlasu zákon-
ných zástupcov deti podstúpili orientačné vyšetre-
nie, ktorého výsledkom je správa o školskej pripra-
venosti. Metódou rozhovoru, hry a testu sa u detí 
diagnostikuje požadovaný stav a úroveň kľúčových 
kompetencií pre aktívne zvládanie obsahu a proce-
su vzdelávania v 1. ročníku základnej školy. 

KURZ KORČUĽOVANIA
 V týždni od 8. 2. do 12. 2. 2016 absolvovalo trid-
sať detí materskej školy kurz ľadového korčuľovania, 
ktorý škola organizovala v spolupráci so športovým 
klubom Revel sport v priestoroch zimného štadióna 
v Dubnici nad Váhom. Obavy, ktoré sprevádzali deti 
v prvý deň výcviku sa zmenili na radosť z vlastného 
úspechu. Deti prejavili nadšenie, vytrvalosť a odva-
hu zvládnuť špecifi cké zručnosti korčuľovania. Od-
menou im bol nielen diplom a uznanie rodičov, ktorí 
prišli svoje deti povzbudiť, ale aj vedomie, že jazda 
po ľade je skvelá zábava a super šport.

   Bc. Miroslava Dubovská

 V pondelok 1. 2. 2016 o 16.30 hod. sa slávnost-
ne otvorili dvere Materského centra Púpavka Nem-
šová pre všetky deti a ich rodičov. V mene všetkých 
členov materského centra nás srdečne privítala jeho 
predsedníčka Anna Tupý Chlebanová, spolu so svo-
jimi aktívnymi členkami MC Púpavka. 
 Počas jej príhovoru sme sa dozvedeli, čo mater-
ské centrum je a čo ponúka pre návštevníkov. Pár 
slov povedal aj pán primátor mesta Nemšová, ktorý 
poďakoval mamičkám, že sa podujali na zveľaďova-
ní priestorov. Vystúpili deti zo základnej umeleckej 
školy pod vedením p. učiteľa Ľubomíra Adamka. Po 
príhovore nasledovalo občerstvenie, ktoré bolo vý-
borné. V centre rozvoniavali sladké i slané koláči-
ky, muffi ny a iné dobroty, ktoré napiekli členky MC. 
Na deti čakalo malé prekvapenie v podobe balónika
a mamičky si odniesli domov medovníček s voľnou 

vstupenkou do Materského centra Púpavka Nem-
šová. 
 Návštevníkom Materského centra Púpavka Nem-
šová ponúkame detskú herňu, cvičenie rodičov s deť-
mi, tvorivé dielne, prednášky s odborníkmi, zábavné 
programy pre deti, vzdelávacie programy, podporu 
tradícií, burzy detského ošatenia a kultúrno-spolo-
čenské podujatia. 
 Bol to krásny deň plný detského smiechu a dob-
rej nálady, tak ako to je vždy v našom materskom 
centre. Ďakujeme všetkým za účasť a pomoc s prí-
pravami na otvorení MC. Otváracie hodiny MC od 1.  
3. 2016 sú každý pondelok a stredu od 9.30 - 11.30 
hod. a od 16.30 - 18.30 hod. a v  piatok od 09.30 
-11.30 hod. Aktuálne informácie o aktivitách MC 
nájdete na facebook: Materské centrum Púpavka 
Nemšová, alebo na email: mcpupavka@gmail.com 

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ



DUCHOVNÉ AKTIVITY 
 V období pred Veľkou nocou sa spoločne všetci 
v KSŠ zamýšľali nad modernou legendou, ktorá ho-
vorí, že raz pristála na poli za dedinou vesmírna loď. 
Mimozemšťania srdečne pozdravili pozemšťanov
a povedali: „Sme na misii z planéty Zuron, ktorá pa-
trí do galaxie Andromeda. Našou úlohou je preskú-
mať vašu planétu a zistiť, čo ste sa naučili. Povedz-
te nám, stalo sa tu niečo významné a dôležité, o čom
by ste nám mohli porozprávať?“ Ľudia sa na chvíľu 
zamysleli a povedali: „Nuž, máme rádio a televí-
ziu! Také počítače, kde je v nich internet, fungujú 
zároveň ako telefón či fotoaparát.“ „To nie je pre 
nás nič nové,“ povedali mimozemšťania. „Nestalo 
sa tu naozaj nič mimoriadne? Dopočuli sme sa, že 
pred mnohými rokmi Boh navštívil vašu planétu. Je 
to naozaj pravda?“ „No, bol tu muž menom Ježiš 
Kristus.“ „Áno! To je presne ono! Ježiš Kristus! Toto 
je to niečo výnimočné!“ vykrikovali nadšene mimo-
zemšťania. „Povedzte nám, čo ste urobili, keď Boh 
navštívil vašu planétu? Priniesli ste mu dary a volali 
mu na slávu? Pochopili všetci na vašej planéte, aký 
nesmierne láskavý je Boh? Prosím, povedzte nám, 
čo ste robili?“ Ľudia chvíľu mlčali a potom zahanbe-
ne a rozpačito povedali: „Hm... my sme ho zabili.“ 
Čo s Ježišom urobíme v tieto sviatky? Otvoríme mu 
svoje srdce a dovolíme mu, aby žil s nami? Ak áno, 
určite mnohokrát pocítime jeho pomoc, lásku a mi-
losrdenstvo. Požehnanú Veľkú noc želá všetkým 
Mgr. Monika Tatranská a celý učiteľský kolektív 
KSŠ.

„DOBRÝ PRIATEĽ PRINESIE PIECKU, KEĎ 
SVET ZASYPE SNEH.“
 Posledný februárový týždeň bol venovaný pria-
teľstvu. Pripomína sa z iniciatívy Medzinárodnej spo-
ločnosti priateľstva a dobrej vôle. Piataci premýšľali, 
ako vyjadriť svoje priateľstvo a spolupatričnosť, a tak
si naplánovali, že počas piatich dní budú mať na 
sebe spoločnú farbu oblečenia. Šatníky riadne pre-
vetrali a vyhrali tieto farby: v pondelok biela, v uto-
rok modrá, v stredu čierna a sivá, vo štvrtok žltá, ze-

lená, oranžová a v piatok červená, ružová, fi alová. 
Všetci verili, že nielen farby počas jedného týždňa, 
ale hlavne činy v každodennom živote nám pomôžu 
nájsť tých najlepších priateľov.

VESMÍR OČAMI DETÍ 
 Dňa 26. februára 2016 sa v budove Okresné-
ho úradu v Trenčíne uskutočnilo otvorenie výstavy 
a odovzdávanie cien 31. ročníka výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí. Práce Peťky Koníčkovej z 1. A 
pod vedením pani učiteľky Peťkovej a práce Micha-
ely Ondrkálovej zo 7. A po vedením pani učiteľky 
Minárechovej postúpili do celoslovenského kola. 
Porota pochválila našu školu za originalitu a dala 
ako inšpiráciu ostatným školám.

„UMENIE JE NAJVYŠŠIA RADOSŤ,
KTORÚ DÁVA ČLOVEK SÁM SEBE.“
 Najstaršia a najprestížnejšia recitačná súťaž 
Hviezdoslavov Kubín oslavuje v tomto roku 62. na-
rodeniny. Na školské kolo, ktoré sa v našej škole 
uskutočnilo 8. 2. 2016, sme sa nielen tešili, ale aj 
poctivo pripravovali. Umenie prednesu, ktoré sme 
si vypočuli z úst 23 žiakov 4. - 9. ročníka, prinies-
lo radosť nielen im samým, ale aj 4-člennej porote
v zložení - Mgr. Zuzana Gulišová, Mgr. Ľuboš Kar-
lík, Mgr. Mária Urbánková a Mgr. Lenka Vrtíková. 
Knižná odmena a originálny diplom putovali do rúk,
samozrejme, tých najlepších, ktorým srdečne bla-
hoželáme a absolútnym víťazom prajeme, aby svo-
je čarovné kúsky so slovami predviedli aj v obvod-
nom kole tejto súťaže.

KRÚŽOK „DOBRODRUŽSTVÁ PIATAKOV“
 31.1. 2016 sa piataci spolu s triednou učiteľkou 
Straškovou a pani učiteľkou Domsovou vydali za 
svojím ďalším dobrodružstvom: návštevou Divadla 
Jána Palárika. Predstavenie v Trnave Ostrov pokla-
dov deti nadchlo. Príbeh o pirátoch, hľadačoch po-
kladu a malom, zasnívanom a čestnom chlapcovi, 
sa deťom páčil. Po skončení predstavenia sa všetci 
vydali večernou Trnavou hľadať občerstvenie: v Mc-
Donalde. Nikto sa nestratil, naopak, výletníci získali 
veľa nových zážitkov. 

LYŽOVANIE V ČAROVNOM PROSTREDÍ
MARTINSKÝCH HÔĽ
ZŠ sv. Michala zorganizovala i v tento školský rok 
v dňoch 11. 1. - 15. 1. 2016 pre 32 našich detí ly-
žiarsky kurz v rozprávkovo zasneženom prostredí
hôr. Naši začiatočníci hravo zvládli svoje prvé pády 
a jazdy na lyžiach, potom už pod vedením svojich 
inštruktorov robili odvážne kresby do snehu na hlav-
nom svahu. Výsledkom ich snahy boli výborné 
umiestnenia v záverečnom slalome, ktorým vyvr-
cholil náš vydarený vysokohorský pobyt na čer-
stvom vzduchu.

AKTIVITY CVČ
TEHLIČKA PRE DETI SÝRIE
CVČ ako súčasť KSŠ Nemšová pod vedením Mgr. 
Poláčkovej organizuje verejnú zbierku v čase pôst-
neho obdobia, aby podporilo rozvojové krajiny tre-
tieho sveta. V tomto školskom roku 2015/2016 sa 
zbierka nesie pod názvom ,,Tehlička pre deti Sýrie“. 

Zapájajú sa žiaci, pedagógovia, ostatní pracovníci 
školy, rodičia a občania mesta Nemšová. Žiaci 4.B 
triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Zuzany 
Gulišovej si zobrali jeden hárok symbolizujúci sta-
vanie príbytkov a kúpou symbolickej tehličky sami 
postavili fi ktívne príbytky pre tie deti, ktoré to najviac 
potrebujú. V priebehu jedného týždňa vyplnili tehlič-
kami jeden z projektov desiati žiaci spolu s triednou 
učiteľkou a vyzbierali 34,60 eur, za čo im patrí veľká 
vďaka.

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Čas fašiangov je pre nás, kresťanov, prípravou na 
pôstne obdobie - a teda ľudia v tomto čase sa in-
tenzívnejšie zabávajú. Centrum voľného času ako 
súčasť KSŠ v Nemšovej každoročne pripravuje pre 
deti a žiakov fašiangový karneval, na ktorý sa všetci 
pripravujú a tešia. Je to popoludnie súťaží, tanca, 
zábavy, no v prvom rade vyhodnotenia tých naj-

krajších masiek. Karneval sa uskutočnil 4. februára 
2016 popoludní vo veľkej telocvični. Stretli sme tu 
rôzne lesné zvieratká, víly, princezné, bojovníkov, 
pirátov, námorníkov, supermanov, čarodejnice a ve-
ľa iných masiek. Porota to mala veľmi ťažké, a tak 
sa rozhodla rozdať čo najviac cien, no v závere vy-
hodnotila najoriginálnejšiu masku, ktorou sa stala 
Natálka Mellenová z 1.A s maskou snehuliaka. 

POSEDENIE PRI HUDBE A KAPUSTNICI
V sobotu 16. januára 2016 sa v telocvični Katolíckej 

spojenej školy v Nemšovej po 24-krát konala tradič-
ná školská zábava. V programe vystúpili deti z Det-
ského folklórneho súboru Kolíska, ktorý pôsobí pod 
vedením pani Furmánkovej v Dubnici nad Váhom. 
Príjemným spestrením večera bolo aj vystúpenie 
heligonkárky a speváčky Vlasty Mudríkovej zo Ska-
litého. Rodičovská rada pri KSŠ sa chce touto ces-
tou poďakovať všetkým zúčastneným za podporu
a tiež výbornú náladu počas celého večera. Tešíme 
sa na stretnutie opäť o rok.

OZNÁMENIA
 Riaditeľstvo KSŠ oznamuje, že zápis detí do 
1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční 
4. a 5. apríla od 13.00 do 18.00 h. a 6. apríla od 8.00 
do 13.00 h.
 Podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ 
sv. Gabriela možno 2. 5. 2016 od 14.30 do 17.00 
hodiny. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na 
www.sksnemsova.sk.

Podľa školského archívu upravila
Mgr. Mária Urbánková

 Tak, ako sa v marci začína prebúdzať príroda, začí-
na aj v našej umeleckej škole viac práce. Blížia sa termí-
ny súťaží, koncertov, skúšok, výstav či výletov...

 Prichádzajúcu jar sme privítali tradične 17. marca 
Jarným koncertom žiakov hudobného odboru v mest-
skom múzeu. Predstavili sa na ňom mladí umelci
z Nemšovej a pobočiek, ktorí svojou hrou na hudobných 
nástrojoch a spevom všetkým spríjemnili jarné popolud-
nie. Spevákov a speváčky, rovnako v múzeu, čaká už 9. 
apríla 3. ročník speváckej súťaže Nemšovský slávik, na 
ktorý sa veľmi tešíme.

 Pre deti a rodičov, ktorí si chcú spríjemniť popolud-
nie umením, pripravujeme na 18. mája Deň otvorených 
dverí. Pozvanie platí nielen pre žiakov, ale aj pre ostatné 
deti, ktoré si chcú vyskúšať hru na niektorom hudobnom 
nástroji, zaspievať, kresliť, maľovať alebo zatancovať. 
Niektoré z nich možno objavia v sebe skrytý talent a zú-
častnia sa na prijímacích skúškach do hudobného, 
výtvarného a tanečného odboru 25. - 26. mája.

 Okrem súťaží interných či externých, na ktoré sa 
žiaci usilovne pripravujú, aj tento rok ku Dňu detí, v spo-
lupráci s mestom Nemšová a 117. zborom sv. Františka
z Assisi, organizujeme 29. mája obľúbenú Cestu roz-
právkovým lesom okolo chmeľnice až k jazeru. 

 Na mesiac jún chystáme 3. ročník tanečnej súťaže Tanečná črievička, Dychfest, vernisáž 
výtvarného odboru, aj Záverečný koncert žiakov hudobného odboru, na ktorom sa bohatým pro-
gramom predstavia žiaci z Nemšovej i pobočiek.
 V mene celej našej ZUŠ želám všetkým krásne jarné obdobie a príjemne prežité veľkonočné 
sviatky. Tešíme sa na vás na našich koncertoch a akciách.

 Bc. Viera Muntágová, DiS.art  

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA PRIPRAVUJE

BOHOSLUŽBY NA VEĽKÚ NOC
ZELENÝ ŠTVRTOK
- deň ustanovenia Eucharistie a Kňazstva
- sv. omša o 18.00 hod.

VEĽKÝ PIATOK
- v tento deň je prísny pôst 
- obrady Veľkého Piatku o 17.00 hod. 
- Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 21.00 hod. 

BIELA SOBOTA
- Sviatosť Oltárna v Božom hrobe od 8.00 hod. 
- Slávnosť vzkriesenia o 18.00 hod. 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Sv. omše:
- Nemšová o 8.00, 10.15 a 17.30 hod.
- Kľúčové o 7.30 hod. 
- Trenčianska Závada o 8.45 hod.

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
Sv. omše:
- Nemšová o 8.00 a 10.15 hod.
- Kľúčové o 7.30 hod. 
- Trenčianska Závada o 8.45 hod.

Nech Vám počas Veľkonočných sviatkov
nechýba dobrá nálada,

radosť, zdravie, priateľské stretnutia,
ale aj tradičná šibačka,

bez ktorej si tieto sviatky nemožno predstaviť.
Kolektív redakčnej rady



 Vo štvrtok 25. februára 2016 sa zišli členovia 
Občianskeho združenia PEREGRÍN založeného na 
pomoc onkologickým pacientom na svojej, v pora-
dí šiestej výročnej členskej schôdzi, na ktorej si po 
dvoch rokoch volili aj nový výbor. Z volieb vyplynulo, 
že predsedníčkou sa opäť stala Marta Chudová.
 Po informáciách o činnosti a hospodárení za 
uplynulý rok členovia okrem iného schválili program 
na rok 2016, v ktorom opäť nechýbali obľúbené akti-
vity, medzi nimi tvorivé dielne, zber bylín, plánovaný 
výlet do Kremnice a okolia, či septembrový pútnický 
zájazd do Medžugoria. V pláne aktivít je aj vyhoto-
venie vlastnej internetovej stránky OZ a jeho sídla. 
Program schôdze ukončilo premietanie projektu vi-
zualizácie „ZÁCHRANY KRÁLIKOVHO MLYNA
v Nemšovej“, ktorý podáva informácie o histórii, sú-
časnom stave a víziu záchrany našej najstaršej tech-
nickej pamiatky v regióne. 

-MP-

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ing. Milan Čapek, Roman Guga, Marcel Kuruc, Anna Vavrušová, Jozef Heglas, Miroslav Juriga, Anna Caba-
lová, Alena Mikešová, Oliver Mutňanský, Mariana Rýgerová, Ivan Prekop, Anna Micháliková

Odpočívajte v pokoji!
NOVÍ OBČIANKOVIA
Sandra Štefečková, Ela Sláviková, Patrik Juriga, Michaela Hollá, Adela Patková, Zuzana Mikelová, Ema 
Kováčiková, Martina Heidrichová, Dušan Chabada.

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO UZATVORILI
Alexander Kuruc a Zuzana Hlaváčová, Emil Blaško a Ľubica Orságová, Rastislav Košťál a Sandra Rýgero-
vá, Ján Kudlík a Ing.Slávka Ševčíková, Ján Jurík a Mgr. Andrea Habánková, Andrej Trenčan a Lívia On-
drušková, Július Fehér a Irina Alexandrovna Titkova.

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI
JANUÁR  2016

FEBRUÁR  2015

85 rokov - Jozef Trenčan
86 rokov - Bedrich Karaus
89 rokov - Anna Pavlačková

90 rokov - Katarína Adamcová
94 rokov - Anna Juríková

85 rokov - Mária Forgáčová
87 rokov - Anna Kvasničková
88 rokov - Jozef Kováč
88 rokov - Imrich Majtán

90 rokov - Anna Babulíková
90 rokov - Ján Fabuš
94 rokov - Pavlína Stuhlová

Smútočná spomienka
Dňa 2. februára uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil pán LADISLAV KŇÁŽEK 
z Nemšovej. Zabudnúť nemôže rodina, známi. Na hrobe kytica, kahanec svieti, to je 
spomienka od manželky a Tvojich detí s rodinami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Dňa 16. 2. 2016 sme sa navždy rozlúčili s našou milovanou manželkou, mamičkou, 
babičkou a prababičkou pani ANNOU CABALOVOU, ktorá nás náhle opustila 13. 2. 
2016. Chceli by sme poďakovať za dôstojnú rozlúčku vdp. dekanovi Antonovi Koší-
kovi, VPS Nemšová a za prejavenie sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným
a známym. Navždy v srdci Ťa budeme mať a s veľkou láskou budeme spomínať milujú-
ci manžel Jozef, synovia Jozef a Milan s rodinami, dcéry Anna a Zuzana s rodinami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
25.12. 2015 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš otec, dedko a praded-
ko JÁN HUSÁR. 19.01.2016 uplynulo 7 rokov, čo nás opustil syn, brat
a ujo VILIAM HUSÁR. Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud 
vzal. Tá strata stále bolí a zabudnúť nedovolí. S úctou a láskou spomína 
mama, manželka, deti a súrodenci s rodinami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
Sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na 
ktoré nezabudneme. Dňa 28. februára 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, deduško a pradeduško VINCENT VALOVIČ. S úctou a láskou 
spomínajú  manželka Marta a deti Iveta a Andrea s rodinami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 18. 2. 2016 
nás náhle opustil vo veku 59 rokov IVAN PREKOP. Ďakujeme všetkým príbuzným, 
známym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
„Keď odíde zo života otec, mať, nemá nás kto v rodnom dome privítať. 
Odišli ste cestou, kam každý ide sám, len dvere spomienok ste nám za-
nechali dokorán. Už nevidíte slnko, kvety, ani krásny deň, ďaleko od nás 
snívate svoj večný sen.“ Dňa 8. 3. 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko ONDREJ MOTOLA z Ľuborče. Zároveň si 4. 5. 
2016 pripomenieme 7 rokov od smrti mamy, babky, prababky MÁRIE 

MOTOLOVEJ. Spomínajú deti s rodinami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
„Už len kyticu kvetov Ti možeme na hrob dať, modlitbu tichú odriekať a s láskou na Teba 
spomínať.“  Dňa 18. januára 2016  sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel a otec PAĽKO PRNO z Nemšovej. S láskou a úctou spomínajú 
manželka Berta a syn Martin. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Odpočívaj 
v pokoji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Dňa 27. 1. 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama
a stará mama pani učiteľka DANIELA ADAMČÍKOVÁ. Ten, kto v srdciach žije, neumie-
ra. S úctou a smútkom v duši na ňu spomínajú manžel, deti s rodinami a celá smútiaca 
rodina.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Úprimne ďakujeme príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčíť s našou milovanou a lás-
kavou sestrou MARGITOU CHUDOVOU, ktorá nás opustila 13. 3. 2016. Úprimné Pán Boh
zaplať p. dekanovi Košíkovi za vyslúženie sviatosti pomazania chorých a p. kapláno-
vi Vitekovi za pohrebné obrady a za prvopiatkové návštevy. Všetkým ďakujeme za kveti-
nové dary a prejavy sústrasti. Naša vďaka patrí aj pracovníkom VPS Nemšová, muzikan-
tom a spevákom a všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť. Sestry, švagriná, synovci, netere

a ostatná rodina.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším zomrelým p. Štefanom Schwand-
tnerom dňa 14. 12. 2015.Taktiež ďakujeme v. d. p. ANTONOVI KOŠÍKOVI, spevákom, hudbe a VPS 
Nemšová a všetkým tým, ktorí sa snažili zmierniť náš smútok.

Rodina Schwandtnerová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V sobotu 12. 3. 2016 si členky ZO ÚŽS v Nemšo-
vej pripravili príjemné posedenie pri príležitosti MDŽ 
v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Na naše stretnu-
tie prijal pozvanie Ján Gabriš, viceprimátor Mesta 

Nemšová. Milo nás prekvapil pekným príhovorom
a kvietkom pre každú ženu. Srdečne ďakujeme!

Anežka Chlebanová

 Na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nemšovej konanom dňa 24. februára 2016 bola 
predložená Súhrnná správa o stave CSS (Centra
sociálnych služieb) Nemšová od termínu 1. júla 
2015 po súčasnosť.
 Vedúci CSS Nemšová PhDr. Erik Trenčan s po-
tešením konštatuje:
 „Tak ako sa v súčasnom období transformova-
la väčšina zariadení sociálnych služieb, tak aj CSS 
Nemšová prešlo viacerými zmenami v oblasti perso-
nalistiky, sociálnej práce a ekonomickej efektivity.
 Pre správne fungovanie boli vypracované stra-
tegické dokumenty, ako je prevádzkový poriadok, 
ktorého súčasťou je domový poriadok zariadenia, 
hygienicko-sanitačný režim, časový harmonogram 
práce a režim dňa, prevádzkový poriadok výdajne 
stravy, ubytovacie bunky a ich kapacita.
 Veľkým cieľom bolo vzbudiť u klientov záujem 
k aktívnejšiemu spoločenskému životu. Tu sa urobil 
najväčší pokrok v sociálnej práci a výzvy sa podarili.
 Po prvýkrát počas fungovania CSS bolo požia-
dané o dotácie na sociálnu službu - útulok, ktoré bo-
li „aj pridelené“ na celkovú kapacitu, čím sa znížili 
platby klientov a navýšili príjmy.

 V decembri boli vypracované projekty na zákla-
de výziev MPSVaR na podporu a rozvoj sociálnych
služieb na zakúpenie osobného automobilu a vyba-
venie miestností, ktoré sa vytvorili v suteréne CSS - 
relaxačná miestnosť a miestnosť liečebnej telesnej 
výchovy. Naďalej pracujeme, pripravujeme dokon-
čenie oddychovej zóny pre klientov, kaplnku, šatňo-
vé priestory či terapeutické miestnosti.
 Rád by som srdečne poďakoval všetkým pria-
teľom, sponzorom a tým, ktorí sa pričinili o rozvoj 
CSS v Nemšovej a naďalej ho podporujú. Ďakujem.
„Staroba sa nás týka všetkých, je súčasťou života.
 Zaslúžite si úctu, lásku, pochopenie a pozor-
nosť, ktorá Vám patrí“.

PhDr. Erik Trenčan

 Už tradične Marec - mesiac knihy patrí besied-
kam pre žiakov základných škôl v našej knižnici, ale 
aj detičkám z materských škôlok. Do mesiaca kni-
hy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, 
ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc a pravi-
delne sa organizuje v marci. Cieľom tejto akcie je 
pripomenúť si, že aj v období informatizácie, moder-
ných informačných technológií a počítačov má kniha 
svoje opodstatnenie a význam.
 Žiaci prvého stupňa ZŠ Janka Palu v sprievode 

svojich pani učiteliek prichádzali do knižnice a počas 
celého marca prebiehali priebežne rôzne aktivity. Čí-
talo sa viac ako obvykle. 
 Knihy sú najstaršími nositeľmi informácií, ktoré
sprevádzajú človeka po celý život. Najlepšie to môžu 
potvrdiť čitatelia či návštevníci knižnice. 
 Marec je vyhradený práve na propagáciu kníh 
a dáva možnosť pre každého navštíviť knižnicu, kto 
miluje literatúru.

H.Spišiaková

 Niekoľkoročná snaha a hodiny dobrovoľníckej 
práce niekoľkých desiatok ľudí, ktorých výsledkom 
bola obnova a zveľadenie ihriska „Nad Cigáňom“, 
na ktorom sa medzičasom odohrali už tri ročníky 
mládežníckeho futbalového turnaja, sú ohrozené 
vandalizmom! Štyri a pol metrové rôznofarebné 
železné tyče, osadené pred tromi rokmi boli po-
škodené ohnutím za pôsobenia veľkej sily. Muselo 
to byť s použitím nejakého nástroja, nakoľko ohyb 
ľudskými rukami je v tomto prípade veľmi nepravde-
podobný. Rovnako bola poškodená lavička, ktorá 
bola osadená minulý rok.
 Ako jeden z organizátorov turnaja a realizátor 
minirekonšturkcií ihriska, pevne verím, že postupná 
obnova ihriska a možnosť jeho využívania na futbal 
či rôzne opekačky, stanovačky či ďaľšie neformálne 
akcie je naším spoločným záujmom. Preto budem 
vďačný za každú poskytnutú informáciu ohľadom 
tohto vyčínania. Páchateľa touto cestou vyzývam
k skutočnej odvahe priznať sa (a nie k „odvahe“ ničiť 

spoločnú prospešnú vec, keď ho nik nevidí) a hľadať 
spoločne riešenie nápravy tejto situácie. 

Bernard Brisuda

PRÍJEMNÉ POSEDENIE OSLÁV MDŽ

ZHODNOTENIE PRÁCE CENTRA SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB NEMŠOVÁ V SKRATKE

MAREC - MESIAC KNIHY                                          

PODARÍ SA NÁM ZASTAVIŤ
VANDALIZMUS NA IHRISKU
NAD CIGÁŇOM?

6. VÝROČNÁ ČLENSKÁ
SCHÔDZA OZ PEREGRÍN 

 Myšlienka, ktorá zaiskrila v troch „hlavách“ v ro-
ku 2010 sa stala skutočnosťou a je neoddeliteľnou 
súčasťou každoročných hodov v Kľúčovom. Hlavní 
organizátori Monika Patková, Martina Gužíková, Pe-
ťa Vojtová a Pavol Vavrúš sa každý rok snažia o čo 
najkrajší zážitok pre deti. Deti súťažia, hrajú sa, tan-
cujú a vždy na nich čaká sladká odmena a tombola.
Deti sa každý rok pýtajú, či bude ďalšie „Kľúčikovo“.
Krásne na celom projekte je aj to, že deti majú všet-
ko zadarmo. Tešíme sa na Vás aj tento rok na Kľú-
čovských hodoch dňa 30. júla v sobotu od 14.00. 
Ďakujeme všetkým rodičom a sponzorom, ktorí nám
každý rok pomáhajú uskutočniť tento krásny deň pre 
naše detičky.

-PV-

„KĽÚČIKOVO“ OČAMI DETÍ



Spoločné otázky pre trénerov futbalových družstiev mužov:
1. Ako prebiehala zimná príprava 2015/2016 a  ako si s ňou spokojný?
2. Čo očakávaš od nasledujúcej jarnej sezóny?
Branislav Ďuriš - asistent trénera FKS Nemšová.

1. Zimná príprava prebehla v domácich podmienkach, kde sme maximálne využili voľné termíny na tren-
čianskej umelej tráve. Tréningový proces sme tak mohli maximálne zamerať na rozvoj technickej a hernej 
stránky nášho mužstva.
 Trenčín nám v maximálnej možnej miere vyšiel v ústrety aj v termínoch prípravných zápasov. Takmer 
všetky sme odohrali v Trenčíne s výnimkou stretnutia so Slováckom „B“,  ktoré sme odohrali v Starom Mes-
te. Tento súper bol zároveň aj najkvalitnejším zo všetkých, s ktorými sme sa stretli v prípravnom období
a určite nám nastavil  „zrkadlo“  našich nedostatkov.
 Počas  tohto prípravného obdobia došlo v našom mužstve, samozrejme,  aj k hráčskym zmenám. Odišli 
od nás traja hráči,  ktorí patrili počas jesene k stabilným pilierom našej zostavy. Ide o Miša Ranka, Davida 
Richtárecha a Martina Vlčeka.
 Z príchodov môžem spomenúť Stana Hirjaka z Interu Bratislava, Patrika Zahustela a Edgara Ruiza 
Caparrosa z trenčianskej U19.

2. Očakávania do jarnej sezóny u nás zostávajú v rovine kvalitných výkonov, ktorými chceme prezentovať 
dobrý futbal s jasnou hernou koncepciou. Našou hrou chceme predovšetkým potešiť našich fanúšikov, aby 
si našli cestu na nemšovský štadión vo väčšom počte, ako tomu bolo doteraz.

Karol Prno - tréner TJ Družstevník Ľuborča.

1. Zimná príprava začala 10. januára, na  ktorú sme využívali okolité terény, MŠH a umelé ihrisko za ZŠ. 
Som spokojný s dobrou účasťou na tréningoch, vyhýbali sa nám vážnejšie zranenia. Odohrali sme 4 prí-
pravné zápasy s bilanciou 1 prehra, 1 remíza a 2 výhry.
Zimná príprava bola narušovaná nepriazňou počasia. Máme dlhodobý problém  s prechodom z mládežníc-
kych kategórií do dospelých, potrebujeme naše mužstvo oživiť aspoň na 2 postoch.

2.  Očakávam udržanie postavenia v tabuľke z jesene, nemáme ambície postúpiť. Dokázali sme s pomo-
cou sponzora zabezpečiť na ihrisko v Ľuborči svetelnú tabuľu, sadu dresov a niekoľko hracích lôpt. Stále 
sa boríme s nedostatkom fi nančných prostriedkov, nakoľko máme  k dispozícii fi nancie z rozpočtu mesta. 
Som spokojný, že na jeseň odštartovaný projekt výchovy mládeže v Ľuborči sa úspešne realizuje, mládeži 
sa venuje tréner L. Sabadka, ktorý má k dispozícii 22 žiakov, z toho 3 dievčatá. Kladne hodnotíme možnú 
účasť žiakov s pomocou sponzora na medzinárodnom turnaji v Prahe.

Marián Vavrúš - tréner TJ  Vlára Kľúčové.

1. Vďaka takému počasiu a terénom, aké boli, sme toho vonku veľa nenatrénovali. Trénovalo sa v hale 
a hrali sme viacero zápasov. S prístupom v tréningoch a výkonmi chlapcov v zápasoch som bol celkom 
spokojný, ale nevyhli sme sa niekoľkým zaváhaniam, ktoré nesmieme v súťaži dopustiť.

2.  Na jar chceme dávať v každom zápase čo najviac gólov, vyhrávať, prilákať na Kľúčovskú Sihoť veľa 
fanúšikov a stúpať v tabuľke čo najvyššie.

Ďakujeme za rozhovor.
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 FBC Mikuláš Prešov          - NTS FK-ZŠ Nemšová             9:3 (2:0,5:1,2:2)
 Eastern Wings Michalovce    - Nemšová                                     7:5 (1:1,3:2,3:2) 
 Nemšová                                  - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava   8:2 (5:1,0:1,3:0)
 ŠK Slávia SPU DFA Nitra         - Nemšová                                   7:10 (4:3,3:3,0:4)

PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE
    Nemšová - Prešov 0:3 postupuje Prešov.

V regionálnych súťažiach má NTS FK-ZŠ Nemšová zastúpenie v družstvách:
Mladšia prípravka, Staršia prípravka, Staršie žiačky, Starší žiaci, Dorastenky.

Konečné poradie:
1. FC Fofo, 2. Bonusko-Okenit, 3. Flamengo, 4. FC Niva, 5. Monolit, 6. FC Hunks, 7. Atletico, 8. BSC Inter-
colo, 9. Lizard, 10. AC Zranenie, 11. Dynamo, 12. Alicante, 13. FC Hilton, 14. Prototyp.
Najlepší brankár: L. Kostka; Najlepší strelec: J. Bahno; Najlepší hráč: R. Častulín; Najlepší hráč do 18 rokov: 
S. Vavrúš.

23. ROČNÍK ŽIACKEHO ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA
O PRIMÁTORSKÚ VÁZU
Starší žiaci - 1. AS Trenčín, 2. FKS Nemšová, 3. OFK Soblahov.
Mladší žiaci - 1. FKS Nemšová, 2. TJ Ľuborča, 3. OFK Soblahov.

Pán Marián Ležák z Trenčína, úspešný mládežnícky tréner pôsobiaci v tenisovom klube Nemšová 
takmer 15 rokov a ktorý vychoval viacero úspešných hráčov, obsadil na Halových majstrovstvách Slo-
venska seniorov v Leviciach v kategórii muži nad 70 rokov 1. miesto a stal sa Majstrom Slovenska za 
rok 2016.

Gratulujeme.

FLORBAL
ŽENSKÁ EXTRALIGA 2015/2016

MINIFUTBAL
22. ROČNÍK ZIMNEJ FUTBALOVEJ MINILIGY

TENIS

KLUBOVÉ OKIENKO

Vladimír Gajdoš

M E D Ž U G O R I E 
OZ PEREGRÍN, v spolupráci s CK Awertravel pripravuje

Pútnický zájazd do Medžugoria, spojený s kúpaním na Makarskej riviére
od 4. - do 10. septembra 2016, s duchovnou asistenciou.

Cena zájazdu, vrátane polpenzie a komplexného poistenia je 218, 90,- €. 
Zálohová platba: 100 € - budeme vyberať 23. júna od 16. - do 17. hod. v múzeu.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 25. mája 2016 na tel. 0905 417 430 alebo 0904 373 416.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB NEMŠOVÁ s.r.o.
so sídlom Rybárska 92/15, 914 441 Nemšová

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

v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na pozíciu vedúci/a prevádzky letného kúpaliska.
Rámcová náplň práce:
Výkon činností vedúceho prevádzky letného kúpaliska počas prevádzky letného kúpaliska a v období 
páleničiarskej sezóny páleničiar prevádzky pálenice.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer, nástup do funkcie: k 1. 5. 2016.

Ostatné náležitosti vyhláseného výberového konania: úradná tabuľa mesta a www.nemsova.sk.
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie - vedúca/vedúci prevádzky Mestského podniku služieb Nemšová s.r.o. NEOTVÁ-
RAŤ“  najneskôr do 30. marca 2016 na adresu:  Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. 


