
  emšová si v tomto roku, presne posledný
  kalendárny deň mesiaca apríl, už po 70-
  krát pripomenulo najničivejšiu udalosť v de-
  jinách ľudstva, ktorej za obeť padli milióny 
ľudí. Oslobodenie Trenčianskeho okresu sovietskou 
a rumunskou armádou v apríli 1945 bolo súčasťou 
bratislavsko - brnianskej vojenskej operácie. Ústup
nemeckých vojsk pred postupujúcim frontom bol 
pre okupantov charakteristický. Odvliekli ulúpený 
tovar, dobytok, továrenské zariadenia a iné stroje. 
Čo nestačili ulúpiť, väčšinou ničili, aby znemožnili 
postup oslobodzovacím jednotkám. Zničili dôležité 
komunikačné spojenia, vyhadzovali za sebou mos-

ty. 28. apríla bol zničený štvoroblúkový železničný 
most cez Váh a železničný most cez kanál. Na dru-
hý deň aj cestný most medzi Nemšovou a Ľubor-
čou, vojnovému vyčíňaniu podľahla aj kostolnú veža 
a niekoľko domov na Dolnom konci. 30. apríla bola
Nemšová, vrátane Kľúčového a Ľuborče oslobode-
ná rumunskými spojeneckými vojskami a občania, 
ktorí sa začiatkom apríla ukrývali v horách Trenčian-
skej Závady sa mohli vrátiť. Defi nitívny koniec vojny 
v Európe nastal 8. mája 1945 kapituláciou Nemec-
ka. Nám ju naďalej budú pripomínať pamätné tabu-
le v meste. Pamätná tabuľa venovaná pamiatke Já-
na Palu je osadená na jeho rodnom dome č. 39, na 
hlavnej ulici, ktorá nesie jeho meno. V Ľuborči je 

žulová pamätná tabuľa, venovaná padlým v 2. sve-
tovej vojne Štefanovi Daškovi a Marte Klimovej na 
budove bývalej školy, tiež pamätník padlým na dvo-
reckom cintoríne a pamätník pri mestskom úrade.

 Mesto Nemšová tradične oslávilo deň svojho 
oslobodenia stavaním májov v každej mestskej 
časti. Začalo sa o 18. hodine v Trenčianskej Závade
a končilo o 19.45 hod. v Nemšovej. Potom nasledo-
val lampiónový sprievod, ktorý sa pohol od Amfi te-

átra mestského múzea, cez ulice SNP, Janka Palu, 
po Sklárskej ulici a späť. Primátor mesta Ing. Fran-
tišek Bagin a zástupca Ján Gabriš položili veniec
k pamätníku oslobodenia pri budove mestského 
úradu. O slávnostnú atmosféru sa postarali Folk-
lórna skupina Liborčan a Dychová hudba Nemšo-
vanka. Oslavy zakončil o 21. hodine veľkolepý oh-
ňostroj.

Ing. Marcela Prekopová

NEMŠOVSKÝNEMŠOVSKÝ
SPRAVODAJCASPRAVODAJCA

Čistili sme svoje mesto
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Ocenenie najlepších žiakov ZŠ Janka Palu
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Vážení občania,

 v predchádza-
júcom vydaní no-
vín sme avizovali 
niekoľko menších, 
ale dôležitých ak-
tivít. Patrilo medzi 
ne vypracovanie 
architektonickej 
štúdie v rámci 
centrálnej mest-
skej zóny, ktorej 
návrh bol pripo-
mienkovaný na jú-
novom mestskom 
zastupiteľstve, následne po ňom budú pripomienky 
do štúdie zapracované. Štúdia predstavuje význam-
ný strategický krok rozvoja nášho mesta nielen pri 
riešení námestia a jeho priľahlých častí vrátane vy-
pracovania optimálneho dopravného režimu, ale 
bude v neposlednom rade riešiť aj možnosti pri po-
dávaní žiadostí na eurofondy.

Za uplynulý štvrťrok sme zrealizovali aj niekoľko in-
vestičných akcií:
 urobili sme rekonštrukciu miestnych komuniká-
cií a chodníkov na Ulici Vážska, Mlynská, Berno-
lákova, SNP, tiež sme opravili výtlky na miestnych 
komunikáciách. V tejto činnosti chceme pokračo-
vať, pričom budeme fi nancovať náklady nielen
z vlastných zdrojov, ale chceme využiť aj prostried-
ky EÚ. Outdoorový fi tness park, ktorý sme realizo-
vali v spolupráci s MAS Vršatec sme vybavili nový-
mi lavičkami, odpadkovými košmi, osvetlením, pod-
kladovou gumou a v najbližších dňoch dáme urobiť 
aj oplotenie areálu, ktorý, čo ma veľmi teší, sa stal 
obľúbeným a často vyhľadávaným miestom na re-
lax. Tak ako sme plánovali, boli vymenené okná
a dvere na zdravotnom stredisku v budove lekárne 
a opravil sme aj strechu. V mesiaci jún sme začali
s prácami na kanalizácii na Kukučínovej ulici v mest-
skej časti Ľuborča a následne budeme pokračovať 
úsekom na Sládkovičovej ulici v Nemšovej. Podľa 
plánu, tiež v tomto mesiaci, naše mesto skrášlili 
nové autobusové zastávky na Ulici Slovenskej ar-
mády v Nemšovej a na Trenčianskej ulici v Kľúčo-
vom. 
 Pokiaľ ide o žiadosti na čerpanie dotácií na jed-
notlivé projekty, máme záujem reagovať na Výzvu 
o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku, 
ktorá bola vyhlásená Ministerstvom hospodárstva 
SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Výmena 
existujúcich zastaraných svietidiel za modernejšie 
a úspornejšie by sa týkala všetkých ulíc, na ktorých 
ešte neboli svetlá rekonštruované. Na výzvu Úradu 
vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ so 
zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk sme 
reagovali a podali sme žiadosť na poskytnutie dotá-
cie na výstavbu multifunkčného ihriska v Nemšovej, 
miestnej časti Ľuborča. V mesiaci júl očakávame 
vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o po-
skytnutie nenávratného fi nančného príspevku na

(viac na strane č. 2.)

Zdobenie mája členmi FS Liborčan a pracovníčka-
mi MsÚ

V lampiónovom sprievode nechýbali ani najmenší

Slávnostné položenie venca pri pamätníku pred mestským úradom

Úctu prišli vzdať aj Skauti 117. zboru sv. Františka z Assisi
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FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
V tejto časti rokovania MsZ poslanci schválili zme-
nu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2015 - RO 
č. 2 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške
3 873 209,00 € a vstup mesta Nemšová do Ob-
čianskeho združenia na pomoc onkologickým pa-
cientom Peregrín, so sídlom v Nemšovej. Následne 
boli schválené Zásady odmeňovania poslancov mes-
tského zastupiteľstva Nemšová a upravený Cenník 
multifunkčného ihriska v Nemšovej od 1. 5. 2015.

OSTATNÉ
Na rokovaní bol predložený návrh, aby sa Ing. Soko-
lová stala členkou MsV Ľuborča, čo bolo aj schvá-
lené.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní poslanci schváli vecné bremená na 
zriadenie a uloženie NN prípojky elektriny, prípojky 
plynu a právo vstupu, prechodu na pozemky vo vlast-
níctve mesta parc. KN-C č. 139/1 s výmerou 1073 m², 
k.ú. Ľuborča pre Ing. Prnu s manželkou, prac. KN-C 
č. 865 s výmerou 243 m² a parc. KN-C č. 864/1 s vý-
merou 864 m², oba pozemky k.ú. Nemšová pre pána 
Fáryho s manželkou.
Následne poslanci schválili prebytočnosť a odpredaj
pozemku parc. KN-C č. 1898/182 s výmerou 3 m², 
k.ú. Nemšová pánovi Mutňanovi s manželkou za cenu 
20,00 €/m². Pre vybudovaný oporný múr mesto od-
kúpilo do svojho výlučného vlastníctva pozemok parc. 
KN-C č. 508/4 zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 2 m², k.ú. Ľuborča od pána Ližičiara s manželkou. 
Po prerokovaní chce mesto Nemšová odkúpiť spolu-
vlastnícky podiel na pozemku parc. KN-E 109 pre vy-
sporiadanie pozemkov v areáli futbalového ihriska
v Ľuborči od pána Begáňa za cenu 10 €/m².
Po prerokovaní MsZ neschválilo odpredaj pozemkov 
parc. KN-C č. 3440 s výmerou 809 m², k.ú. Nemšová, 
parc. KN-C č. 1135 s výmerou 889 m² k.ú. Ľuborča
a parc. KN-C č. 216/2 s výmerou 877 m² k.ú. Trenčian-
ska Závada z dôvodu ďalšieho využitia týchto pozem-
kov pre výkon samosprávnych činností mesta. Na 
základe žiadosti pani Šebíkovej o majetkovoprávne 
vysporiadanie (odkúpenie) užívaného pozemku parc. 
KN-C č. 1898/276 s výmerou 263 m² poslanci trvajú na 
znení uznesenia č. 403 zo dňa 25. 6. 2014 - o neod-
predaní predmetného pozemku.
Poslanci schválili prenájom pozemku parc. KN-C 
č. 131/1 s výmerou 135 m², k.ú. Ľuborča podľa § 9a 
ods. 9 písm. c ) zákona o majetku obcí ... ...ako prípad 
hodný osobitného zreteľa pánovi Husárovi pre účel 
manipulačnej plochy počas rekonštrukcie obchodu so 
záhradkárskymi potrebami.
Po rozsiahlej diskusii MsZ zaviazalo primátora mes-
ta na zastupovanie na valnom zhromaždení vlast-
níkov poľovných pozemkov vrátane podávania návr-
hov a hlasovania v prospech Poľovníckeho združe-
nia Nemšová, Ul. Vlárska č. 9, Nemšová.

DŇA 24. JÚNA SA KONALO
UŽ PIATE ROKOVANIE MSZ
V KULTÚRNOM CENTRE NEMŠOVÁ.
V úvode hlavná kontrolórka informovala poslancov 

o plnení úloh z uznesení MsZ Nemšová. Po predlo-
žení bol schválený Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2015. 

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Poslanci rokovali a následne schválili Záverečný 
účet mesta Nemšová za rok 2014 s výsledkom roz-
počtového hospodárenia prebytkom vo výške 526 
601,80 €. Hospodársky účtovný výsledok mesta 
Nemšová za rok 2014 bol vo výške 401 989,60 €. Fi-
nančné prostriedky boli usporiadané, a to tak, že časť 
sa presunula do rezervného fondu (290 042,69 €)
a časť na vykrytie fi nančných operácií. Súčasťou 
tohto bodu rokovania bolo stanovisko hlavného 
kontrolóra, správa nezávislého audítora mesta 
Nemšová a výsledky inventarizácie k 31.12. 2014.
V ďalšom bode sa rokovalo a poslanci MsZ schvá-
lili Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová 31.12. 
2014 bez výhrad. Výsledok hospodárenia VPS, 
m.p.o. Nemšová za rok 2014 je zisk vo výške 
5451,21 € s vysporiadaním podľa Zákona o rozpoč-
tových pravidlách a taktiež výsledky inventarizácie 
k 31.12. 2014.
Následne si poslanci vypočuli plnenie rozpočtu 
mesta Nemšová a VPS m.p.o. k 31. 3. 2015.
Pri prerokovaní ďalších bodov programu  boli vzaté 
na vedomie Súhrnná správa o výsledkoch hospo-
dárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej pô-
sobnosti mesta za r. 2014, Správa o činnosti a hos-
podárenie Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlá-
ra - Váh,  s r. o. Nemšová za r. 2014 a Hospodárenie 
Mestskej pálenice s r. o. Nemšová za r. 2014.
Mesto Nemšová pripravuje podanie žiadosti o po-
skytnutie NFP na rekonštrukciu verejného osvetle-
nia v meste Nemšová v rámci operačného progra-
mu. O tomto zámere boli poslanci informovaní
a schválili predloženie tejto žiadosti a zabezpečenie 
fi nančných prostriedkov na spolufi nancovanie reali-
zovaného projektu. 
V zmysle návrhu poslankyne Mgr. Šupákovej bol 
schválený zámer na vybudovanie hokejbalového 
ihriska s fi nančným krytím I. etapy na vyasfaltova-
nie vo výške 25 000 €.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Mesto Nemšová dostalo petíciu od občanov na za-
kázanie hracích automatov na území mesta. Po kon-
trole obsahu petičných hárkov bolo uznaných 
1767 podpisov, čo predstavuje 34,32 % obyva-
teľov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Následne poslanci 
po prerokovaní schválili VZN č. 4/2015 o zákaze pre-
vádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta 
Nemšová. Následne bolo schválené VZN č. 5/2015 
o školských poplatkoch, v ktorom sa zvyšuje me-
sačný poplatok na jedno dieťa v materskej škole 
na sumu 13,- € a za dieťa do troch rokov na sumu 
20,- €. Poslanci schválili VZN č. 6/2015 o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby a Dodatky č. 1 k Štatútu
a k Zriaďovacej listine CSS Nemšová. 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní poslanci schváli kompletné vecné 

Mesto Nemšová občanom a fi rmám začiatkom me-
siaca jún prinieslo novú službu, ktorá  umožní jed-
noduchým spôsobom získať krátke správy prostred-
níctvom SMS a e-mailu.
      Rozposielané správy budú rozdelené do pia-
tich tém:  kultúra, šport, mestský rozhlas, mestské 
zastupiteľstvo, vývoz separovaného odpadu a mi-
moriadne udalosti. Tí, ktorí máte o túto bezplatnú 
službu SMS-info záujem, získate krátke informácie 
o kultúrnych a športových podujatiach, o termínoch 
rokovaní mestského zastupiteľstva, o termínoch hlá-
senia mestského rozhlasu a vývoze separovaného 
odpadu ( papier, biologický odpad, plasty...), ďalej 
o termínoch výpadku dodávky elektriky, vody a iné. 
Informácie z uvedenej oblasti si môžete sami zvoliť, 
kedykoľvek zmeniť a prípadne aj zrušiť.
       Takáto služba sa stala veľmi obľúbeným nástro-
jom na zvýšenie informovanosti v rámci jednotlivých 
samospráv, o čom svedčí aj to, že ju aktívne využíva 
tridsať samospráv  zaregistrovaných v posledných 
mesiacoch. Hlavnou výhodou tejto služby je najmä 
rýchla a jednoduchá distribúcia krátkych textových 
oznamov, účinnejší a rýchlejší spôsob informovania 
než je webová stránka alebo úradná tabuľa, pričom 
si občan sám zvolí či chce byť informovaný, o čom, 
a tiež akou formou. 
      O tom ako postupovať pre zaregistrovanie sa 
a prihlásenie na odber správ sa dozviete na webo-
vej stránke mesta Nemšová. V pravom poli nájdete 
odkaz SMS-info a potom už len postupujte podľa 
pokynov.

Ing. Iveta Jurisová, prednostka

bremeno na zriadenie a uloženie NN prípojky elek-
triny, prípojky vody, kanalizácie a právo vstupu, pre-
chodu na pozemky vo vlastníctve mesta, a to parc.
KN-C č. 86, KN-C č. 864/1, KN-C č. 864/2 v k.ú. 
Nemšová pre pána Fáryho s manželkou. Taktiež 
bolo schválené vecné bremeno na zriadenie a ulo-
ženie NN prípojky elektriny a právo vstupu, precho-
du na pozemky vo vlastníctve mesta, a to parc. 
KN-E č. 35/11 a parc. KN-E č. 37/1 v k.ú. Ľuborča
v prospech pána Forgáča s manželkou.
Mesto postupne pokračuje pri vysporiadavaní vlast-
níctva pozemkov pod obytnými domami. Na rokova-
ní MsZ bol schválený odpredaj spoluvlastníckych 
podielov mesta Nemšová na parc. KN-C č. 267/8, 
parc. KN-C č. 233/11 na pozemkoch pod bytovými 
domami súp. č. 5/9 a 12/23), a pre pána Gabriela 
s manželkou, pána Malicha s manželkou a pána 
Liptáka (odpredaj za cenu 3,32 € / m²).
Po prerokovaní MsZ schválilo prebytočnosť a zámer 
prenajať pozemok parc. KN-C č. 3440 trvalé trávne 
porasty s výmerou 809 m², k.ú. Nemšová ako prípad 
hodný osobitného zreteľa spoločnosti Lidl Sloven-
ská republika so zdôvodnením ( rozšírenie vjazdu 
do logistického centra spoločnosti Lidl Slovenská 
republika v.o.s. v Nemšovej). Podmienky nájmu sú 
výška nájomného 120€ / rok / celý pozemok, prená-
jom na dobu neurčitú a súhlas oddelenia výstavby
s terénnymi úpravami pozemku.
Poslanci schválili v rámci usporiadania pozemkov 
na Ul. Janka Palu a Ul. Vážska odpredaj pozem-
kov: spoluvlastnícky podiel 1/2 z pozemku parc. 
KN-C č. 2494/10 s výmerou 14 m² pánovi Papierni-
kovi, s výmerou 14 m² pani Kubánovej, z pozemku 
parc. KN-C č. 2494/12 s výmerou 13 m² Ing. Fehé-
rovi MBA, s výmerou 15 m² pánovi Ružičkovi, s vý-
merou 15 m² pánovi Pulišovi za cenu 20,00 €/m². 
Ďalej mesto Nemšová odkúpi pozemok parc. KN-C 
č. 19/20 s výmerou 7 m² od Ing. Ďurechovej za cenu 
20,00 €/m². 
Poslanci neschválili prebytočnosť a následný 
prenájom pozemkov parc. KN-C č. 2494/9, 11, 13 
a 15 Ing. Fehérovi, MBA. Uložili prednostke úradu 
zabezpečiť súlad prenajímaného pozemku pod te-
rasou a jej nové zameranie (56 m²) s nájomnou 
zmluvou pod touto terasou.
Poslanci neschválili prebytočnosť a následný 
odpredaj budovy garáže súp. číslo 1230 v Ľu-
borči. MsZ splnomocnilo primátora mesta k za-
stupovaniu vlastníka poľovných pozemkov mesto 
Nemšová na všetky právne úkony v zmysle Zákona 
o poľovníctve v prospech súčasného užívateľa, 
ktorým je Poľovnícke združenie Háj. 
V poslednom bode majetkových záležitostí sa roko-
valo o zámene zameniť pozemky medzi mestom 
Nemšová a spoločnosťou FINAL BA. Poslanci 
schválili prevod pozemkov z výlučného vlastníc-
tva mesta Nemšová, pozemku parc. KN-C č. 599/1
s výmerou 1299 m² do výlučného vlastníctva spo-
ločnosti FINAL BA. Z výlučného vlastníctva spo-
ločnosti FINAL BA prevod pozemkov parc. KN-C
č. 599/70 s výmerou 151 m², parc. KN-C č. 599/56 
s výmerou 1148 m² do výlučného vlastníctva mesta 
Nemšová. Mesto Nemšová získa ucelené pozem-
ky spolu s výmerou cca 3 770 m², ktoré sa už dajú 
podstatne lepšie využiť na verejnoprospešné účely.

OSTATNÉ
Na rokovaní bolo predložené oznámenie o vzdaní 
sa členstva Ing. Norberta Moravčíka v komisii fi nan-
čnej a správy mestského majetku.
 
Bližšie a podrobné informácie o prerokovaných ma-
teriáloch nájdete na webovej stránke mesta www.
nemsova.sk, alebo na príslušných oddeleniach mest-
ského úradu alebo v Mestskej knižnici Nemšová a jej 
pobočkách v časti Kľúčové a Trenčianska Závada.

 Ing. Jurisová, prednostka

Už onedlho bude môcť každý občan nášho mesta pou-
žívať a z pohodlia domova sledovať a získavať informá-
cie, ktoré musel doteraz vyhľadávať na úradoch. Pred-
stavujeme Vám Mapový portál mesta Nemšová - mies-
to, kde každý nájde rôzne zaujímavé informácie (katas-
ter - vlastnícke vzťahy na parcelách v rámci mesta, pod-
niky, služby, atď.) v prehľadnej mapovej aplikácii. V Ma-
povom portáli, ktorý bude umiestnený na webovej strán-
ke mesta www.nemsova.sk, si budete môcť jednodu-
cho vyhľadať, zistiť a vytlačiť potrebné informácie za pár
sekúnd. Prácu s mapou zjednodušuje letecká snímka 
celého územia mesta vo veľkom rozlíšení, ktorá je sú-
časťou aplikácie. Vyhľadávanie na ľavej strane je jed-
noduché. V pravom hornom rohu si môžete nastaviť v zá-
kladnej mape 2 podkladové vrstvy, leteckú snímku, zá-
kladnú mapu a 3 prekryvové vrstvy body záujmu, zobra-
zenia parciel v registri C a v registri E (sú rozlíšené fa-
rebným značením čierna, modrá). Ako body záujmu 
sú označené symbolmi polohy významných podnikov, 
reštaurácií, ubytovacích zariadení, športových miest, 
bánk, obchody..., ktoré budú určite zaujímať aj návštev-

níka nášho mesta. 
      V budúcom období, po vypracovaní nového ÚPN 
mesta, doplníme mapový portál o nové prekryvové 
vrstvy, ktorými bude územný plán mesta, trasy a vede-

nia kanalizácie, plynu a elektrického vedenia. Toto 
však ešte len pripravujeme. Veríme, že mnohí tento 
mapový portál oceníte.

Ing. Iveta Jurisová, prednostka 

zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
cez operačný program Kvalita životného prostre-
dia. Aj na túto výzvu budeme reagovať podaním 
projektu: Zníženie energetickej náročnosti objektu 
Kultúrneho domu v Nemšovej. Opakovane podáme 
žiadosť o poskytnutie dotácie na Rozšírenie kapa-
city MŠ na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej. Poda-
nej žiadosti mesta, žiaľ, nebolo vyhovené pre výšku 
alokovaných fi nančných prostriedkov. Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR sa pre veľký 
počet neuspokojených žiadateľov rozhodlo vyhlásiť 
ďalšiu výzvu.
 Práce na vybudovaní cyklochodníka z Kľúčo-
vého do Ľuborče pokračujú, realizovali sme výrub 
stromov. V súčasnosti je odsúhlasená štúdia, ktorá 
bola podaná na Krajskom dopravnom inšpektorá-
te, na Správe ciest. Obsahuje aj rozšírenie hranice 
mestskej časti Kľúčové až za farmu. Pracujeme aj 
na vysporiadaní pozemkov na kľúčovskom cintorí-
ne a na ďalších pre realizáciu potrebných krokoch. 
Pokračujeme aj v bežných prácach, v čistení mes-
ta, obnovujeme nátery na priechodoch pre chodcov 
a umiestnením značky začiatkom júla zamedzíme 
parkovaniu nákladných áut a kamiónov na námestí.
 Život mesta sa nezastavil ani pri kultúrnych
a spoločenských udalostiach, ktorých bolo v dru-
hom štvrťroku naozaj veľa. Okrem pekných progra-
mov ku Dňu matiek, MDD a iných, ktoré sú väčšinou
v réžii pedagógov našich škôl a ich žiakov, ponúka-
me kvalitné predstavenia so známymi hercami a hu-
dobnými umelcami. Ani v nasledujúcom štvrťroku 
nezostaneme bez špičkových umelcov. Navštívia 
nás Lucie Bílá, Cigánski diabli, tanečný majster Laci 
Strike, folklórni umelci, dychové hudby a ďalší, ktorí 
obohatia Hudobné leto počas celých prázdnin.
 Obzvlášť ma potešili úspechy našich mladých 
fl orbalistiek, ktoré obhájili titul Majstra Slovenska vo 
fl orbale starších žiačok a tiež aj prvenstvo žiačky 
ZŠ Janka Palu, Alexandry Dužekovej, ktorá sa stala 
absolútnou víťazkou 44. ročníka Súťaže o najkrajší 
list, organizovanej Slovenskou poštou. Jej list na 
tému „Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel 
vyrastať “ uznala porota spomedzi 575 listov ako 
najlepší. 
 V júnovom mestskom zastupiteľstve poslanci 
odhlasovali VZN o zákaze prevádzkovať niektoré 
hazardné hry na území nášho mesta. Všetkým, 
ktorí zdvihli ruku za to, aby sa riziká a negatívne 
dôsledky tejto činnosti postupne eliminovali, sa 
chcem poďakovať, rovnako aj občanom, ktorí sa za 
túto správnu vec zasadili a podporili ju.

Milí občania,
 zatvorili sa brány škôl, nastalo obdobie prázd-
nin a dovoleniek, čas pobytov pri mori, pri riekach
a jazerách, na horách alebo na poznávacích zájaz-
doch u nás, či v zahraničí... Prajem Vám všetkým, 
aby ste si čas oddychu a relaxu užili v zdraví, v po-
hode a vzájomnom utužení rodinných a priateľských  
vzťahov.

Ing. František Bagin



REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA 
ULICI VÁŽSKA, MLYNSKÁ, BERNOLÁKOVA, SNP    

 Z vlastných zdrojov sme v mesiaci máj vykonali rekonštrukciu miestnej ko-
munikácie na Mlynskej ulici, Bernolákovej ulici, chodník na Vážskej ulici a na 
Ulici SNP, ktorý umožní bezpečnejší prístup na ústredný cintorín. Taktiež sa 
opravili výtlky na miestnych komunikáciách. Rekonštrukciu by si určite v našom 
meste zaslúžili všetky miestne komunikácie a chodníky, preto budeme v prá-
cach pokračovať a okrem vlastných zdrojov ich chceme fi nancovať aj z prostried-
kov Európskej únie.

DOVYBAVENIE OUTDOOROVÉHO FITNESS

 Outdoorový fi tness park, ktorý realizovala MAS Vršatec v spolupráci s mes-
tom Nemšová sme vybavili novými lavičkami, odpadkovými košmi a novým 
osvetlením. Pod hrazdovou zostavou kvôli bezpečnosti pribudla podkladová 
guma. Okrem toho mesto zafi nancuje zo svojho rozpočtu aj jeho oplotenie.

VÝMENA OKIEN A DVERÍ NA ZDRAVOTNOM STREDISKU

 Čiastočnej obnovy sa dočkala aj budova zdravotného strediska, na ktorej bo-
li z fi nančných zdrojov mesta vymenené okná na prízemí a taktiež bola oprave-
ná strecha. Po výberovom konaní práce zrealizovala spoločnosť Stavfi n, a.s. 
Trenčín.

NOVÉ AUTOBUSOVÉ PRÍSTREŠKY
 Od júna krášlia naše mesto nové autobusové prístrešky. Neestetické staré 
boli nahradené novými a to na Ulici Slovenskej armády v Nemšovej a na Tren-
čianskej ulici v Kľúčovom. 

KANALIZÁCIA MESTA NEMŠOVÁ
 Ako bolo v predchádzajúcom vydaní Nemšovského spravodajcu avizované, 
na kanalizáciu mesta Nemšová nám bola poskytnutá dotácia z Environmentál-
neho fondu vo výške 90 000,- €. Následne, po podpise Zmluvy o jej poskytnutí, 
sme tento mesiac začali s realizáciou. Dokončená bude kanalizácia na Kukučí-
novej ulici v mestskej časti Ľuborča a úsek na Sládkovičovej ulici v Nemšovej.

Ing. Andrea Ondrejičková

 O pútnické miesto Skalka, ktoré sa považuje za 
najstaršie pútnické miesto na Slovensku, je rastúci 
záujem. V roku 2014 ho navštívilo viac ako 22 tisíc 
pútnikov a návštevníkov, nielen zo Slovenska a Čiech,
ale aj z viac ako 12 krajín sveta. K jeho rozvoju, ale 
aj k propagácii výrazne prispel neinvestičný fond 
BEŇADIK, založený v r. 2011, ktorý pripravuje ná-
vrh komplexného riešenia tohto pútnického miesta. 
Bude spájať duchovné, kultúrne a športové aktivi-
ty. Ide o dlhodobý projekt, ktorý si vyžiada nemalé 
fi nančné prostriedky a prácu mnohých dobrovoľní-
kov a nadšencov. V tejto súvislosti požiadalo o fi -
nančnú pomoc aj naše mesto, ktoré vyčlenilo na 
tento cieľ 1000,- €. 

-MP-

Multifunkčné ihrisko v Ľuborči
 Úrad vlády SR vyhlásil Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie v programe „Podpora 
rozvoja športu“ so zameraním na výstavbu multi-
funkčných ihrísk. Na uvedenú výzvu sme v stano-
venom termíne reagovali podaním žiadosti o po-
skytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihris-
ka v Nemšovej, mestskej časti Ľuborča. V prípade 
schválenia našej žiadosti by bolo ihrisko s rozmermi 
33x18 m umiestnené v blízkosti futbalového ihriska 
v Ľuborči.
  
Rozšírenie kapacity MŠ na Ľubor-
čianskej ulici v Nemšovej
 Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici
v Nemšovej - našej žiadosti o poskytnutie dotácie 
na tento projekt, žiaľ, nebolo vyhovené. Dôvodom 
bola vyčlenená výška alokácie tejto výzvy, v rámci 
ktorej nebolo možné uspokojiť všetkých žiadateľov. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
však avizovalo vyhlásenie ďalšej výzvy na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie dotácie ešte v tomto 
roku, o ktorú sa budeme znovu uchádzať podaním 
novej žiadosti.

Rekonštrukcia verejného osvetle-
nia v meste Nemšová, II. etapa
 Máme záujem reagovať na Výzvu o poskytnutie 
nenávratného fi nančného príspevku, ktorá bola vy-
hlásená Ministerstvom hospodárstva SR na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia. Výmena existujúcich 
zastaraných svietidiel za modernejšie a úspornejšie 
by bola zrealizovaná v Nemšovej a jej mestských 
častiach na všetkých uliciach, ktoré neboli pred-
metom realizácie projektu rekonštrukcie verejného 
osvetlenia v rokoch 2010-2011.

Zníženie energetickej náročnosti
objektu Kultúrneho domu
v Nemšovej
 V mesiaci júl sa predpokladá vyhlásenie Výzvy 
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratné-
ho fi nančného príspevku na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov cez operačný program 
Kvalita životného prostredia. V rámci tejto Výzvy 
máme záujem čerpať nenávratný fi nančný príspe-
vok pre projekt:
Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrne-
ho domu v Nemšovej.

Ing. Andrea Ondrejičková

Chodník na Vážskej ulici

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN

Od mesiaca jún do odvolania
je KOMPOSTÁREŇ 

na Ulici Gorkého v Nemšovej

otvorená každú sobotu
od 9. hodiny do 17. hodiny. 

Otváracie  hodiny v stredu a piatok
sa nemenia.

Mlynská ul. - miestna komunikácia

Kľúčové, Trenčianska ul.

Outdoorové ihrisko

Ľuborča, Kukučínova ul. - práce na kanalizácii

Zdravotné stredisko - pohľad spredu Upratovanie dvoreckého cintorína členmi MS SČK

 Primátor mesta aj tento rok požiadal predsedov spoločenských organi-
zácií a vedenie všetkých škôl o spoluprácu pri úprave a čistení verejných 
priestranstiev v našom meste po zimnom období. Všetci oslovení sa do ak-
cie aj skutočne zapojili. Okrem údržby priestorov, ktoré využívajú pre svo-
ju činnosť a centra mesta, vyzbierali aj rozptýlené odpadky v širšom okolí 
mesta - hrádze riek Váh aj Vlára, Kľúčovskú dolinu, pri jazere za chmeľnicou,
dočistili priestor po čiernej skládke za cvičným ihriskom v Nemšovej, začali 
čistenie čiernej skládky na Strži.
 Udržanie čistého mesta máme v rukách všetci. Stačí pravidelne a riadne 
odkladať odpad do kontajnerov, zatvárať ich a nepreplňovať. A samozrejme
využívať služby zberného dvora a kompostárne. Všetkým, ktorí prispeli k skrá-
šleniu nášho mesta ďakujeme.

Ing. Elena Bachratá

ČISTILI SME SVOJE MESTO 
V mesiaci marec sa uskutočnilo v našom meste 
veľké jarné upratovanie.   



 Každoročne Okresný úrad Trenčín, po-
zemkový a lesný odbor ako vecne a miest-
ne príslušný správny orgán podľa § 23 zákona
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľno-
hospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrova-
nej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (ďalej len „zákona“) upozorňuje vlastní-
kov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na 
ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 
ods. 1 zákona a to:
 - predchádzať výskytu a šíreniu burín, 
 - vykonávať agrotechnické opatrenia
  na ochranu a zachovanie kvalitatív-
  nych vlastností a funkcií poľnohospo-
  dárskej pôdy a na ochranu pred jej
  poškodením a degradáciou.
 Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný 
odbor zároveň upozorňuje, že podľa § 25 zá-
kona je možné za takýto priestupok uložiť fyzic-
kej osobe pokutu až do výšky 330,- €, za nespl-
nenie povinnosti uloženej orgánom ochrany poľ-
nohospodárskej pôdy až do výšky 995,- €. Práv-
nickej osobe alebo fyzickej osobe - podni-
kateľovi môže uložiť pokutu od 166,- € do
33 200,- €, za každý ha poľnohospodárskej 
pôdy, ak sa na ňom dopustí správneho deliktu 
podľa § 26 ods. 2 zákona.
 Na základe uvedeného vyzývame všetkých 
vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľ-
nohospodárske a nepoľnohospodárske pozem-
ky v nezaburinenom stave pravidelným a hlavne 
včasným odstraňovaním burín, kosením trávna-
tých plôch a ničením burín.
 Každý je povinný zo zákona chrániť priro-
dzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá 
je jednou zo zložiek životného prostredia, ktoré 
budú potrebovať aj naše deti.

Ing. Eva Brandoburová

  de sa s nimi môžete stretnúť, kde
  pracujú? Na mestskom úrade pri
  platení dane z nehnuteľností, za
  psa a poplatkov za odpad, v zá-
kladnej škole na pozícii asistenta, v Cen-
tre sociálnych služieb pomáhajú klien-
tom, v škôlke v kuchyni, upratujú v špor-
tovej hale, zastupujú počas prácene-
schopnosti upratovačky na základnej 
škole, pracujú na zbernom dvore odpa-
dov, kde triedia odpad a lisujú ho do 
balíkov, čistia a upravujú verejnú zeleň, 
chodníky a opravujú časom alebo van-
dalmi poškodený mestský majetok... 

 Najväčšej kontrole verejnosti sú vy-
stavení pracovníci, ktorí upravujú zeleň 
čistia ulice. Táto skupina okrem iného 
pomáhala pri zametaní ulíc po zimnom 
období. Takmer 100 vriec odpadu nazbie-
rali v priekopách pri cestách a pri Váhu. 
Zbierali kameň na upravenom teréne 
za ihriskom v Ľuborči, aj pri cyklotrase
v Nemšovej. Upravili zeleň pri bytov-
kách na Ulici J. Palu, čiastočne na uli-
ciach Sklárska, Hornov, Železničná, pri 
Centre sociálnych služieb na Ulici Od-
bojárov, vysadili a kvôli vandalom stále 
dosádzajú kvety na Mierovom námestí. 
Jedna pracovníčka pomáhala pri úprave 

okolia kaplnky v Trenčianskej Závade.
V Základnej škole na Ulici J. Palu a v Klu-
be dôchodcov urobili rôzne drobné mu-
rárske a maliarske práce, obnovili náter 
na lavičkách, kvetináčoch a odpadko-
vom koši pri mestskom úrade, na outdo-
orovom ihrisku položili dopadovú gumu, 
v areáloch materských škôl upravujú 
detské zariadenia.

 V udržiavaní zelene s pomocou ak-
tivačných pracovníkov budeme naďalej 
pokračovať, plánujeme aj obnoviť náte-
ry na ďalších lavičkách, zábradliach, opra-
vu detských preliezok a hojdačiek aj mi-
mo areálov materských škôl, ďalej vý-
sadbu stromov a budeme pokračovať
v odstraňovaní čiernych skládok. Jedna 
skládka je v Kľúčovom za hrádzou a aj
v Ľuborči na konci Fučíkovej ulice.

 Na Ulici Sklárska sa robí rekonštruk-
cia detského ihriska. Toto však je dielo 
mladých skautov zo 117. zboru sv. Fran-
tiška z Assisi, pod vedením Vladislava 
Kakódyho. Tieto práce robia vo svojom 
voľnom čase. Patrí im naše poďakova-
nie.

Ing. Elena Bachratá
Upratovanie čiernej skládky pod železničným mostom  



 Slávnostný interiér naplnili tóny zobcovej fl au-
ty, pozauny, tuby, klavíra a gitary, ktoré v podaní 
skutočných majstrov hudobníkov a spevákov pri-
niesli krásny zážitok. Program sa začal spoloč-
ným úvodným spevom všetkých pedagógov die-
la belgicko-francúzskeho skladateľa Césara 
Francka - Panis Angelicus (Chlieb anjelský), 
skladba bola použitá ako hudba vo fi lme Jana
z Arcu. V ponuke boli diela hudobných velikánov 
Johana Sebastiana Bacha, Alessandra Stradel-
la, Camille Saint Saëns, ale aj novšie diela Jiří 
Bukača, či majstra muzikálov Karla Svobodu. 
Strhujúci bol záverečný Čardáš od Vittoria Mon-
tiho v bravúrnom podaní huslistu Mgr. Leoša 
Staněka a klaviristu Miroslava Muntága. Záve-
rečný potlesk patril aj ostatným pedagógom - 
speváčkam Mgr. Anete Dovinovej, sopranistke 
Eve Sýkorovej, Dis.art, Zlatici Šatkovej, Bc. To-
mášovi Tinathovi, hudobníkom Ľubomírovi Mi-
chalcovi, Dis.art, Dominikovi Štefánkovi, Dis.art, 
Vladimírovi Vavrovi, Slavomírovi Markechovi, 
Mgr. Michalovi Orechovskému, Mgr. Lucii On-
drušíkovej a riaditeľke ZUŠ Viere Muntágovej, 

DiS.art, ktorá koncert uviedla a na záver poďa-
kovala za spoluprácu mestu Nemšová, vdp. de-
kanovi Košíkovi a všetkým, ktorí sa na tomto vý-
nimočnom a krásnom podujatí zúčastnili.

Ing. Marcela Prekopová 

 Na ceste, obzvlášť keď je zaujímavá, sa dá to-
ho veľa stretnúť a zažiť. Inak to nebolo ani na Ceste 
rozprávkovým lesom, na ktorej ste mohli stretať ok-
rem rozprávkových hrdinov aj rozžiarené a radost-
né tváre viac ako 200 detí. Usporiadatelia - ZUŠ 
Nemšová, ZŠ Janka Palu, mesto Nemšová a 117. 
zbor sv. Františka z Assisi aj tento rok, 31. mája, 

pripravili k MDD zaujímavé podujatie.
 Na trase - ZUŠ Nemšová, malá chmeľnica, ja-
zero a späť - na 8 tematických stanoviskách: 
Z rozprávky do rozprávky, Cirkus Mašlička, Zbojní-
ci, Pepek Námorník, Asterix a Obelix, Šípková Ru-
ženka, Dúhová víla, Pat a Mat, čakali na deti roz-
právkové postavičky, súťaže, prekvapenia, tvorivé 

úlohy a nechýbali ani vodné bubliny, trampolíny, 
skákací hrad, ale aj dobré občerstvenie, diskotéka 
a mnohé ďalšie atrakcie, ktoré deti zabávali. S ro-
dičmi si mohli v príjemnom počasí užiť aj správnu 
opekačku v prírode.

Ing. Marcela Prekopová

 Ľuborčianske hody tento rok pripadli na 14. 
júna 2015, deň po sviatku sv. Antona Paduán-
skeho. Po prvýkrát boli do kaplnky prenesené
i relikvie tohto svätca. Sprievod so svätými ostat-
kami šiel z hlavného kostola o 10. hod. Počas 
celej sv. omše, ktorú viedol pán dekan vdp. An-
ton Košík a spolucelebrovali kňazi kaplán Martin 
Vítek a otec Ján Ondrejička, boli relikvie vylože-
né pred obetným stolom a po ukončení vystave-
né v interiéri kaplnky k osobnej úcte veriacich.

 Sv. omšu sprevádzali Pavol Chlebana, hrou 
na organ, mladí hudobníci z Ľuborče a Nemšo-
vej a Spevácky zbor ROSA, ktorý viedla Edita 
Kňažková. Aj im patrí poďakovanie za slávnost-
ný priebeh sv. omše.

Ing. Marcela Prekopová

 Druhá májová nedeľa každoročne patrí všet-
kým mamám. Tak ako každá oslava Dňa ma-
tiek, i tá tohtoročná bola výnimočným podujatím. 
Mesto Nemšová v spolupráci s Kresťanskode-
mokratickým klubom pozvalo 10. mája 2015 do 
Kultúrneho centra všetky mamy, mamky, ma-
mičky a babičky. Poďakovanie za oddanosť
a starostlivosť, za úsmev, ba aj nejednu vrásku, 
prišlo ako veľká kytica od detí materských škôl, 
základných škôl a žiakov základnej umeleckej 
školy. Malí či väčší s radosťou vyšli na pódium 
a svojím vystúpením pohladili srdiečka, rozžiarili 
oči a roztlieskali dlane všetkých nemšovských 
mám, ktorých  potešil tanec snežienok, „roztlies-
kavačiek, tanculienok a lienočiek.“ Započúvali 
sa aj do rozprávky o Šípkovej Ruženke alebo do 
pekných básní.

 Nielen ako v tento výnimočný deň k peknému 
zážitku a k voňavej ruži ešte raz našim mamám 
želáme pevné zdravie, šťastie a pokoj v rodi-
nách. Vážme si ich, kým sú medzi nami.
 

Silvia Kučerková Vystúpenie detí z MŠ

Vystúpenie pedagógov, gitaristu Mgr. Michala Ore-
chovského a fl autistu Slávomíra Markecha Úvodný spoločný spev pedagógov ZUŠ

Zo sv. omše v kaplnke sv. Antona

Asterix a Obelix v „akcii“Adrenalínový zážitok – vodné bubliny

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA



 Výška veže s celodrevenou konštrukciou je 
takmer 25 metrov a pri dobrej viditeľnosti z nej 
možno vidieť nielen okolité obce a pohoria, ale aj  
vzdialenejšie Martinské hole. Veža je verejnosti 
prístupná zdarma. Na realizácii tohto projektu 
sa podieľalo občianske združenie MAS Vršatec 
pod vedením manažérky Mgr. Petry Šupákovej. 
Slávnostné otvorenie, teda spoločný výstup na 
rozhľadňu, sa konalo dňa 24. apríla 2015 v pries-
toroch miestneho agroturistického zariadenia 
Gazdovstvo Uhliská, a to za sprievodu cimbalo-
vej hudby a v príjemnom počasí. Zúčastnili sa 
na ňom aj predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Jaroslav Baška, primátor mesta
Nemšová Ing. František Bagin, predsedníčka 
MAS Vršatec Eva Hejduková, podpredseda Pa-
vol Chmelina a ďalší..... Na území nášho mes-
ta vzniklo nové atraktívne a turisticky zaujímavé 
miesto, ktoré už navštívilo niekoľko stoviek vý-
letníkov. 

Bc. Soňa Kňažková

LETNÉ KINO
Vás pozýva

Do amfi teátra za Kultúrnym centrom sa opäť vráti 
fi lmový život. Po úspešnom 3. ročníku premietania
v letnom kine sa aj tento rok môžeme tešiť na piat-
kové večery strávené pod hviezdami. Dávka kvalit-
ných fi lmových zážitkov, neopakovateľná atmosféra 
a dobrá nálada Vás presvedčia o jedinečnosti tejto 
akcie. 
V zaujímavej ponuke nájdete komédie, dobrodruž-
né, romantické fi lmy, ale aj krimi a thrillery.
 Vyberte si svoj obľúbený žáner a príďte sa 
dobre zabaviť v živom kine. Šnúru premietaní od-
štartujeme dňa 3. júla 2015 fi lmom Vlk z Wall 
street. Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Začiatok premietania o 21:00 hod. 
(V prípade zmeny začiatku premietania budeme informovať rozhlasom).

 Guláš, obľúbené jedlo, ktoré patrí k tradič-
ným v našich domácnostiach, sa stal magnetom 
podujatia, ktoré si zapísalo tretí rok svojej his-
tórie. Súťaž o najlepší kotlíkový guláš začala byť 
vyhľadávaným podujatím, navštevujú ju stovky 
priaznivcov a fanúšikov tohto jedla. Ale aj tí, ktorí 
si chcú prísť oddýchnuť, zabaviť sa s rodinami, 
alebo povzbudzovať svojich súťažiacich a stret-
núť sa s priateľmi. 

 Tohtoročné podujatie sa konalo v sobotu 20. 
júna 2015 na ľuborčianskom ihrisku a už od rána 
ponúkalo zábavu najmä pre deti, pretože kým sa 
dospelí venovali vareniu a tipovaniu, kto navarí 
ten najlepší guláš, deti jazdili na koňoch, skákali 
na nafukovacom hrade alebo súťažili a zabávali 
sa.  

 Aj keď má guláš množstvo variácií, predsa 
len ten pravý musí obsahovať to, čo je preň ty-
pické. Aby to tak bolo, prizvali si usporiadatelia 
do poroty garanta, pána Štefana Pagáča z Tren-
čianskych Teplíc, známeho odborníka v gastro-
nómii, ktorý prisúdil prvenstvo zo šiestich súťa-
žiacich družstiev (prihlásených bolo 11), družstvu
„Vandali“ z Nemšovej. Cena, pre ktorú sa opla-
tilo súťažiť, bol víkendový pobyt pre 5 osôb v ma-
lebných Čičmanoch.
Pohostinstvo Dvorec spoločne s Pizza di Siusi aj 
tento rok usporiadalo vydarené podujatie, ktoré 
navštívilo viac ako 500 záujemcov.

Ing. Marcela Prekopová

  ko každý rok bohatý program sa začal už po-
  poludní o 13. hod. ukážkami ľudových re-
  mesiel, pokračoval koncertom dychovej
  hudby a koncertom lesničiarov z SOŠ les-
níckej  v Banskej Štiavnici. Slávnostná sv. omša sa 
začala sprievodom od studničky ku Kaplnke sv. Hu-
berta a niesla sa v duchu svätohubertských tradícií. 
Svätú omšu celebrovali dekan Anton Košík, kaplán 
Michal Vitek, riaditeľ Diecézneho katechetického 
úradu v Žiline Mons. Jozef Šelinga a hlavným kaza-
teľom bol kaplán Michal Vlček, ktorý pôsobil nedáv-
no v Nemšovskej farnosti. Po jej skončení pútalo 
pozornosť v zaplnenom areáli pódium, na ktorom sa 
striedal bohatý program. Nechýbali v ňom obľúbené 
ukážky sokoliarskych dravcov, pasovanie poľovníka 
za lovca raticovej zveri, prezentácia nedávno otvo-
reného náučného chodníka v Ľuborčianskej doline, 
prezentácia poľovníckych psov, tradičné ukážky 
vábenia zveri a mnohé ďalšie. Areál však ponúkal 
aj ďalšie atraktivity mimo pódia - lesnú pedagogi-
ku, skautský tábor, ukážky streľby z luku, zo vzdu-
chovky, laserovú streľnicu, ukážku jazdeckých koní, 
rôzne hry pre najmenších so sladkou odmenou... 
Návštevníci si mohli z tohto vydareného podujatia 
odniesť aj vlastnoručne razenú mincu, či príležitost-
né pohľadnice s pečiatkou. Nechýbal ani originálny 
poľovnícky guláš a občerstvenie, ľudová veselica s 
hudobnou produkciou skupiny Galaktic a vytrvalci 
mohli v neskorých večerných hodinách skúmať krá-
sy nočnej oblohy astronomickým ďalekohľadom. 

 Podujatie, ktorému tento rok prialo aj počasie, 
patrí k najvyhľadávanejším v našom regióne a za 
obdobie 8 rokov svojej existencie ho navštívili tisí-
ce záujemcov všetkých vekových kategórií z Nem-
šovej, širokého okolia i zahraničia. Nemohlo by sa 

však uskutočniť bez pomoci sponzorov, priateľov
a nadšených dobrovoľníkov, nezištných spolupra-
covníkov. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
podieľali na Dni sv. Huberta a umožnili veľkému poč-
tu návštevníkom prežiť krásne popoludnie, srdeč-
ne ďakujeme.

 Za organizátorov František Begáň

V kázni sa prítomným prihovoril aj bývalý nemšovský kaplán Michal Vlček 

Víťazné družstvo „Vandali“

Ďalší turistický cieľ v Trenčianskej Závade

OZNAMY



Koncom júna si Občianske združenie Čistá duša 
a Katolícka spojená škola v našom meste pre-
vzali dar od primátora Ing. Františka Bagina - 
každý jeden špeciálny trojkolesový bicykel, ktorí 
výrazne uľahčí dopravu ľuďom s obmedzenou 
pohyblivosťou, zlepšia mobilitu a napomôžu ich 
samostatnosti.

-MP-

Bicykel prevzal od primátora Ing. F. Bagina riaditeľ 
KSŠ Ing. M. Čižmárik

Na záver školského roku sa v Obradnej sieni Kul-
túrneho centra uskutočnilo v dopoludňajších ho-
dinách ocenenie najlepší žiakov ZŠ Janka Palu, 
Katolíckej spojenej školy a Základnej umeleckej 
školy Nemšová a rozlúčka so žiakmi 9. ročníkov 
základných škôl. Ocenenie najlepším odovzdal 
primátor Ing. František Bagin. 
 Popoludní v ten istý deň sa všetky deti z MŠ 
a jej elokovaných tried zhromaždili na Ul. Odbo-
járov, odkiaľ prešli v slávnostnom sprievode a v do-
provode Dychovej hudby Nemšovanka pod vede-
ním Jána Stanu, sa presunuli do veľkej sály Kul-
túrneho centra, kde sa spoločne rozlúčili s deť-
mi, ktoré v septembri nastúpia do1. ročníka ZŠ. 
Certifi kát o ukončení MŠ im odovzdal primátor 
mesta.

– MP-

Lúčiaci sa predškoláci z Kľúčového

Najlepší žiaci SKŠ

Preteky mladých rybárov do 14 rokov sa uskutočnili v sobotu 9. mája 2015 
na Štrkovni Nemšová. Na tomto vydarenom podujatí sa zúčastnilo 83 súťa-
žiacich. Pretekári ulovili celkom 98 ks kaprov, 31 ks pstruhov, 2 ks úhorov, 
95 ks červeníc, 302 ks belíc, 5 ks pleskáčov, 3 ks ostriežov. Bolo udelených
83 hodnotných cien všetkým pretekárom, ktorí počkali na vyhodnotenie.

Prémia za najväčšiu rybu:
Kategória dievčatá - úhor 62 cm, prémiu získala Adriana Dobošová - 
O.o.č. 4.
Kategória chlapci - kapor 59 cm, prémiu získal Marcel Borovský - 
O.o.č. 4.

Umiestnenie pretekárov:

Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie. Výbor Obvodnej organizá-
cie č.4 SRZ Nemšová ďakuje všetkým sponzorom, ktorí preteky mladých 
rybárov podporili.

PRETEKY SPONZOROVALI:

MsÚ Nemšová Ing. František Bagín, MsO SRZ Trenčín, Obecný úrad Dolná 
Súča Rudolf Pleva, Obecný úrad Horná Súča Ing. Juraj Ondračka, Obecný 

úrad Horné Srnie p. Jozef Húserka, Nadácia PRO CHARITAS Nemšová, 
Fish and Hund p. Šipka Rybárske potreby Trenčín, SEZAM Emanuel Ma-
zán, Ovocie - zelenina p. Slavomír Ďurikovič Nemšová, Pavol Trška Horné 
Srnie, Milan Koníček Kľúčové, Mário Koyš Kľúčové, Miroslav Štefula Kľúčo-
vé, Jozef Blažej Dolná Súča, MVDr. Dušan Bútora Nemšová, Jozef Mazáň, 
ELEGAS, Ing. Anton Blažej Dolná Súča, Braňo Puliš, Katarína Breznická, 
Urbárske spoločenstvo Kľúčové, Mgr. Jozef Kuna, Farský úrad Dolná Súča 
a výbor O.o.č.4, ktorý fi nancoval násadu pstruha dúhového.

Miroslav Hamaj, predseda SRZ O.o. č. 4 Nemšová

Čakanie na správny okamih...

  omy totiž, ako v ostatných príbytkoch v mi-
  nulosti, mali prevažne otvorené ohniská
  a komíny (často i drevené), boli vedené
  pre impregnáciu len pod strechy zo sla-
my alebo šindľa. Častými požiarmi sa musela
zaoberať i vrchnosť. Preto už v l7. stor. ustano-
vili obecných strážnikov a nariadili dodržiavať 
niektoré protipožiarne opatrenia. Jedným z nich 
bolo, aby sa komíny výlučne murovali a vyviedli 
dostatočne vysoko nad strechy. Domácnosti mu-
seli mať po ruke určitú zásobu vody vo vedrách, 
ľahko prístupné rebríky a viac čo najdlhších palíc 
s kovovými hákmi na koncoch. Ani tieto opatre-
nia však nedosiahli požadované výsledky. Požia-
re, podľa historických záznamov, boli rovnako 
časté a kruté. Muselo sa pristúpiť k rozsiahlej-
šiemu a dôkladnejšiemu zabraňovaniu požiarov. 
Z obecných strážnikov sa začali zriaďovať čaty, 

resp. dobrovoľné zbory. V Nemšovej bol prvý 
dobrovoľný l6-členný hasičský zbor založený
v r. l880. Ten sa jednému požiaru venoval ob-
zvlášť, pretože bol najväčší v nevojnovom obdo-
bí na strednom Považí.

OHEŇ ZNIČIL
TAKMER POLOVICU DEDINY

Požiar, ktorý dovtedy nemal obdoby, sa stal pred 
100 rokmi. V Nemšovskej kronike je opísaný 
takto:

„10. mája 1915, v čase, keď väčšina dospelých 
žien kosila horské lúky nad dedinou a v dedine 
nebolo ani živej duše, iba deti a starci, lebo muži 
bojovali na fronte, vznikol v dedine veľký požiar. 
Zapríčinila ho nedbalosť slúžok na dvore hostin-

ca Kláry Altmanovej , ktoré nechali papiere okolo 
kotla, kde sa varili zemiaky pre ošípané. Príčinou 
boli vypadnuté žeravé uhlíky, od ktorých sa chytil 
papier, oheň sa pomocou silného vetra dostal na 
strechu a rozšíril sa na celú pravú stranu obce. 
Slama z horiacich striech lietala až do Ľuborče. 
Požiar sa veľmi rýchlo šíril od domu k domu, vy-
horel celý Horný koniec, poslednou obeťou sa 
stal kostol a neodolala ani veža. Za niekoľko ho-
dín zhorela skoro polovica obce, našťastie nik 
neprišiel o život.“ 

 Dom židovskej obchodníčky Kláry Altmano-
vej stál na mieste terajšieho pohostinstva ŽO-
VINEC. Pamätníci požiaru tvrdili, že ešte ani na 
druhý deň sa nedalo kvôli sálavej horúčave od 
zeme vstúpiť na zhoreniská.

Vojtech Korvas 

Dva pohľady na dôsledky ničivého požiaru



STAVANIE MÁJOV
30. apríl sa stal dňom ľudových tradícií v Materskej škole na Ulici Od-
bojárov a na Ulici Kropáčiho. Ľudové kroje, zvyklosti, spev a tanec, 
chlieb a soľ boli súčasťou stavania májov, ktoré krášlili školské dvory 
po celý mesiac.

KOČIARIKOVÝ POCHOD MAMIČIEK
V slnečné popoludnie 7. mája 2015 Materská škola na Ulici Odbojárov 
organizovala pri príležitosti Dňa matiek netradičné podujatie, ktorého 
sa zúčastnili nielen naše škôlkarske mamičky a oteckovia s bábätkami 
v kočiarikoch, ale na naše veľké potešenie aj množstvo obyvateľov 

mesta. Ideou akcie bolo prejaviť  úctu mamičkám a starostlivosti rodiny 
o svoje ratolesti a súčasne umožniť deťom prežiť veselé popoludnie so 
svojimi rodičmi. 

4. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJA
O PUTOVNÝ POHÁR MATERSKEJ ŠKOLY
V nemšovskej športovej hale 22. mája 2015 to skutočne vrelo! Ko-
nal sa 4. ročník fl orbalového turnaja o putovný pohár materskej školy. 
Škôlkarske tímy hráčov z elokovaných prevádzok predviedli nevídané 
výkony. Tanculienky - cheerleader z tanečného krúžku so svojou cho-
reografi ou roztlieskali fancluby, diváci povzbudzovali, ako len vládali
a hostia, ktorí sa na turnaji zúčastnili po prvýkrát sa neprestávali diviť. 
Takí malí a toľko športového nadšenia! Tohtoročným víťazom sa stal 
tím detí z triedy na Ulici Odbojárov.

DETSKÁ CYKLOTURISTIKA

Každý z nás si viac osvojí to, čo prežije. A o našich malých škôlkaroch 
na Ulici Odbojárov to platí dvojnásobne. Preto sme si pravidlá cestnej 
premávky zážitkovým učením 11. júna 2015 vyskúšali na vlastnej koži. 
Všetko sa začalo malou besedou s policajtami, ktorí deťom pripome-
nuli pravidlo vidieť a byť videný a poukázali na dôležitosť vybavenia 
bicyklíkov. Následne sa všetci zdatní cyklisti pripravili na neopakova-
teľnú jazdu cyklotrasou do Horného Srnia.
      Okrem toho, v dňoch 24. apríla a 19. mája, deti z tried na Ulici 
Odbojárov a Ľuborčianskej ulici strávili pekný výlet  na Gazdovstve 
Uhliská v Mestskej časti Trenčianska Závada. 

Pri príležitosti Dňa matiek sme zorganizovali besiedky, na ktorých 
vystupovali deti s programom, strávili sme Deň detí v spoločnosti 
nemšovských vojakov, ktorí pripravili pre ne prehliadku techniky, zor-
ganizovali sme spevácku súťaž Detská Superstar a diskotéku, pre-
žili nočnú škôlku so zábavným programom, súťažami, kinom a dis-
kotékou... Navštívili sme aj  Galériu Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne, prehliadku expozície a tvorivé dielne u Majstra Galerka, 
kde sa aj malé deti na chvíľu stali umelcami. A na záver sme pripravili 
Slávnostný galaprogram s odovzdávaním osvedčení o predprimárnom 
vzdelávaní a s kultúrnym programom predškolákov. Skutočne, bol to 
na zaujímavé akcie bohatý druhý štvrťrok.

Bc. Miroslava Dubovská

PRVÉ MIESTO
V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI
Najkrajší list napísala tento rok siedmačka Alexandra Dužeková. Sta-
la sa tak absolútnou víťazkou 44. ročníka Súťaže o najkrajší list orga-
nizovanej Slovenskou poštou. Jej list na tému „Povedz nám o svete, 
v ktorom by si chcel vyrastať “ vyhodnotila porota spomedzi 575 lis-
tov ako najlepší. Ocenenie v podobe pobytu v horskom prostredí pre 
celú rodinu si prevzala z rúk generálneho riaditeľa Slovenskej pošty 
Tomáša Druckera. Víťazný Saškin list preložili do angličtiny a poslali 
do medzinárodnej súťaže organizovanej Svetovou poštovou úniou. 
Výsledky budú známe v auguste, ale už teraz všetci držíme Saške 
palce!!!

VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY V TENISE
Vynikajúci úspech na majstrovstvách regiónu v tenise dosiahla naša 
žiačka Natália Slabá zo 6. B triedy, ktorá skončila v celkovom hodno-
tení na výbornom 1.mieste a postúpila na Majstrovstvá Slovenska v te-
nise mladších žiačok do 12 rokov. Tam sa jej tiež veľmi darilo a získala 
3. miesto za dvojhru a 2. miesto za štvorhru. Napriek tvrdým tréningom 
a častým turnajom Natália nezanedbáva ani svoje školské povinnosti 
a patrí k najlepším žiakom našej školy. V rebríčku najlepších tenistov 
Slovenska jej patrí 3. miesto v kategórii mladších žiačok do 12 ro-
kov. Tento mesiac sa ešte pripravuje na Medzinárodný tenisový turnaj
v Budapešti, na ktorom jej všetci budeme držať palce.

SHOW PROGRAM ČESTNEJ STRÁŽE
Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia našej obce si mohli žiaci aj ob-
čania nášho mesta pozrieť v areáli našej školy do detailov nacvičený 
a s vojenskou presnosťou predvedený show program Čestnej stráže 
Ozbrojených síl SR. Žiakov zaujali aj uniformy a výzbroj, ktorá bola 
vystavená na chodbách školy. Najmladší sa tešili z vojenského pexesa 
a lietadielok, starších potešilo spoločné fotografovanie.

2. ROČNÍK SÚŤAŽE
PALAU - NEMŠOVÁ
Začiatkom mája sa uskutočnil druhý ročník medzinárodnej súťaže Pa-
lau - Nemšová, ktorú organizuje Ing. Jaroslava Sabadková v spolu-
práci s Dankou Ledgerwood z Meyuns Elementary School na ostrove 
Palau v Mikronézii. Krátko pred pol siedmou hodinou ráno netrpezlivo 
čakali na spojenie cez internet s deťmi a ich pani učiteľkou na opačnej 
strane zemegule. Všetko sa podarilo a našich šesť žiakov Dominika 
Begáňová, Adrián Krovina, Aneta Piknová, Ema Švorcová, Monika Ci-
bulová a Aneta Kadlecová, pod vedením Mgr. Stanislavy Mazánovej, 
sa pustilo do náročného zápolenia v angličtine. Súperi boli pripravení 
veľmi dobre, na otázky o Slovensku odpovedali bez problémov. Po 
vyrovnanom boji sa súťaž skončila remízou. To ale nie je až také dôle-
žité. Najdôležitejšie je, že naši žiaci majú záujem zdokonaľovať sa
v angličtine a vo voľnom čase sa naučiť o cudzej krajine aj také infor-
mácie, o ktorých niektorí dospelí ani netušia. 
 Osobne sa mohli piataci, ôsmaci a deviataci stretnúť s Dankou 
Ledgerwood a jej manželom Ronom na prezentácii a besede o ostro-
ve Palau, ktorá sa konala začiatkom júna. Okrem toho, že sa dozvedeli 
zaujímavé informácie o tomto nádhernom ostrove, šiestim vyššie spo-
mínaným súťažiacim Danka osobne odovzdala tričká, ktoré im budú 
pripomínať zápolenie s kamarátmi z Palau. Deviataci mali možnosť 
overiť si svoje jazykové zručnosti, keďže besedovali v americkej an-
gličtine. Nádherným a milým zakončením bolo spievanie s Dankinou 
dcérou. Ôsmaci sa preniesli do detských čias a spoločne si zanôtili 
anglické a slovenské detské pesničky.

ŽIJEME ŠPORTOM
V máji sa 18 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola atletiky
v Trenčíne. Deviatak Jakub Pagáč získal dve prvé miesta, v behu na 
60 m a v skoku do diaľky. Postúpil do krajského kola v Dubnici nad 
Váhom, kde sa v silnej konkurencii umiestnil na krásnom 5. mieste. 
V štafetovom behu na 4x60m sa Martin Michalec, Stanislav Gabriš, 
Lukáš Jelínek a Jakub Pagáč umiestnili na peknom 4. mieste.

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizuje každoročne 
mesto Nemšová súťaž základných škôl v atletike. Keďže sa nemohli 
všetky deti do súťaženia zapojiť, pre „neatlétov“ vymysleli naše telocvi-
kárky v spolupráci s deviatakmi náhradný program. Svoje vedomosti 
o športe si žiaci preverili v slovenskom a anglickom športovom kvíze, 
šikovnosť potrebovali k hodu na basketbalový kôš, beh so zviazanými 
nohami a štafetu so stolnotenisovou loptičkou na lyžičke. V medzi-
triednom súboji jednoznačne vyhrala 5. B, druhé miesto obsadila 5. A, 
o tretie miesto sa podelili 6. B a 8. A. 

PUTOVNÝ POHÁR 
OSTAL U NÁS
Minulý rok vyhrali putovný pohár za športové súťaže žiaci zo ZŠ Hluk. 
Koncom apríla ho priniesli do Nemšovej, pretože siedmy ročník me-
dzinárodnej športovo-recitačnej súťaže sa konal u nás. Počasie nám 
zmenilo plány, futbal sa hral v športovej hale a vybíjaná v telocvični.
V športe na nás nemali, boli sme jednoznačnými víťazmi. Recitácia 
bola veľmi vyrovnaná, ale zvíťazili súperi. Celkový výsledok nás všet-
kých potešil - putovný pohár ostal u nás!

ÚSPECHY DEVIATAKOV
Tento rok bol apríl pre našich deviatakov výnimočným mesiacom. Od 
septembra sa jedni menej, iní viac, pripravovali na ich prvú dôležitú 
skúšku v živote - na Testovanie 9. Výsledky všetkých príjemne pre-
kvapili. V slovenskom jazyku sme dosiahli o 1,76% a v matematike 
o 7,76% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Deviatakom 
želáme veľa takýchto úspechov aj na stredných školách, na ktorých 
budú od septembra študovať.

PROJEKTY
Ak chceme žiakov pripraviť na úspešný vstup na stredné školy a ná-
sledne na profesijný život, musíme sa už na základnej škole prispôso-
biť dnešnej modernej dobe a modernizovať vzdelávanie aj s využitím 
informačných a komunikačných technológií. Vyučujúci a žiaci našej 
školy sa zapájajú do rôznych projektov, ktorých cieľom je nielen po-
zdvihnúť vedomostnú úroveň žiakov a kvalitu vyučovania, ale aj získa-
nie materiálneho vybavenia pre školu. Jedným z projektov je Elektroni-
zácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Cieľom tohto pro-
jektu je okrem vybudovania funkčného elektronického vzdelávacieho 
systému aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried. Ďalším z projektov 
je Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej 
na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami. Prínosom bude 
pre nás hlavne zariadenie odbornej učebne, aby sa skvalitnilo vyučo-
vanie biológie, fyziky, chémie a techniky. Zapojení sme aj do projektov 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického 
testovania, Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobec-
no-vzdelávacie predmety, Komplexný poradenský systém prevencie 
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
a Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ. 

Za kolektív ZŠ Mgr. L. Tršková

Víťazka súťaže, Alexandra Dužeková

Deň matiek, besiedka

Cykloturistika, ako sa patrí...

Nádejní adepti Čestnej stráže



DUCHOVNÉ AKTIVITY
V ŠKOLSKEJ KAPLNKE
Na prvom mieste treba spomenúť celoročnú aktivitu Staviame chrám 
Ducha Svätého. Každý deň sa jeden zo stavebných dielcov nášho du-
chovného kostola plnil množstvom tehličiek - lístočkov s menom a trie-
dou každého z našich staviteľov. Počas roka sa vystriedali všetky trie-
dy na slávení svätej omše. Začali maturanti SOŠ sv. Rafaela a skončili 
žiaci špeciálnych tried, ktorí si na svätú omšu pripravili maľované spo-
ločné modlitby veriacich. Advent bol v našej škole naplnený radostným 
očakávaním narodenia Pána Ježiša. Na vymodelovanom pni stromu 
a jeho koreňoch sme si postupne predstavili 15 dôležitých postáv zo 
Starého zákona. Z ich života sme si každý deň dávali predsavzatie.
V posledný adventný deň sa náš peň stromu stal jasličkami, do ktorých 
nám pán kaplán priniesol Ježiška. Pôstnym obdobím nás duchovne 
sprevádzal bl. pápež Pavol VI. Nezabudli sme ani na rok zasväteného 
života. 24. 3. 2015 nás navštívili Školské sestry de Notre Dame.
 V závere školského roka treba poďakovať Pánovi za všetky do-
brodenia, jeho lásku a otcovskú starostlivosť, ktorou nás v školskom 
roku 2014/15 zahŕňal. Požehnané leto v mene celej KSŠ všetkým želá 
p. učiteľka Mgr. Monika Tatranská.

POSLEDNÉ ZVONENIE
Školský zvonček pre deviatich študentov SOŠ sv. Rafaela v Nemšo-
vej zazvonil poslednýkrát. 1. júna 2015 všetci úspešne zvládli skúšku 
dospelosti - maturitu. Svoje vedomosti predviedli pred maturitnými ko-
misiami zo slovenského jazyka, anglického jazyka a odborných pred-
metov. 2. júna 2015 študenti 4.A sa v školskej kaplnke rozlúčili s SOŠ 
slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval pán kaplán Mgr. Martin Vitek. 
Maturantov v slávnostných talároch pán riaditeľ Ing. Miloš Čižmárik po 
odovzdaní maturitných diplomov dekoroval na absolventov SOŠ. Tre-
ba im zaželať, aby úspešne zložili aj ďalšiu maturitu, ktorú im prinesie 
škola života.

VÝLET DO RAKÚSKA
29. mája 2015 sa žiaci 6.,7. a 8. ročníka zúčastnili výletu do Rakúska. 
Všetci sa už dávno tešili na ochutnávku čokoládových cukroviniek, 
ktoré vyrába rodinná fi rma Hauswirth v čokoládovni v Kittsee. Po pouč-

nom dokumentárnom fi lme si žiaci mali možnosť pozrieť haly, kde 
sa vyrába čokoláda. A sladký darček pre rodinu bol hneď vymyslený.
Z malebného mestečka Podersdorf, kde výletníci videli Chodník slávy 
úspešných cyklistických šampiónov, sa všetci účastníci výletu plavili 
loďou po Neziderskom jazere, ktoré pripomínalo malé more. Žiaci plní 
zážitkov budú na zaujímavý výlet ešte dlho spomínať.

MÁME SKVELÉ TALENTY
Športová olympiáda cirkevných škôl sa konala dňa 22. 5. 2015 v Dub-
nici n/Váhom a zúčastnili sa na nej športovci zo 14-tich cirkevných ZŠ 
a gymnázií a jeden zástupca z Českej republiky.
 Našu školu reprezentovala početná výprava - 52 športovcov z 5. 
- 9. ročníka. Krásne športové divadlo sa začalo technickými disciplína-
mi. Po hode kriketovou loptičkou Adamom Húdekom zo 6.A sme mali 
víťazstvo isté. Nádherné sólové behy predviedli Radka Šmatláková, 
Adam Húdek, Adriana Liptáková a Klára Štefánková a ich súperi sa im 
pozerali na chrbty z úctivej vzdialeností. Výsledkom súťaže bola opäť 
úspešná reprezentácia ZŠ sv. Michala, pretože sme získali 11 medailí 
rozličných kovov.

Podľa školského archívu pripravila Mgr. Mária Urbánková

AKTIVITY MŠ SV. GABRIELA
Deti z MŠ sv. Gabriela majú za sebou veľa zážitkov a podujatí. V me-
siaci február sa stretli, aby sa spolu zabavili a zasúťažili si na škôlkar-
skom karnevale. Mesiac marec je mesiacom knihy, a preto sa všetci 
zapojili do súťaže o najkrajšiu kresbu z obľúbenej rozprávkovej knihy. 
22. apríl patrí Dňu Zeme, a preto sme sa rozhodli , že vyzbierame 
odpadky z okolia MŠ. Deti si osvojili environmentálne cítenie a zmy-
sel pre poriadok. Máj je čas lásky, najmä k našim milým mamičkám. 
Deti si pre ne pripravili básne, piesne, tance a darčeky, ktorými sa im 
poďakovali za ich lásku a starostlivosť. O tom, že pohyb na čerstvom 
vzduchu je zdravý, nás prišlo presvedčiť divadlo s názvom Vero, Nika 
a návšteva lesa. Deti si pri vystúpení zaspievali, zatancovali a naučili 
sa separovať odpad. Deň detí sme oslávili v Multifunkčnej zásobova-
cej základni - západ Nemšová - v kasárňach, kde sme si prezreli rôzne 
stroje, obdivovali štvornohých priateľov - psov, zasúťažili si a zabavili 
sa na diskotéke. Deti z našej MŠ sa umiestnili na 1. a 3. mieste v sú-
ťaži materských škôl v kreslení na chodník, ktorú organizovalo mesto 
Nemšová.

 Mgr. Mária Šumichrastová

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI KSŠ NEMŠOVÁ
CVČ sa zapojilo aj v tomto školskom roku do charitatívnej zbierky TE-
HLIČKA PRE DETI v Afrike v spolupráci s občianskym združením 
SAVIO. Kúpou symbolickej tehličky žiakmi KSŠ a dobrovoľným prí-
spevkom pedagógov, nepedagógov, ale aj ostatných obyvateľov mes-
ta Nemšová sa vyzberalo 150,- €, z čoho 27,- € bolo z burzy plyšových 
hračiek, ktorú zorganizovala p. učiteľka Mária Minárechová.

TALENTMÁNIA sa niesla aj pod názvom: „Hľadá sa najlepší talent 
na škole“, kde sa mohli žiaci KSŠ Nemšová prihlásiť a zúčastniť na 
školskej súťaži dňa 27. apríla 2015 vo veľkej telocvični. Do súťaže sa 
prihlásilo 16 súťažiacich čísel, ktoré zastupovali jednotlivci alebo sku-
pina žiakov, aby ukázali svoj talent v speve, v tanci a v hre na hudobný 
nastroj. Porota rozhodla, že 3. miesto získava Samuel Trenčan zo 4. A 
v hre na keybord, na 2. mieste sa umiestnila tanečná skupina Big Brot-
hers a na 1. mieste Hanka Kenderová z 3. B s tanečnou choreografi ou. 
Cenu odvahy získal žiak 4. A SOŠ sv. Rafaela Martin Papp, ktorý sa 
prihlásil ako jediný zo stredoškolákov. Výhercovia boli odmenení vec-
nými a sladkými odmenami. 

DEŇ MATIEK sa uskutočnil v druhú májovú nedeľu v Kultúrnom cen-
tre Nemšová, ktorý každoročne organizuje MsÚ Nemšová pri príleži-
tosti sviatku všetkých mamičiek. Deti MŠ sv. Gabriela sa predstavili 
pásmom Kvietky pre mamičku pod vedením p. učiteľky Lenky Hošovej 
a Mgr. Anny Jakúbkovej. Žiaci ZŠ sv. Michala si pripravili s Mgr. Máriou 
Urbánkovou pásmo básní, divadelné predstavenie - Šípková Ruženka 
a tanec mažoretiek. Pod vedením Mgr. Ľuboša Karlíka zahrala a za-
spievala školská kapela pieseň Slovenské mamičky. Vystúpenie deti pri-
pravili s radosťou ako poďakovanie svojim mamám za ich lásku a obe-
tavosť.

JARNÝ ZBER PAPIERA sme pripravili v mesiaci máj. Cieľom bolo 
motivovať a aktivovať žiakov v spolupráci s rodičmi a pedagógmi, pod-
poriť separáciu papiera a tak napomôcť k šetreniu životného prostre-
dia. Do zberu sa zapojilo 39 žiakov ZŠ a 13 detí MŠ. Spolu sme na-
zbierali 3 788 kg papiera.

Mgr. Andrea Poláčková       

9www.nemsova.sk

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV

V priebehu druhej polovice školského roka sa naši mladí umelci zúčast-
nili na viacerých celoslovenských i medzinárodných súťažiach a na-
šu školu reprezentovali na veľmi dobrej úrovni. Na celoštátnej súťaži
s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové fl auty v Nových Zámkoch 
sa umiestnili Terezka Dušová v striebornom pásme, Miriam Krovi-
nová a Sofi a Rožníková v bronzovom pásme. Veľký úspech zožal
i Romanko Papiernik, ktorý na Medzinárodnom festivale akordeonistov 
Euromusette - Goldentango v Rajeckých Tepliciach získal umiestnenie 

v zlatom pásme. Do súťaží sa zapojili i naši tanečníci a na celosloven-
skej súťaži v Senci získali s choreografi ou Sedem statočných tretie 
miesto.

INTERNÉ SÚŤAŽE

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú aj interných súťaží ZUŠ Nemšová. 
28. marca sa konal v mestskom múzeu 2. ročník Nemšovského slávi-
ka. V speve súťažili žiaci ZUŠ Nemšovej i ZŠ Janka Palu. V kategórii 
ZŠ sa stali Nemšovským slávikom Samuel Húserka a Nikol Zsig-
mondová, v kategórii ZUŠ získali ocenenie Nemšovského slávika 
Emily Gabrhelová, Veronika Barišová, Tatiana Vasková a Veronika 
Gažiová.
 Tento rok pribudla do ZUŠ i gitarová súťaž. Predstavili sa na nej žia-
ci z Nemšovej i našich pobočiek. Zo súťaže si odniesli okrem diplomov
i dobrý pocit z vlastnej práce a chuť k cvičeniu nových skladieb.
 4. júna sa konal v mestskom múzeu 13. ročník Dychfestu - internej 
súťaže v hre na dychové nástroje.
 V hre na zobcovú fl atu a ostatné dychové nástroje súťažili malí
i veľkí dychári.
 I naši výtvarníci sa mohli tento rok prezentovať svojimi prácami 
a 2. júna boli tie najlepšie ocenené na vernisáži výtvarného odboru
v mestskom múzeu.
 Tanečníci z Nemšovej a našich pobočiek si zasa prišli zasúťažiť
a predviesť svoj talent 6. júna do Kultúrneho centra v Nemšovej na dru-
hý ročník súťaže Tanečná črievička. Diváci si mohli pozrieť choreogra-
fi e v štýle ľudového či moderného tanca.

KONCERTY 

Okrem súťaží predviedli svoj talent naši žiaci hudobného odboru i na 
koncertoch v dňoch 10. a 11. júna v mestskom múzeu. Svojou hrou 
potešili svojich rodičov, učiteľov i prítomných divákov. Na Záverečnom 
koncerte 19. júna v Kultúrnom centre v Nemšovej vystúpili naši najlepší 
žiaci a tento koncert bol zároveň bodkou za školským rokom. 

 Všetkým našim žiakom, pedagógom i priaznivcom želáme krásne 
leto, plné slniečka, oddychu a pekných chvíľ.

Bc.Viera Muntágová, DiS.art, Mgr. Lucia Ondrušíková

Poslední maturanti

Plavba po Neziderskom jazere

Vystúpenie na Deň matiek

Tanec „včielok“ venovaný mamám

Záverečný koncert v múzeu



Mesto Nemšová Vás pozýva na

JUBILEJNÝ 20. NEMŠOVSKÝ JARMOK
v dňoch 14. a 15. augusta

MIESTO KONANIA
Mierové námestie, ulice: Janka Palu, Sklárska, Rybárska, priestory amfi teátra Mestského múzea v Nemšovej

P R O G R A M
PIATOK, 14. AUGUSTA 2015

     10.00   Otvorenie jarmoku
     15.30   Slávnostný program k 5. výročiu založenia Mestského múzea Nemšová

     AMFITEÁTER MESTSKÉHO MÚZEA:
     17.00-18.00 Andrew May
     19.00-20.00 Folklórna skupina LIBORČAN
     20.00   Dychová hudba NEMŠOVANKA „JARMOČNÁ VESELICA“

SOBOTA, 15. AUGUSTA 2015
 

UL. JANKA  PALU, MIEROVÉ  NÁMESTIE, AMFITEÁTER MESTSKÉHO MÚZEA 
     10.00-12.00 DYCHOVÝ ORCHESTER A MAŽORETKY Nová Dubnica
     19.00   L A C I  S T R I K E  - Street Dance Academy
     20.00    Bodku za jarmokom dá LETNÁ DISCO PÁRTY
         v Kultúrnom centre s rádiom GO DeeJay

 
SPRIEVODNÉ AKCIE:

HORNÉ KASÁRNE
14. august 8.00 - 11.00  

 Deň otvorených dverí Multifunkčnej zásobovacej základne Západ - 12. ročník

 ATRAKCIE: Ukážky ľudových remesiel, autíčka, trampolína, vodné bubliny, šmykľavka, maľovanie na tvár,
cukrová vata, živánka, burčiak a iné.

       INFORMÁCIE:  
 Mestský úrad Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová,

Tel.:032/65 09 619, 65 09 611, Fax: 032/6598427, E-mail: zivotne@nemsova.sk, sekretariatprimatora@nemsova.sk www.nemsova.sk.
Zmena programu a začiatkov vystúpení vyhradená. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srdečne Vás pozývame a veríme, že Vám jarmok prinesie veľa pekných a radostných chvíľ.

 OZ PEREGRÍN v spolupráci s mestom Nem-
šová zorganizovalo v utorok 2. júna 2015 svoj
prvý tohtoročný zber liečivých bylín. Miestom 
zberu boli lokality Malíkové, Biele Hliny a Lazček 
v blízkosti mesta. Preto si väčšina zberateľov by-
lín zvolila za dopravný prostriedok bicykel a po-
hodlný presun cez cyklotrasu do Horného Srnia. 
Zber bylín viedol, ako po ostatné roky, lektor Ing. 
Jozef Kňažek. Aj keď bola väčšina plôch poko-
sená, prekrásna príroda v priaznivom slnečnom 
počasí ponúkala bylinkárom liečivú Fialku trojfa-
rebnú, Pastiersku kapsičku, Prasličku roľnú, dva 
druhy skorocelu - Skorocel kópijovitý a Skorocel 
väčší, bohato zakvitnuté kríky Bazy čiernej, niek-
de ešte ostatky Kostihoja lekárskeho a ďalšie. 
 25 bylinkárov potešil aj pohľad na prekrás-
nu Kalinu planú, ktorá bola práve v zenite kvit-
nutia. Po zbere bola spoločná „opekačka“, po-
čas príjemného posedenia Ing. Kňažek podá-
val množstvo doplňujúcich a málo známych in-
formácií o liečivých účinkoch rastlín. Ďalší zber 
sa uskutoční nasledujúci mesiac v júli. 

Ing. Marcela Prekopová

GALAKONCERT
LUCIE BÍLEJ
S CIGÁNSKYMI DIABLAMI

Dovoľujeme si Vás pozvať na galakoncert 
Lucie Bílej s Cigánskymi diablami, ktorý pri-
pravilo mesto Nemšová 5. augusta 2015
v Kultúrnom centre v Nemšovej o 18.30 
hod.
V našom meste sa po prvýkrát predstaví 
mnohonásobná laureátka ocenenia Zlatý 
slávik v Československu a v Českej repub-
like. Stálicu českej speváckej scény bude 
sprevádzať populárny, vo svete uznávaný 
orchester, Cigánski Diabli.

Prajeme Vám krásny umelecký zážitok.

Predpredaj vstupeniek
je na Mestskom úrade v Nemšovej

počas pracovných dní,
denne do 15.00 hod.

Kultúrne centrum Nemšová, Ul. SNP 1

POZVÁNKY

Júnový zber liečivých rastlín - Biele hliny

MESTO NEMŠOVÁ
organizuje

38. ročník

HUDOBNÉHO
LETA
2015

každú nedeľu počas letných prázdnin 
o 18.30 hod. v amfi teátri,

v prípade nepriaznivého počasia 
vo veľkej sále Kultúrneho centra,

 Ul.  SNP 1, Nemšová

    5. 7.  DH Nemšovanka
  12. 7.  DH Nedanovčianka
  19. 7.  DH Veselá Bída ČR
  26. 7.  DH Textilanka
    2. 8.  DH Krasinka
    9. 8.  HS Mladík
  16. 8.  Maroš Bango
  23. 8. DH Bučkovanka
  30. 8.  DH Bodovanka
  

Zmena programu vyhradená 
Informácie: Mestský úrad Nemšová,

Ul. Janka Palu 2/3, 914 41
č. tel.:  032/65 09 613,  fax: 032/65 98 427,

E - mail: evidencia@nemsova.sk
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Smútočná spomienka

Dňa 10. mája sme si pri-
pomenuli 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša ma-
ma, babka a prababka p. 
MARGITA ŠVANČÁRKO-
VÁ rod. Bobotová a dňa 
4. mája uplynulo 15 rokov 
od úmrtia p. GUSTÁVA 
ŠVANČÁRKA. S láskou 
a úctou spomína blízka 
rodina.

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

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym,
ktorí sa dňa 28. 4. 2015 
prišli rozlúčiť s naším ot-
com, svokrom, dedkom
a pradedkom ŠTEFANOM

KONÍČKOM z Ľuborče. Opustil nás vo ve-
ku 88 rokov. Pán Boh zaplať vdp. dekanovi
Antonovi Košíkovi a krstnému synovi vdp. de-
kanovi Dominikovi Gurínovi. 

Zároveň si dňa 30. 5. 2015
pripomenieme 9. výročie
úmrtia našej mamy EMÍ-
LIE KONÍČKOVEJ.
S úctou a láskou spomí-
najú dcéry Alžbeta a Mar-
gita, syn Ján a nevesta 
Anka s rodinami. 

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

 „Čas vraj všetky rany hojí, 
no jeho odchod stále bolí. 
Už niet návratu, ani náde-
je, len cestička k jeho hro-
bu nás k nemu zavedie.“ 
Dňa 29. júna si pripome-
nieme 1. výročie, čo nás na-

vždy opustil manžel, otec, brat, švagor a ujo 
ŠTEFAN SABADKA.
S láskou a úctou spomína celá rodina. 
Odpočívaj v pokoji.
-----------------------------------------------------------

APRÍL 2015
80 rokov - Antónia Kováčová
80 rokov - Agnesa Mindárová
85 rokov - Vilma Bednárová
85 rokov - Sidónia Koyšová
85 rokov - Magdaléna Štefulová
85 rokov - Rozália Ďuríková
86 rokov - Ľudovít Chlebana
87 rokov - Jozef Blažej
87 rokov - Tomáš Kalina
87 rokov - Valér Mutňanský
87 rokov - Jozefína Vavrová
88 rokov - Margita Mičková
88 rokov - Emília Pagáčová
89 rokov - Emil Filo

MÁJ 2015
80 rokov - Mária Cetkovská

80 rokov - Imrich Daniš
80 rokov - Terézia Fabušová
80 rokov - Jolana Ondrušková
85 rokov - Johana Gabrišová
87 rokov - Antónia Debnárová
95 rokov - Štefánia Mošková
 
JÚN 2015
80 rokov - Anton Didi
80 rokov - Helena Habšudová
85 rokov - Pavlína Tomášová
87 rokov - Štefánia Kubánová
87 rokov - Pavel Matejička
88 rokov - Anna Vydrňáková
90 rokov - Jozefína Prosňanská
92 rokov - Mária Kramáriková

Srdečne blahoželáme!

Smútočná spomienka

Dňa 25. apríla 2015 uply-
nul prvý smutný a bolestný 
rok, čo od nás vo veku 44 ro-
kov tragicky odišiel do več-
nosti milovaný manžel, lás-
kavý a milujúci otec, jediný 
syn, zať,švagor, krstný otec

a ujo ROMAN BELKA.
„Ďakujeme Ti, že si tu bol pre nás.“ Ďakujeme ko-
legom a kamarátom, že si na neho spomínajú. 
S láskou a úctou spomína manželka, synovia 
Romanko, Tobiáško a Samko a ostatná blízka 
rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

„Odišla si, ostalo len prázd-
ne miesto pri stole, bez 
tvojho smiechu mamička je
tu ticho ako v kostole. Ces-
tička k hrobu vedie nás k te-
be, zapáliť sviečku, zaspo-
mínať a povedať veľké  ĎA-

KUJEME. “  Dňa 4. 4.2015 nás vo veku nedoži-
tých 67 rokov opustila naša milovaná mama, 
babka a prababka pani ANNA VÁNIOVÁ. 
Úprimne ďakujeme vdp. dekanovi Antonovi 
Košíkovi za slová útechy aj všetkým, ktorí sa 
so zosnulou prišli rozlúčiť. Smútiaca rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 5. júla 2015 uplynie 
práve rok, čo nás náhle o-
pustila naša milovaná ma-
ma, babka a prababka
p. ANNA MACHAROVÁ. 
Rok je veľmi málo na to, 
aby sa zahojila rana z jej 

straty. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku a úprimnú modlitbu. S láskou a úctou 
spomínajú deti s rodinami.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 7. apríla 2015 nás vo
veku 56 rokov navždy o-
pustila EMÍLIA ADAMCO-
VÁ. Ďakujeme vdp. Anto-
novi Košíkovi a hudobní-
kom za dôstojnú rozlúčku 
i všetkým, ktorí ste sa pri-

šli rozlúčiť. Ďakujeme za prejavenú sústrasť, 
kvetinové dary, modlitby. Odpočívaj v pokoji! 
Smútiaca rodina. 
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

S úctou si spomíname na 
deň 29. apríla 2014, keď 
nás opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pra-
dedko, pán MICHAL BA-
RÁNEK vo veku 84 rokov. 
Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
 
28. mája 2015 sme si pri-
pomenuli 2 roky, čo sme 
sa rozlúčili s našou ma-
mou, babkou, prababkou 
p. ANNOU DAŇOVOU, ro-
denou Mutňanskou, na kto-

rú stále s láskou spomíname. Len nádej na 
stretnutie vo večnosti mierni našu bolesť.
S vďakou spomína celá rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 25. mája nás opustila 
naša mama, babka a  pra-
babka pani AGNESA KRI-
STÍNOVÁ, rodená  Švanča-
rová vo veku nedožitých 
95 rokov. Ďakujeme Vsdp. 

Antonovi Košíkovi za dôstojnú rozlúčku a všet-
kým, ktorí sa prišli so zosnulou rozlúčiť, za 
prejavenú sústrasť a modlitby. Odpočívaj v po-
koji. Smútiaca rodina.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 13. júla uplynulo 20 ro-
kov od smrti našej milova-
nej mamy a babky pani 
HELENY KRÁLIKOVEJ, 
rod. TOMSOVEJ. Kto ste 
ju poznali, venujte jej tichú

spomienku. S úctou a láskou spomínajú man-
žel a synovia s rodinami.
-----------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 9. mája uplynulo 9 ro-
kov od smrti nášho otca, 
dedka a pradedka JOZE-
FA MORAVČÍKA z Nem-
šovej.  Kto ste ho poznali 
venujte mu tichú spomien-

ku. S úctou syn a dcéry s rodinami.
-----------------------------------------------------------
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Marie Masárová, Margita Matejičková, Lujza Korienková, Emília Mo-
tolová, Anna Vániová, Jozef Koníček, Emília Adamcová, Štefánia Ga-
brišová, Božena Vargová, Štefan Koníček, Agnesa Kristínová, Jarolím 
Korienek, Maximilián Patka,  Miroslav Domin, Michal Gabriš a  Magda-
léna Štefulová.

Odpočívajte v pokoji!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Timea Kurucová, Martin Kucej, Samuel Rožník, Simon Bohuš, Me-
lanie Hochher, Matúš Šveláň, Adela Straková, Ján Horečný, Matúš 
Zúbek, Damian Ďuďák, Adam Zelei, Denis Krovina, Jakub Teplanský, 
Maximilián Patka, Ondrej Dubový, Martin Kňažek, Marko Molnár, Si-
mon Košinár, Matej Košinár, Matúš Mikula, Linda Podoláková, Matias 
Chmelina. 

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO
UZATVORILI
Andrej Kuruc a Gabriela Milová, Patrik Papiernik a Ing. Jana Sante-
rová, Branislav Kňažek a Alžbeta Baumanová, Marian Šurjan a Eva 
Hollá, Ľudovít Hricko a Veronika Húserková, Samuel Ondrišák a Mgr.
Veronika Vavrušová, Miroslav Karaus a Ing. Lenka Vojtechová, Ing. To-
máš Kalina a Veronika Gašparová, Daniel Podušel a Mária Bošanská, 
Jozef Kvirenc a Ing. Katarína Janíčková, Dušan Chabada a Vladimíra 
Gažová, Tibor Baninec a Erika Pokrivčáková, Peter Ondreička a Ing. 
Zdenka Martišková, Boris Minárech a Jana Kňážková, Marcel Ondráš 
a Lucia Beňová, Tomáš Barták a Veronika Rýgerová, Miroslav Chudý 
a Jana Chlebanová.

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI

Vítanie nedávno narodených malých občanov nášho mesta sa uskutočnilo v pondelok 22. júna 2015, už tradične 
v obradnej sieni Kultúrneho centra. Pozvaných bolo 40 detí a ich rodičov. Vítanie bolo rozdelené na dve časti, prvá 
polovica - 20 detí dostala  pozvanie na 13. hod. a druhá, na 13.45 hod.  Nových občiankov mesta privítal primátor 
Ing. František Bagin, ich mená sú zapísané v pamätnej knihe mesta a rodičom bol odovzdaný aj fi nančný dar. 
Vystúpenie detí z MŠ prispelo k radostnej atmosfére a potešilo všetkých.

- JR-

VÍTANIE OBČIANKOV

CENNÍK
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Užívanie Multifunkčného ihriska
v areáli ZŠ J. Palu Nemšová 

a) bezplatne  (0,- €)
   žiaci základných škôl, materských škôl a školských zariadení 
   v rámci vyučovacieho procesu, nie individuálne vstupy

b)  bezplatne (0,-€) 
   deti a mládež do 18 rokov denne v prevádzkovom čase 

c)  4,00 € / hod.
   vstup pre užívateľov nad 18 rokov - do 4 osôb

d)  10,00 € /hod. 
   vstup pre užívateľov nad 18 rokov
   kolektívny vstup nad 4 osoby.

Poplatok za využívanie umelého osvetlenia ihriska: 2,- €/ hod.

Prevádzkový čas:  pondelok - nedeľa od 9.00 - 20.00 hod.

Kontakt na správcu: 0907 188 079
_____________________________________________________________

Cenník nadobudol platnosť 22. apríla 2015. Finančné prostriedky získané 
za prenájom multifunkčného ihriska sú určené na zabezpečenie údržby

a iných nákladov, ktoré priamo súvisia s prevádzkou ihriska. ... Mamičke kvet, stisk ruky otcovi a všetkým len to najlepšie...



MAJSTROVSTVA SLOVENSKA SABINOV 16. 5. 2015 

Kumite, kategória 6-7- ročné dievčatá, 3. miesto Viktória Vašíčková -  Agility, kategória do 5 rokov - 
1. miesto Zara Prnová, Agility, kategória do 5 rokov - 1. miesto Zuzka Jendrišová, Agility, kategória 
6-7- roční - 3. miesto Peter Jendriš, Agility, kategória 6-7- roční - 1. miesto Maxo Prno.

MEDZINÁRODNÝ BASKETBALOVÝ TURNAJ
6. 6. 2015 MŠH NEMŠOVÁ
Konečné poradie:
1. BK Nemšová, 2. BK Hobby Dubnica, 3. BK Akulo Bratislava, 4. Ete Destilere, 5. Old Boys Krkonoše.

Majstrovstvá Slovenska vo fl orbale
starších žiačok- Nemšová 23.- 24. 5. 2015

Konečné poradie:
1. NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ
2. FBK Tvrdošín
3. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
4. FBC Mikuláš Prešov

5. FBK Kométa Spišská Nová Ves
6. ŠK 98 Pruské 
7. ŠK VICTORY STARS  Nová Dubnica

Majstrovstvá Slovenska vo fl orbale mladšej prípravky- Košice 30.- 31. 5. 2015
Konečné poradie:
...11. Nemšová

Majstrovstvá Slovenska vo fl orbale staršej prípravky Trenčín 6.- 7. 6. 2015

Konečné poradie:
...8. Nemšová.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU NTS NEMŠOVÁ Z POHĽADU ING. EDITY SPURNEJ

Centrum voľného času NTS Nemšová oslavuje tento rok 5. výročie svojho 
vzniku. Za toto obdobie umožnilo športové vyžitie stovkám detí a mlá-
deži. Od vzniku stojí v jeho čele riaditeľka Mgr. Mária Haljaková a ko-
ordinátori - František Patka a Ing. Edita Spurná, ktorá nám stručne 
predstavila činnosť centra.

Na čo sa zameriava a aké aktivity ponúka záujemcom?
Súkromné centrum voľného času NTS je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie, ktorého posla-
ním je počas celého roka ponúkať deťom a mládeži aktivity v ich voľnom čase.
V školskom roku 2014/2015 má prijatých 123 detí.

Sústreďuje sa na záujmové krúžky, alebo aj na prípravu mladých športovcov v nadväznosti na 
výkonnostný šport v našom meste? 
V centre pôsobia len záujmové krúžky - športové (futbalový, tenisový, fl orbalový), ďalej krúžky pre 
deti z MŠ (Kreslím, kreslím, maľujem; Rozprávky v pohybe; Farebný svet LEGA; Potom sú to Pohy-
bové hry (Rozprávková JOGA; Šúpolienkine rozprávkovo)  a Letné denné tábory.

Ovplyvnila reorganizácia CVČ v minulom roku aj centrum v Nemšovej? 
Áno, znížil sa počet detí a hlavne fi nančné prostriedky na jeho prevádzku.

Čo by ste priali CVČ do budúcna?
Priala by som si, aby sme mali dostatok fi nančných prostriedkov, aby sme prežili a mohli ako doposiaľ 
ponúkať deťom doterajšie voľnočasové aktivity.

Ďakujeme za rozhovor.

               - mestské noviny, Vydavateľ: Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, J. Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová ako štvrťročník, IČO 00 311 812, tel.: (032) 65 09 
611, fax: 65 98 427, e-mail: msunemsova@nemsova.sk, http:// www.nemsova.sk. Adresa redakcie: Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Náklad: 2300 ks. Grafi cká úprava: Ján Fajnor. 
Tlač: Petit Press, a.s. - Bratislava. Administrácia a inzercia: MsÚ Nemšová. Registračné číslo: EV: 3321/09. ISSN: 1339-262X. Zodpovedný redaktor: Ing. Iveta Jurisová. Redakčná rada: Vladimír Gajdoš, 
Ing. Marcela Prekopová, Mgr. Lenka Tršková, Mgr. Mária Urbánková.
Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne neuverejniť. 
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KARATE

KLUBOVÉ OKIENKO
TITUL MAJSTRA SLOVENSKA VO FLORBALE OPÄŤ PRE NEMŠOVÚ

- šport - šport - šport - šport - šport - šport - šport -

PRIPRAVUJEME:

NIVA CUP 2015 TURNAJ
V MALOM FUTBALE
Základné informácie o turnaji:
Organizátor:  FC NIVA, BSC LINE
V spolupráci:  Mesto Nemšová
     a FK Ľuborča
Top partner akcie: BSC LINE
Dátum konania:  4. 7. 2015
Začiatok turnaja: 8.00 hod.

Miesto konania:  Gorkého 9, Nemšová
     areál futbalového
     klubu Ľuborča
FUTBALOVÝ TURNAJ „STARÝCH PÁNOV“
4. 7. ihrisko NTS Nemšová

FLORBAL: Prague Games 8.- 11. 7.
najväčší mládežnícky turnaj - staršie žiačky.

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

FUTBAL 

Nemšová získala už 7 titulov Majstra Slovenska vo fl orbale starších žiačok.

Vladimír Gajdoš

Úspešné pretekárky Nemšovej prijal na MsÚ primátor Mesta Nemšová Ing. F. Bagín.

Medajlisti z majstrovstiev SR.


