
Na tradičnej trase, od Základnej umeleckej školy Nemšová k nemšovskému 
rybníku a späť, bolo pre deti pripravených 10 stanovísk, kde ich čakali rôzne 
rozprávkové bytosti, ako napríklad Bob a Bobek, zbojníci, Snehulienka, Shrek
s Fionou či Včielka Maja. Deti s nimi plnili zábavné úlohy, cvičili, ťahali s dedkom 
a babkou repku, spievali s vodníkom pieseň jazernej kráľovnej alebo pomáhali
zahnať nudu Pipi Dlhej Pančuche. Za svoju snahu boli ocenené sladkou odme-
nou. V areáli ZUŠ Nemšová boli pre deti pripravené i vodné atrakcie a skáka-
cie hrady. Po zábave sa mohli prítomní občerstviť v predajných stánkoch či 

opiecť si pri ohnisku z domu prinesené dobroty. Cestu rozprávkovým lesom 
absolvovalo približne 220 detí, ktorých sprevádzali ich rodičia a rodinní príbuz-
ní. Vydarený deň zabezpečovalo v spolupráci s mestom Nemšová viac ako 50 
detí a dospelých z radov Základnej umeleckej školy a 117. zboru sv. Františka
z Assisi Horné Srnie – Nemšová. Ďakujeme a tešíme sa o rok na ďalšie stretnu-
tie s rozprávkovými bytosťami.

Viera Muntágová

Občianske združenie HUBERT Ľuborča, v spolupráci s mestom Nemšová, 117. 
zborom skautov sv. Františka z Assisi, dobrovoľníkmi a nadšencami prírody, 
zorganizovali dôstojné, kultúrne a duchovné podujatie pre všetkých milovníkov 
prírody z Nemšovej, Ľuborče, blízkeho i vzdialeného okolia. Slávnosť sa teší 
veľkému záujmu verejnosti. Svojou prítomnosťou akciu podporili dokonca i za-
hraniční účastníci. Organizátori podujatia pripravili pre návštevníkov bohatý
a pestrý program, ktorého nosnou časťou bola slávnostná sv. omša so sväto-
hubertskými tradíciami. Hlavným celebrantom bol mons. Jozef Šelinga, pochá-
dzajúci z Kameničian. Na lúke, neďaleko kaplnky, pokračovali rôzne vystúpenia, 

na ktorých sa okrem iných predstavil detský folklórny súbor Radosť, heligónkar-
ky sestry Bacmaňákové, dychový orchester z Hulína a hornové kvarteto Lau-
garicio. Lesy SR predstavili lesnú pedagogiku, návštevníci mohli vidieť ukáž-
ku sokoliarstva, vábenie zveri, zabaviť sa v skautskom mestečku netradičnými 
aktivitami či pozrieť si prácu remeselníkov. Poďakovanie patrí hlavne všetkým 
organizátorom a dobrým ľuďom, ktorí prispeli k tejto akcii, či už svojou účasťou, 
prácou, materiálne alebo fi nančne. Každá pomoc je vítaná a slúži na prospech 
i zveľadenie nášho okolia, našej prírody. 

František Begáň

Deň detí sme v našom meste oslávili 4. ročníkom Cesty rozprávkovým lesom, ktorý sa konal 
v slnečnú nedeľu, dňa 28. 5. 2017 v Ľuborči.

Pri príležitosti mesiaca poľovníctva sa konal 3. 6. 2017 v Ľuborčianskej doline jubilejný
už desiaty ročník osláv patróna poľovníkov, svätého Huberta. 
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Cestu rozprávkovým lesom absolvovalo viac ako 220 detí

Bohatý program trval až do večerných hodín

Deti plnili s rozprávkovými bytosťami rôzne úlohy

Organiztori Dňa svätého Huberta v Ľuborčianskej doline sa tešia veľkému počtu 
návštevníkov

OČAMI
PRIMÁTORA

Vážení občania,

nadchádzajúce mesia-
ce prázdnin a dovole-
niek sú pre mnohých
z nás obdobím, kedy 
si po prvýkrát môžeme
skutočne dlhšie od-
dýchnuť od pracovných
povinností a denného
stereotypu a prežiť ce-
lé dni, niekedy aj týžd-
ne, so svojimi rodina-
mi a priateľmi. Tak ako
na väčšine pracovísk,aj na našom mestskom úrade 
pracovný život nie je prerušený. 
V uplynulom štvrťroku pokračovali práce na realizá-
ciách väčších či menších projektov, práce na prípra-
ve žiadaných dokumentov na podanie ďalších žia-
dostí na vyhlásené výzvy, a to nielen na dotácie
z eurofondov, ale aj práce na príprave nevyhnut-
ných náležitostí, aby sme boli pripravení na rýchle 
zareagovanie nových možností čerpania fi nančných 
prostriedkov a tým si nenechať ujsť šancu na skva-
litnenie života v našom meste. Z tých skôr spomína-
ných sme v uplynulom štvrťroku realizovali Zníženie 
energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej 
ulici v Nemšovej, kde sme vymenili všetky výplne 
okenných otvorov a zasklených stien, vymenili sme 
osvetlenie za úspornejšie a najmä sme urobili za-
teplenie obvodových stien a zníženie stropu najvyš-
šieho podlažia. Projekt bol fi nancovaný z Eurofon-
dov. Najväčší z už spomínaných projektov je projekt 
rekonštrukcie budovy Kultúrneho centra, kde čaká-
me na schválenie predloženej dokumentácie SIEA 
(Slovenská inovačná a energetická agentúra), sme 
pripravení okamžite začať s realizáciou rozsiahlych 
úprav, o ktorých sme už informovali v predchádza-
júcom vydaní spravodajcu. 
Z vlastných zdrojov budeme pokračovať na prácach 
v rámci budovania námestia a centrálnej mestskej 
zóny – rekonštrukciou UL. Železničná. Máme hoto-
vý projekt realizácie a ihneď po vysúťažení dodáva-
teľa prác plánujeme urobiť úpravu cesty, chodníkov, 
výmenu svietidiel, vysadiť zeleň, osadiť lavičky... 
V súčasnosti robíme súťaž na dodávateľa prác na 
výstavbu chodníka na Vlárskej ulici. V nepretržitom 
procese získavania fi nančných prostriedkov zo 
všetkých dostupných zdrojov máme ešte v riešení 
nasledujúce žiadosti na projekty: Rozšírenie kapa-
city MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšová – už sme 
dostali pozitívne hodnotenie projektu a čakáme na 
výsledok, ďalej vybavenie učební a školskej knižni-
ce ZŠ, Janka Palu, taktiež bol projektový zámer po-
zitívne hodnotený a 26. 6. 2017 sme podali žiadosť 
o príspevok. Momentálne najväčší podaný projekt 
História pre budúcnosť – rekonštrukcia Králikovho 
mlyna v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce 
s Českou republikou tiež ešte máme vo fáze po-
súdenia. Posledným podaným projektom, ktorého 
výsledok rozhodnutia tiež ešte nemáme, je žia-
dosť o dotáciu z Enviromentálneho fondu pre pro-
jekt: „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Kul-
túrneho domu v meste Nemšová“, na Ľuborčianskej 
ulici. 
Z menších projektov máme podanú žiadosť o prí-
spevok na Úrade Vlády a na detské ihrisko v mest-
skej časti Kľúčové. Pripravujeme sa aj na vyhláse-
nie ďalšej výzvy – na rozšírenie detských ihrísk
v Nemšovej, podmienkou je, aby tieto ihriská boli
v uzatvorených zónach bytových domov a činžia-
kov. Pôjde o príspevok na rozšírenie zelených plôch 
a osadenie mobiliáru. Zapojíme sa aj do podania 
žiadostí na očakávané výzvy: Osvetlenie chodníkov 
pre chodcov, pôjde o všetky priechody v meste a pri-
ľahlých častiach, kde ešte osvetlenie nie je, záro-



veň budú osadené aj nočné bezpečnostné svietiace 
prvky. Pripravujeme žiadosť a pracujeme na projek-
te rekonštrukcie miestnej komunikácie, odvodnenie 
a vybudovanie chodníkov v Ľuborči, časť od predaj-
ne Záhradkárskych potrieb na Ľuborčianskej ulici, 
až po Požiarnu zbrojnicu. Prípravou požadovaných 
dokumentov sa rovnako pripravujeme aj na výzvu 
Ministerstva školstva SR na riešenie havarijného 
stavu fasády cirkevnej školy aj na rekonštrukciu 
elektrických rozvodov a sociálnych zariadení. 
V druhom štvrťroku máme za sebou aj tradičné pek-
né podujatia, kultúrny program Stavanie májov nám 
pre nepriaznivé počasie 1. mája nevyšiel, preto sme
ho preložili a program s dychovou hudbou a lampió-
novým sprievodom sme urobili na Snímanie májov 
2. júna, čím sme potešili najmä aj deti v rámci ich
sviatku MDD. Máme za sebou aj významný sviatok 
Deň matiek a mnohé iné spoločenské podujatia. 
Radosť nám robia aj deti našich škôl, výborné vý-
sledky v športe stále dosahujú naše fl orbalistky
a naše talentované deti ZUŠ žnú ocenenia aj v ce-
loslovenských súťažiach v hudobnom, výtvarnom 
a tanečnom odbore. Záver roka sa vždy nesie aj
v našom meste v znamení žiackych koncertov, vy-
stúpení a rôznych oddychových podujatí. Za všet-
ky spomeniem pekný program Cestu vláčikom po 
mestských častiach Nemšovej pre budúcich prvá-
čikov našich škôl. 
Už sme avizovali vydanie Monografi e o meste 
Nemšová k oslavám 775. výročia prvej písomnej 
zmienky. Pôjde o rozsiahlu publikáciu, ktorej cieľom 
je priniesť čo najviac poznatkov o území nášho 
mesta, o jedinečnej fl óre a faune, o živote a histórií 
jeho obyvateľov, od najstarších dôb až po dnešok. 
V množstve textových a bohatých obrazových in-
formácií nájdete mnohí svojich aj vzdialenejších 
predkov i súčasne žijúce osobnosti a známych. 
Už vopred veríme vo Vaše pochopenie, že napriek 
rozsiahlosti publikácie nebolo možné zaradiť do nej 
všetko a spomenúť ďalších občanov, ktorí by si to 
zaslúžili. Zámerom bolo pripomenúť a čo najver-
nejšie vystihnúť ducha každej doby z dostupných 
dokumentov, ktoré nám poskytli ochotní občania, za 
čo im patrí veľká vďaka. Nemšová píše každý deň 
ďalej svoju históriu, kniha je veľkým povzbudením 
a príkladom do budúcnosti, lebo prináša neúnavnú 
snahu generácii našich predkov o lepší život, ich 
odvahu nedať sa zlomiť a vyriešiť aj vážne exis-
tenčné ťažkosti.

V období dovoleniek a prázdnin Vám želám, aby 
Vaše dni boli skutočne prázdne na starosti, ale boha-
té na oddych, poznávanie a prežívanú radosť s blíz-
kymi ľuďmi, či už ich budete tráviť v zahraničí alebo 
v našom meste. 
Srdečne Vás pozývam na relax a chvíle plné pohody 
strávené pri našom kúpalisku s malým aquaparkom. 
Verím, že využijete rozšírenie zatrávnenej plochy,
aj nový bufet s obohatenou ponukou jedál, nápojov
a väčším počtom obsluhujúceho personálu, všetko 
pre Vaše pohodlie. Užite si leto v peknom počasí a na-
čerpajte veľa duchovného a fyzického zdravia...

František Bagin

Od 1. 6. 2017 ukončila činnosť ambulancie 
MUDr. Elvíra Hammerová, praktická lekár-
ka pre dospelých. Pani doktorka pôsobila
v Nemšovej od roku 1989, najskôr ako zá-
vodný lekár pre Skloobal Nemšová, potom 
ako závodný lekár pre Vetropack Nemšová 
s. r. o., ale aj ako obvodný lekár pre pacien-
tov, ktorí boli u nej v evidencii. Od júla 2012 
do 1. 6. 2017 pracovala ako obvodný lekár 
vo svojej ambulancii na Ulici odbojárov č. 8 
a počas svojej praxe ošetrovala mnohých 
pacientov. Primátor mesta v mene všetkých 
občanov aj pacientov ďakuje pani doktor-
ke Elvíre Hammerovej za starostlivosť, obe-
tavosť, precíznosť i dôkladnosť a praje jej 
veľa zdravia a spokojnosti do ďalšieho živo-
ta. Ďakuje tiež za trpezlivý a chápavý prí-
stup k pacientom, za jej oddanú a profesio-
nálnu prácu, príkladnú starostlivosť a za mi-
moriadne ľudský postoj k pacientom. Pani 
doktorka Elvíra Hammerová, predviedli ste 
ukážkový príklad toho, že je možné zdravot-
nú starostlivosť poskytovať kvalitne, poctivo, 
pružne, ústretovo a špičkovo.
Ešte raz Vám vyslovujeme úprimné

ĎAKUJEME.

V  M E S I A C O C H  M A R E C  A Ž  A P R Í L

V programe rokovania MsZ poslanci po diskusii 
schválili na základe požiadavky spoločníkov RVS 
Vlára – Váh, s. r. o zvýšenie základného imania 
spoločnosti v súvislosti s realizáciou projektu Od-
kanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifi -
kácia ČOV Nemšová. Zvýšenie základného imania 
spoločnosti RVS Vlára – Váh bude v celkovej výške 
91 612 €. Mesto Nemšová ako jeden zo spoloční-
kov zvýši základné imanie spoločnosti fi nančným 
vkladom o čiastku 5 381 €.

DŇA 10. APRÍLA SA KONALO
NEPLÁNOVANÉ ROKOVANIE MSZ
V KULTÚRNOM CENTRE NEMŠOVÁ.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
V programe rokovania MsZ poslanci po diskusii 
schválili na základe požiadavky spoločníkov RVS 
Vlára – Váh, s. r. o. zmenu hlasovacích práv
v Spoločenskej zmluve. Počet hlasov sa bude ur-
čovať počtom obyvateľov jednotlivých spoločníkov 
k 31. 12. príslušného roka na nasledujúci rok. Pod-
mienkou mesta Nemšová však bolo, aby sa zmenil 
čl. 9, bod 3 Spoločenskej zmluvy s tým, že Valné 
zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prí-
tomní spoločníci s dvojtretinovou väčšinou všetkých 
hlasov spoločníkov a čl. 9 bod 5, že Valné zhromaž-
denie rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov 
všetkých spoločníkov, ak táto spoločenská zmluva
neustanovuje inak. Ďalšou podmienkou bolo, aby 
všetci spoločníci schválili zvýšenie základného ima-
nia spoločnosti novými peňažnými vkladmi spoloč-
níkov. Ďalej, aby všetci spoločníci schválili svojimi 
obecnými zastupiteľstvami založenie svojich ob-
chodných podielov v spoločnosti v prospech ČSOB 
za účelom čerpania úveru pre účely čiastočného fi -
nancovania odkanalizovania mikroregiónu. Poslan-
ci schválili aj podmienku, že všetky vyššie uvedené 

zmeny v spoločnosti musia byť v súlade so Zmluvou 
o NFP prípadne inými dokumentmi, týkajúcimi sa 
projektu odkanalizovania mikroregiónu a intenzifi -
kácie ČOV Nemšová. Poslanci opätovne zdôraznili, 
že mesto má eminentný záujem na úplnom zreali-
zovaní tohto diela.
Mesto Nemšová na konci roku 2016 zakúpilo so-
nograf vhodný pre vyšetrovanie pacientov vo via-
cerých odborných lekárskych ambulanciách. Kúpou 
sonografu chcelo mesto zvýšiť úroveň a kvalitu le-
kárskej starostlivosti v meste a zároveň dosiahnuť, 
aby nemuseli občania cestovať za týmito službami 
mimo mesta. O podmienkach prenájmu sonografu 
poslanci rokovali na februárovom MsZ. Podmien-
kou prenájmu mala byť povinnosť po dobu 10 rokov 
poskytovať bezplatné vyšetrenia občanom mesta 
Nemšová. Priestory, v ktorých mal byť sonograf 
umiestnený, nepatrili mestu a v dobe, kedy mesto 
sonograf kúpilo, ich vlastník ponúkol na predaj iným 
lekárom. Dvaja z troch lekárov, ktorí si mali sono-
graf prenajať, nesúhlasili s podpísaním nájomnej 
zmluvy, a to aj z dôvodu, že priestor v súčasnosti 
nie je disponibilný. Poslanci MsZ schválili uznese-
nie o odstúpení od kúpnej zmluvy a následne mesto 
vrátilo sonograf dodávateľovi. Mesto s poľutovaním 
pristúpilo k takémuto riešeniu a domnieva sa, že to 
nebola len otázka priestoru, ale aj vôle dvoch dokto-
rov, ktorým podmienky, ktoré boli zakomponované 
do zmlúv o nájme, zrejme nevyhovovali a pre obča-
nov mesta nechceli robiť úkony zadarmo. 

Po prerokovaní poslanci MsZ schválili predloženie 
Žiadosti o poskytnutie nenávratného fi nančné-
ho príspevku pre rozšírenie kapacity MŠ v Ľu-
borči, spolufi nancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP a poskytnutie povin-
ného spolufi nancovania vo výške 17 448 €. V tejto 

Dňa 15. marca sa konalo neplánované rokovanie  MsZ v Kultúrnom 
centre Nemšová.

časti rokovania poslanci schválili zmenu rozpoč-
tu na rok 2017 – RO č. 2 v zmysle predloženého 
materiálu, tým sa celkové príjmy a výdavky mesta 
budú rozpočtovať vo výške 4 557, 103 €. Na zákla-
de tejto zmeny rozpočtu poskytne mesto Mestské-
mu podniku služieb Nemšová, s. r. o. nenávratnú 
fi nančnú dotáciu vo výške 5 000 € na vybavenie
a údržbu letného kúpaliska a návratnú fi nančnú vý-
pomoc vo výške 20 000 € s lehotou splatenia do 30. 
11. 2017 na úhradu nákladov súvisiacich s údržbou 
a prevádzkovaním letného kúpaliska Nemšová.

OSTATNÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní sa zrušilo uznesenie o vyplatení 
príspevku za mesto Nemšová za rok 2015 do o. z.
MAS Vršatec až po vykonaní nezávislého ekono-
mického auditu. Mesto Nemšová schválilo Ing. Na-
deždu Papiernikovú, hlavnú kontrolórku mesta 
Nemšová za nového člena Dozornej rady MAS 
Vršatec za mesto Nemšová.
Poslanci boli informovaní o postúpení mesta do ďal-
šieho kola spolupráce so SZĽH na získanie fi nan-
čných prostriedkov na výstavbu športovej haly 
pre viacúčelové využitie a súhlasili s pokračova-
ním prác smerujúcich k vybudovaniu športovej haly. 
V zmysle programu rokovania bol schválený Mgr. 
art. Vladislav Kakody za člena redakčnej rady 
Nemšovského spravodajcu.

DŇA 11. APRÍLA SA KONALO
ĎALŠIE NEPLÁNOVANÉ ROKOVANIE MSZ.

V súvislosti s platnou legislatívou po konaní Valného 
zhromaždenia spoločnosti RVS Vlára – Váh, s. r. o.
bolo nutné opätovne schváliť v mestskom zastupi-
teľstve zvýšenie základného imania v spoločnosti 
za mesto Nemšová, zriadenie záložného práva na 
obchodný podiel, ktorý je po zvýšení základného 
imania vo veľkosti 84,8 % v prospech ČSOB a. s., 
čo bolo aj poslancami schválené.

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

Iveta Jurisová

POĎAKOVANIE
MUDr. HAMMEROVEJ

V roku 2013 sme v Regionálnom centre zhodnoco-
vania BRO (RCZ BRO) v Nemšovej začali spraco-
vávať odpad zo záhrad a zelených plôch verejných 
priestranstiev na výsledný produkt – kompost. 
V tabuľke nižšie sú uvedené množstvá BRO, ktoré 
sme v rokoch 2013 – 2016 spracovali. Štatisticky 
rozlišujeme pôvod odpadu:

 1) od občanov a mestskej zelene mesta Nemšová.

 2) z obcí a organizácií podľa uzatvorených zmlúv
    na odber BRO. Cieľ  projektu „Množstvo zhod-
    notených BRO 885 t/rok“ sme už dosiahli.

Blížime sa k hranici projektovanej kapacity,
t. j. 1500 ton.

Priemerná výťažnosť preosiateho kompostu je 50 
– 55 % hmotnosti vstupného materiálu. Aj pri kom-
poste som sa stretla so zavádzajúcimi informácia-
mi kolujúcimi medzi ľuďmi. Kompost vyrábame len 
z toho, čo dáte do zberných nádob alebo privezie-
te do kompostárne, čo privezú zamestnanci VPS 
m. p. o. z verejnej zelene a cintorínov, bioodpad 
zo zmluvných obcí a organizácií a čistiarenský kal
z čističky odpadových vôd na Borovského ulici.
V roku 2016 zakládky kompostu obsahovali 22,9 % 
drteného dreva,  50,7 % bylinného materiálu, 23 % 
zelenej trávy a 3,4 % čistiarenského kalu (kal s vlh-
kosťou 75 %). Z plastov, motúzov, kameňov, zavá-
raninových pohárov a pod. dobrý kompost nespra-
víme. Nie je ani v našich silách všetko nebiologic-
ké vybrať. Zvlášť upozorňujeme obyvateľov byto-
vých domov. Neznehodnocujte obsah hnedých ná-
dob nesprávnym triedením bioodpadu. 
Stále máme k dispozícii hnedé zberné nádoby. Záu-
jemci si ich môžu vyzdvihnúť v čase otváracích ho-
dín kompostárne na Ulici Gorkého v mestskej čas-
ti Ľuborča po predložení občianskeho preukazu. 
Odviezť si môžu, stále bezplatne, aj preosiaty kom-
post. Otváracie hodiny kompostárne sú uvedené
v kalendári zberných dní alebo na webovej stránke 
mesta Nemšová, alebo na nástenke pri vstupe do 
kompostárne.

Elena Bachratá

B I O L O G I C K Y
R O Z L O Ž I T E ĽN Ý

O D P A D  ( B R O )
A  K O M P O S T



Na našom zbernom dvore odpadov je možné vidieť big-bagy plné 
zmiešaných plastov. Pri bytových domoch sú bežne umiestnené jeden 
až dva kusy 1100 litrových žltých kontajnerov na zber plastov. Oby-
vatelia bytoviek tu dávajú všetky plasty (zabúdajú zmenšovať objem 
zošliapnutím !!!). Termín vývozu týchto kontajnerov nie je určený. Za-
mestnanci Verejnoprospešných služieb, m. p. o., sledujú naplnenosť 
kontajnerov a podľa potreby uskutočnia vývoz. Túto zmes môžete vi-
dieť na zbernom dvore.
Z rodinných domov uskutočňujeme zber podľa kalendára zberných 
dní triedeného odpadu. Plasty – samostatne PET fľaše a zvlášť fólie 
a všetky ostatné plasty. Aktivační pracovníci všetko triedia na PET fľa-
še tlakované podľa farby číra, modrá, zelená, červená s hnedou, PET 
fľaše z kuchynského oleja, mlieka, číre z drogérie, farebné z drogérie, 
obaly z drogérie a potravín s označením HDPE a PP, samostatne ban-
dasky. Fólie lisujeme do balíkov ako zmes farieb. O tieto vytriedené 
plasty majú odberatelia záujem. Máme odberateľa aj na rôzne výrob-
ky s označením PP (vedrá, záhradný nábytok, ...) i na expandovaný 
polystyrén. Obaly z motorových olejov sú odovzdané ako nebezpeč-
ný odpad a mesto za zneškodnenie platí. Samostatne vytrieďujeme
a lisujeme tzv. mäkkú kuchyňu, t. j. kelímky, mikroténové vrecká, obaly 
z potravín a pod. Spoločnosť, ktorá nám zobrala prvú dodávku zmesi 
„mäkkých plastov“ sa po schválení nového zákona o odpadoch zame-
rala na iné druhy odpadov. Viac ako 1,5-ročný zber sme v minulom 
mesiaci odovzdali inému odberateľovi na výrobu alternatívneho paliva. 
7,5 tony bude v štatistike za rok 2017.
Odpad vozia obyvatelia aj priamo na zberný dvor. Odpad  privezú už 
vytriedený alebo ho triedia na zbernom dvore do určených big-bagov 
a kontajnerov. Je milé stretnúť tu mladých rodičov, ako svoje malé deti 
učia správne rozdeliť privezený odpad. Stáva sa tiež, že „chytrák“ poza 
chrbát obsluhy zberného dvora hodí do kontajnera určeného na zber 
materiálovo nezhodnotiteľného odpadu materiálovo dobre zhodnotiteľ-
ný odpad. 

Zvyšuje sa zber plechovíc od nápojov. Z nich sme vytriedili za rok 2016 
0,47 ton hliníkových plechovíc. Ak jeden kus má hmotnosť 25 g, tak len 
hliníkových plechovíc ste vyhodili 18 800 kusov, plechoviek zo železa 
je menej.
V tabuľke „PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH 
ODPADOV A NAKLADANIE S NÍM V ROKOCH 2014 – 2016 V MES-
TE NEMŠOVÁ“ sú uvedené množstvá odpadov na jedného obyvateľa, 
súčasný stav a množstvá, ktoré by sme mali vytriediť v roku 2020. 
Dôsledným triedením odpadu v domácnostiach by sa malo znižovať 
množstvo zmesového komunálneho odpadu, t. j. odpadu, ktorý dávate 
do čiernych zberných nádob. Podľa dostupných štatistík v roku 2015 
vzniklo v SR 348 kg komunálnych odpadov na obyvateľa, o 17 kg viac 
ako v roku 2014. Priemer za roky 2014 – 2016 v našom meste je 304,6 
kg/obyvateľa. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je 
zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním, 
obzvlášť pre komunálne odpady. 

Elena Bachratá

TRIEDIŤ  ALEBO NETRIEDIŤ  ODPAD?

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

PROJEKTOVÉ ZÁMERY MESTA NEMŠOVÁ 

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ
NA TRENČIANSKEJ ULICI

V predchádzajúcich číslach Nemšovského spravodajcu sme Vás prie-
bežne informovali o projekte „Zníženie energetickej náročnosti objektu 
MŠ na Trenčianskej ulici v Nemšovej“, na ktorý nám bol schválený 
nenávratný fi nančný príspevok z fondov Európskej únie a následne 
bola so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou minulý rok 
podpísaná Zmluva o jeho poskytnutí. V októbri minulého roka nám 
bola tiež odsúhlasená dokumentácia súťaže verejného obstarávania 
na dodávateľa stavebných prác Slovenskou inovačnou a energetic-
kou agentúrou. Pre nastávajúce zimné obdobie sme však požiadali 
o odklad termínu začatia realizácie na apríl tohto roku. Zima ubehla 
veľmi rýchlo, a tak sme dňa 3. 4. 2017 pristúpili k podpisu Zmluvy
o dielo s úspešným uchádzačom – spoločnosťou Stabar SPOL s. r. o.
a následnej realizácii. Cieľom rekonštrukčných prác bola úprava objek-
tu so zámerom znížiť jeho energetickú náročnosť. Práce pozostávali
z výmeny všetkých výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien,
zateplenia obvodových stien, stropu najvyššieho podlažia, osvetlenie 
sa vymenilo za energeticky úspornejšie. K 31. 5. 2017 boli všetky prá-
ce ukončené.

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU
KULTÚRNEHO DOMU

K projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu 
v Nemšovej“ bola so SIEA podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávrat-
ného fi nančného príspevku a následne predložená na odkontrolovanie 
dokumentácia súťaže verejného obstarávania na výber dodávateľa 
stavebných prác. V súčasnosti čakáme na výsledok kontroly. Násled-
ne bude možné podpísať Zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom
a začať s realizáciou.

PROJEKTY V PROCESE HODNOTENIA
ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ NA ĽUBORČIANSKEJ ULICI

Po obdržaní pozitívnej hodnotiacej správy k uvedenému projektu sme 
dňa 18. 4. 2017 predložili Žiadosť o poskytnutie nenávratného fi nanč-
ného príspevku.

VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
JANKA PALU 2

Pozitívna hodnotiaca správa nám bola doručená aj k projektového zá-
meru „Vybavenie učební a školskej knižnice Janka Palu 2, Nemšová“. 
V súčasnosti pripravujeme podklady k Žiadosti o poskytnutie nenávrat-
ného fi nančného príspevku, ktorú je potrebné predložiť na Trenčiansky 
samosprávny kraj do 26. 6. 2017.

HISTÓRIA PRE BUDÚCNOSŤ (KRÁLIKOV MLYN)

Veríme, že pozitívne stanovisko nám bude doručené aj k projektu 
cezhraničnej spolupráce „História pre budúcnosť“, na ktoré „netrpezli-
vo“ čakáme a bude možné začať s obnovou Králikovho mlyna.

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBJEKTU
KULTÚRNEHO DOMU ĽUBORČIANSKA 715/9

Aj v tomto roku Environmentálny fond umožnil prostredníctvom Výzvy 
uchádzať sa o poskytnutie dotácie na činnosti zamerané na zvýšenie 
energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania. Na vý-
zvu reagovalo aj mesto Nemšová a k 15. 3. 2017 sme predložili žia-
dosť o dotáciu pre projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti objektu 
Kultúrneho domu v meste Nemšová, Ľuborčianska 715/9“. Rozhodnu-
tie o výsledku nám zatiaľ nebolo doručené.

VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA

O poskytnutie dotácie na výstavbu detských ihrísk bolo možné uchá-
dzať sa na základe Výzvy úradu vlády SR cez program Podpora rozvo-
ja športu na rok 2017 vo výške maximálne 13 000 €. Na základe uve-
denej Výzvy sme predložili Žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu 
detského ihriska v lokalite IBV Vlárska. 

OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV

Reagovali sme aj na Výzvu Ministerstva vnútra SR – Prezídia poli-
cajného zboru SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na 
osvetlenie existujúcich priechodov pre chodcov, kde maximálna výš-
ka poskytovanej dotácie je 24 000 €. Oprávnenými aktivitami v rám-

ci uvedenej Výzvy bolo samostatné osvetlenie plochy vodorovného 
značenia už existujúceho priechodu pre chodcov a taktiež optické zvý-
raznenie plochy priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi.
K 9. 6. 2017 sme predložili žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt 
„Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nemšová“. Z poskytnutej 
dotácie máme záujem o osvetlenie priechodu pre chodcov na Ulici 
Janka Palu – pri SLSP, priechodu pre chodcov na Ulici SNP pri potra-
vinách „Mlyny“, 2 priechody pre chodcov na Ulici Moravská a doprav-
nými gombíkmi zvýrazniť priechod pre chodcov pred Základnou ško-
lou, Janka Palu.

NESCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

O poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na tento rok sme
k 31. 10. 2016 požiadali na projekty:
 1. Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová,
  vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“
 2. „Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami
  - vyčistenie odvodňovacej stoky“.
Na základe zverejnených výsledkov na webovej stránke nám k uve-
deným projektom nebola schválená dotácia z dôvodu, že požiadavky 
vznesené na Evironmentálny fond prevýšili jeho fi nančné možnosti.
O poskytnutie dotácie sa budeme opätovne uchádzať aj v nasledujú-
com roku.

VYBUDOVANIE DETSKÉHO IHRISKA M. Č. KĽÚČOVÉ 
V tomto roku sa aj deti z mestskej časti Kľúčové dočkali nového det-
ského ihriska. V príjemnom prostredí za kaštieľom ich čaká veľká kom-
binovaná zostava, dvojhojdačka, pružinová hojdačka a prevažovačka.

Andrea Ondrejičková



V priestoroch Mestskej športovej haly Nemšová sa 18. 5. 2017 stretli 
deti z Materskej školy na Ulici odbojárov a jej elokovaných tried na 
Ulici Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej, aby ukázali svoje fl or-
balové majstrovstvo.

Pri príležitosti sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, sa v sobotu 
6. 5. 2017 konala slávnostná svätá omša v kaplnke v Ľuborči, ktorej 
sa zúčastnili hasiči Dobrovoľníckeho hasičského zboru z Nemšovej, 
Ľuborče a Kľúčového.

Mesto Nemšová pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo
atletické súťaže pre žiakov základných škôl v Nemšovej. Súťažilo sa 
v týchto kategóriách – beh, hod kriketkou, vrh guľou a skok do diaľky. 
Najlepší atléti boli odmenení medailou a pamätným diplomom.

FLORBALOVÝ TURNAJ DETÍ  

SVIATOK
SVÄTÉHO FLORIÁNA   

ATLETICKÉ PRETEKY   

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V CSS NEMŠOVÁ 

Pri príležitosti návštevy mesta Nemšová položil rumunský veľvyslanec 
v nedeľu 30. 4. 2017 veniec k pamätníku za oslobodenie Nemšovej ru-
munskou armádou, umiestnenému pri MsÚ Nemšová. Pri pokladaní 
asistovali primátor mesta Ing. Františka Bagin a zástupca primátora 
Ján Gabriš.

POLOŽENIE VENCA
K PAMÄTNÍKU 

Predstavitelia mesta Nemšová s rumunským veľvyslancom

Florbalové nadšenie detí z materských škôl

Pri príležitosti Dňa matiek sa počas druhej májovej nedele v priesto-
roch Kultúrneho centra v Nemšovej uskutočnilo spoločenské posede-
nie pre všetky mamy. V úvode sa primátor mesta prihovoril všetkým 
mamičkám a babičkám, zaželal im veľa úsmevu a radosti z ich detí.
O kultúrny program sa postarali deti z materských a základných škôl.

DEŇ MATIEK  

Kultúrny program detí pre všetky mamy i babky

Kultúrne centrum Nemšová sa 8. júna 2017 zaplnilo našimi najmenší-
mi deťmi a ich rodičmi, ktorí sa prišli zabaviť, zatancovať a zaspievať si 
so Smejkom a Tanculienkou počas ich rozprávkového predstavenia.

SMEJKO A TANCULIENKA   

Smejko a Tanculienka zaplnili Kultúrne centrum Nemšová

Členovia Dobrovoľníckeho hasičského zboru z Nemšovej so svojimi 
hasičskými insígniami.

Tohtoročnou témou skautskej environmentálnej akcie Ekolo nás bola 
Záchrana krásy krás. Skauti zo 117. zboru navštívili Materskú školu na 
Ulici odbojárov a na Ulici Trenčianskej. Deti pomáhali bocianovi Alber-
tovi, ktorý si poranil krídlo a chcel sa vrátiť domov. Na stanoviskách sa 
učili triediť odpad, vyrábali separačné nádoby i papierových bocianov 
a zahrali si rôzne hry.

EKOLO NÁS    

Deti a skauti spoločne tvoria papierového bociana.

Žiaci základných škôl súťažili v niekoľkých športových disciplínach.

38 ľudí darovalo krv počas DOD CSS

SKLADANIE MÁJA
A LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD  

Skladanie mája so sprievodným programom detí

Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície a je často 
spájaný s dedinskou zábavou. Mesto Nemšová sa tento rok rozhod-
lo spraviť výnimku, a namiesto diskotéky v KC Nemšová zorganizo-
valo 28. 4. 2017, ako sprievodný program stavania mája lampiónový 
sprievod, ktorý je atraktívny pre väčšiu časť obyvateľov nášho mesta. 
Počasie však neprialo, a preto musel byť pripravený program zruše-
ný. Nakoľko sa však niekoľko metrov vysoký „stromisko“ nemôže na 
námestí týčiť večne, pri príležitosti skladania mája, dňa 2. 6. 2017, sa 
lampiónový sprievod pohol vo večerných hodinách od amfi teátra Mest-
ského múzea po Ulici Janka Palu. Samotné skladanie mája, ako aj 
prechádzku s lampiónmi, sprevádzali svojou produkciou najskôr det-
ská folklórna skupina Kolíska a dychová hudba NGO. Príjemný večer 
bol zakončený ohňostrojom v priestoroch mestského amfi teátra. 

Soňa Kňažková

S úctou k veku a životnému dielu seniorov.
V Centre sociálnych služieb Nemšová sa uskutočnil v júni tohto roka 
Deň otvorených dverí, ktorého tradíciu založili v roku 2016. Termín 
tohto dňa bol symbolický, a to 14. 6. 2017, kedy si pripomíname Sve-
tový deň darcov krvi. V dopoludňajších hodinách, prostredníctvom 
Národnej transfúznej služby Trenčín a pod patronátom predsedníč-
ky Slovenského červeného kríža v Ľuborči pani Alžbety Gurínovej, sa
v priestoroch CSS zorganizovalo darovanie krvi. Vďaka patrí 38 od-
vážlivcom, ktorí darovali krv, a tak vyjadrili svoj postoj, že stále záleží
na ľuďoch v bezprostrednom ohrození života. Program pokračoval 
slávnostnou sv. omšou v Kaplnke zasvätenej Matke ustavičnej pomoci, 
ktorú celebroval vdp. Mgr. Anton Košík. Prítomných povzbudil vo viere 
a v duchovnom živote. Vonku sa zatiaľ chystali dobroty, opekačky, ob-
čerstvenie a guláš. Program zakončili žiaci Základnej umeleckej školy 
v Nemšovej hudobným vystúpením. Deň otvorených dverí navštívili 
aj riaditelia okolitých zariadení, CSS Lipovec Horné Srnie, Sociálne 
služby mesta Trenčín, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne, generálny riaditeľ sekcie eurofondov Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny SR. V priebehu dňa bola hosťom odprezento-
vaná relaxačná miestnosť SNOEZELEN, dokončená v prvom kvartáli 
tohto roka. Prítomní vyjadrili obdiv a uznanie, že zariadenie napreduje 
míľovými krokmi dopredu a nadviazala sa spolupráca s úradom práce 
v Trenčíne. Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom dopomohli k vytvoreniu DOD 2017 a tiež zamestnancom CSS 
Nemšová za ochotu a pomoc pri organizácii.

Erik Trenčan



ZO ŽIVOTA ŠKÔLKAROV
K zmysluplnému tráveniu voľného času detí Materskej školy na Ulici 
Odbojárov a jej elokovaných tried na Uliciach Kropáčiho a Ľuborčian-
skej, v spolupráci so SCVČ NTS Nemšová, prispieva škola organizo-
vaním krúžkovej činnosti. V aktuálnom školskom roku škola ponúkla 
krúžok Farebný svet Lega, Pohybové hry, Šúpolienkina dielnička
a Tanculienky. Deti sa v pestrých aktivitách zdokonaľujú v manipulač-
ných činnostiach, pohybových hrách, športových zručnostiach, taneč-
ných pohyboch. Rozvíjajú si hrubú a jemnú motoriku, skvalitňujú svoje 
vôľové vlastnosti, psychomotorické a kognitívne schopnosti. 

S radosťou Vám oznamujeme, že Tanculienky z elokovanej triedy 
na Ulici Ľuborčianskej pod vedením Bc. Petry Vojtovej prezentovali 
materskú školu a mesto Nemšová v tanečnej súťaži Deň tanca 2017
v súťaži POV DANCE 2017. Na krajskej súťaži v Trenčíne sa umiest-
nili na 1. mieste, na celoslovenskej súťaži v Žiari nad Hronom získali 
strieborné druhé miesto a na celoslovenskej súťaži v Dulove získali 
strieborné pásmo. Za krásne odtancovanú choreografi u k rozprávko-
vej piesni Frozen „Von to dám“ a k všetkým oceneniam Tanculienkam 
gratulujeme a ďakujeme!

UDIALO SA
• Stavanie májov
• Návšteva Farmy Uhliská a Ranča 13
• Beseda s autorkami knihy „Príbehy z farmy Uhliská“
• Detská cykloturistika
• Sférické kino „Podmorský svet“
• 6. ročník fl orbalového turnaja o putovný pohár materskej školy

• Vyhodnotenie mestskej fl orbalovej ligy 
• Noc v škôlke
• Účasť detí na Detskej olympiáde
 materských škôl v Trenčianskej Teplej
• Plavba loďou na toku rieky Váh
 v Piešťanoch
• Exkurzia v Galérii M. A. Bazovského Trenčín
• Slávnostný Galaprogram materskej školy.

Miroslava Dubovská

BESEDAMI A EXKURZIAMI
ZÍSKAVAME NOVÉ POZNATKY
Ešte koncom marca sa naši piataci a siedmaci zúčastnili dejepisnej 
exkurzie v Oponiciach. Ich kroky smerovali do renesančného kaštieľa 
zo 16. – 17. storočia, v ktorom sa nachádza aj Apponyiovská knižnica 
so vzácnymi knihami. Žiaci mali možnosť vidieť aj unikátnu výstavu, 
ktorá im predstavila dvoch významných mužov histórie – Jána Guten-
berga a Martina Luthera. V etnografi ckom múzeu obdivovali nástenné 
maľby, dobové fotografi e a lovecké trofeje. Ich poslednou zastávkou 
bola rodinná krypta šľachtického rodu Apponyiovcov. 
Druhýkrát v tomto školskom roku mali naši žiaci možnosť stretnúť sa 
s Jurajom Prágerom, prvým nevidiacim Slovákom, ktorý vystúpil na 
najvyššiu horu Európy. So zatajeným dychom si pozreli jeho doku-
ment Slepá dôvera o výstupe na Mont Blanc. Svoj obdiv mu vyjadrili 
spontánnym potleskom a mnohými otázkami, na ktoré Juraj trpezlivo 
odpovedal.
Koncom apríla sa štvrtáci zúčastnili besedy s pánom Imrichom Stráp-
kom, ktorý sa dlhé roky venuje svojej záľube – včelárstvu. Žiakom po-
rozprával veľa nových zaujímavostí o stavbe tela včely, jej úlohách
v úli, priebehu jej životného cyklu od jari do zimy. Na záver si prezre-
li rôzne pomôcky potrebné na spracovanie medu, peľu, propolisu
a vosku. 
Témou prednášky cestovateľky a sprievodkyne Mirky Badinskej z ne-
ziskovej organizácie SEEDS, určenej pre našich šiestakov a siedma-
kov, bola Afrika. Prezentácia o fl óre, faune a obyvateľoch Afriky žiakov 
veľmi zaujala. Najviac ich prekvapilo, že zebríčatá sa rodia čierne a že 
biele a čierne hrochy majú v skutočnosti šedú farbu.

ŠTVRTÁCI ODDYCHOVALI V ŠKOLE V PRÍRODE
V dňoch 14. – 19. 5. 2017 sa 28 našich štvrtákov zúčastnilo s p. uč. Le-
hotskou, Ondruškovou a B. Panákovou Školy v prírode v rekreač-
nom zariadení Vilabela. V krásnom prostredí Štiavnických vrchov, len 
kúsok od historického mesta Banská Štiavnica a pod dohľadom le-
gendami opradeného Sitna, v malebnej dedinke Banská Belá rozvíjali
žiaci svoju tvorivosť a remeselnú zručnosť v keramickej dielni. Útulný 
penzión so štýlovými izbami, domáce zvieratká, vlastná bio záhradka, 
aktivity spojené s poznávaním rastlín a hmyzu, orientáciou v prírode, 
hipoterapiou, športovou olympiádou a iné zaujímavé aktivity pripravili 
pre žiakov nezabudnuteľnú atmosféru a krásne zážitky. Samozrejmos-
ťou bol aj výlet do Banského múzea v Banskej Štiavnici. Všetci dostali 
ochranné prilby, obliekli si gumové plášte a vyzbrojení baterkami sa 

v okamihu zmenili na baníkov, aby mohli prebádať podzemie štôlne 
Bartolomej. Po týždni plnom hier, športu, turistiky a tvorivých aktivít sa 
im ani nechcelo ísť domov.

4. ROČNÍK SÚŤAŽE PALAU – NEMŠOVÁ
Súťaž, na ktorú sa naši žiaci veľmi tešili, sa po vzájomnej dohode mala 
uskutočniť cez „skype“ 3. mája v ranných hodinách. Nakoľko sa ale ne-
podarilo internetové spojenie, hoci rivali na druhej strane zemegule dá-
vali občas na známosť, že sú pripravení súťažiť, žiaci sa rozišli do tried. 
Študenti na Palau sa pripravovali v tom období na záverečné skúšky, 
takže sa spoločná súťaž cez „skype“ už v tomto školskom roku nemohla 
uskutočniť. Naši žiaci – päťčlenný tím ôsmakov s kapitánkou Adrianou 
Božoňovou, Natáliou Slabou, Andrejom Bútorom, Jozefom On-
drejičkom a Ivanou Kozákovou súťažili v náhradnom termíne. Bojo-
vali statočne, niektorí boli pripravení lepšie, iní horšie, ale víťazmi boli 
všetci. Veď sa dokázali naučiť v angličtine viac ako 90 otázok a odpo-
vedí z piatich rôznych oblastí, pričom okrem angličtiny museli zvládnuť 
aj niektoré miestne názvy v palauskom jazyku a iných domorodých 
jazykoch. 

AKTÍVNY TÝŽDEŇ ANGLICKÉHO JAZYKA
V dňoch 24. – 28. apríla 2017 sa 66 detí z 2. stupňa našej školy zú-
častnilo tzv. Active English week. Štyria lektori – dvaja z USA a dvaja 
z Veľkej Británie – David, Andy, Alex a Luke komunikovali s našimi 
žiakmi v angličtine šesť hodín denne. Vyučovanie s „native“ lektormi 
poznali niektorí žiaci už z minulého školského roka, preto vedeli, čo 
môžu očakávať. Nováčikmi boli naši piataci, ktorí mali zo začiatku oba-
vy, či budú rozumieť. Po prvej vyučovacej hodine však obavy opadli. 
Všetci boli nadšení a tešili sa na každý nasledujúci deň. Lúčenie na 
konci nebolo ľahké. Prebiehalo v malej telocvični, a keďže David bol 
muzikant, nechýbala hudba ani tanec. Alex si dokonca zatancoval sal-
su s našimi dievčatami. Všetci absolventi získali na záver od svojho 
lektora certifi kát.

ZLATO NÁM OPÄŤ O VLÁSOK UNIKLO 
O kvalitách a fl orbalových nádejach na ZŠ v Nemšovej po minuloroč-
ných úspechoch už nepochybuje snáď nikto. Dievčatá nás presvedčili 
o svojej hernej kondícii aj v tomto školskom roku, v súťaži vyhláse-

nej SAŠŠ, kde zúročili nadobudnuté skúsenosti a čas strávený pod 
vedením trénera p. Petra Tydlačku. Dokázali to hladkým prechodom 
z obvodného kola do okresného, regionálneho i krajského, ktoré sa 
konalo v Partizánskom a dievčatá sa na ňom prebojovali až k vytúže-
ným školským majstrovstvám Slovenska. V dňoch 16. – 17. mája 
2017 v Liptovskom Mikuláši s nasadením všetkých síl vytrvalo bojo-
vali so zástupcami ďalších siedmich krajov. Dievčatá (N. Bilčíková,
M. Koníčková, A. Micháliková, K. Ondrejičková, A. Oškrdová, D. Papier-
niková, S. Papierniková, T. Pelechová, P. Štefánková, A. Vlasatá,
K. Vyletelková, D. Zagyiová) sa do semifi nále suverénne prebojovali
s rovnakým počtom bodov ako ich súperky zo Spišskej Novej Vsi. Vo 
fi nálovom zápase im však šťastena nebola naklonená, pretože už so 
spomínanými Spišiačkami prehrali na samostatné nájazdy. A tak sa 
už druhý školský rok opäť tešíme z krásneho 2. miesta. Vo všetkých 
kolách dievčatá predviedli perfektnú spoluprácu na ihrisku, zaskveli sa 
aj individuálne, dokázali naplno hrať napriek bolesti zo zranenia či in-
kasovaného gólu, ale najmä ukázali silu kolektívu a športového ducha. 
Dievčatá, gratulujeme!!! 

AJ FUTBALISTOM SA DARILO
Ešte v apríli sa naši mladší žiaci zúčastnili futbalového turnaja Škol-
ský pohár ŠFZ. Zo základného kola sa napriek veľmi vyrovnanej sku-
pine prebojovali ako víťazi. V okresnom fi nále turnaja, na ZŠ, Novo-
meského v Trenčíne, sa stretlo šesť najlepších družstiev, ktoré bojovali 
nielen o čo najlepšie umiestnenie, ale aj o ďalší postup. Niektorých 
súperov sme potrápili my, iní potrápili nás. Dôležité je, že chlapci sa 
nenechali znechutiť a bojovali do poslednej sekundy každého zápasu. 
Aj vďaka tomu obsadili krásne tretie miesto. 

9. ROČNÍK ŠPORTOVO-RECITAČNEJ SÚŤAŽE S HLUKOM
Minulý rok vyhrali putovný pohár za športové súťaže žiaci z Hluku,
a tak ho koncom mája viezli do Nemšovej, pretože deviaty ročník me-
dzinárodnej športovo-recitačnej súťaže sa konal u nás. Žiaci súťažili 
v zmiešaných družstvách v prehadzovanej a v prednese v anglickom 
a slovenskom/českom jazyku. Keďže boli výsledky či v športových, či 
v recitačných súťažiach veľmi vyrovnané, po vzájomnej dohode ostal 
putovný pohár u nás.

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Tretie miesto žiakov vo futbalovom turnaji

Školáci si užívali školu v prírode

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ

Posledné mesiace školského roka sa v našej škole niesli v znamení rôznych  aktivít. Žiaci absolvovali  zaujímavé besedy a exkurzie, štvrtáci si 
užili týždeň bez rodičov v škole v prírode, niektorí sa zdokonaľovali v angličtine. Mimoriadnym úspechom bolo aj opäť druhé miesto v školských 
Majstrovstvách SR vo fl orbale. 

UŽ SME V CIEĽOVEJ ROVINKE

Active week – žiakom sa venovali anglicky hovoriaci lektori

Tanculienky získali za svoju choreografi u viacero ocenení

KONCERT BRATOV NEDVĚDOVCOV
Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na kon-
cert bratov Nedvědovcov, ktorý sa uskutoční vo štvr-
tok 29. júna o 19:00 vo veľkej sále Kultúrneho centra
v Nemšovej. Vstupenky v hodnote 9 € si môžete zakúpiť 
na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 



Naše oddelenie strunových nástrojov pripravilo pre svojich žiakov
20. 5. internú súťaž v hre na gitaru. Do súťaže sa prihlásilo 20 mladých 
gitaristov, ktorí medzi sebou súťažili v Mestskom múzeu. Najlepší gi-
taristi boli ocenení vecnými cenami a uznaním odbornou porotou. Dňa 
6. 6. sa konal už tradičný 15. ročník súťaže v hre na dychové nástroje, 
Dvorecký – DYCH-FEST. Spolu 42 žiakov študijného zamerania v hre 
na zobcovú fl autu, hre na klarinete B, priečnej fl aute, B trúbke a tube 
B, prezentovalo svoje pripravené skladby pred odbornou porotou a prí-
tomnými divákmi. Odmenou pre celoročnú prácu našich dychárov boli 
diplomy s umiestnením v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme 
a vecné ceny, pričom každé zlaté pásmo malo svojho víťaza. Tanečný 
odbor mal možnosť zasúťažiť si 24. 6. na 4. ročníku Tanečnej črievič-
ky. Takmer 300 detí vo veku od 4 do 16 rokov prezentovalo v taneč-
ných skupinách svoje choreografi e. Každá choreografi a bola ocenená 
umiestnením v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme.

KONCERTY
Sviatok všetkých mamičiek sme oslávili 10. 5. v Mestskom múzeu
v Nemšovej s našimi žiakmi hudobného odboru, ktorí si spolu so svo-
jimi pedagógmi pre všetky mamičky, babičky a ostatných hostí pripra-
vili Koncert pre mamičku. V šnúre koncertov a vystúpení sme pokra-
čovali 30. 5. Záverečným koncertom tanečného odboru v Kultúrnom 
centre Nemšová. Takmer 130 detí tanečného odboru sa prezentovalo 
v choreografi ách ľudového a moderného tanca.
Výtvarný odbor ukončil školský rok záverečnou výstavou najlepších 
žiackych prác so širokou škálou výtvarných techník v Mestskom mú-
zeu, konanej dňa 2. 6. 2017. Okrem vystavovaných výtvarných prác si 
mohli návštevníci výstavy vypočuť i krátky sprievodný program hudob-
ného odboru. Novinkou tohto 5. ročníka vernisáže bola i prezentácia 
keramického reliéfu študentov štúdia pre dospelých.
Bodka za školským rokom v hudobnom odbore patrila Záverečnému 
koncertu dňa 22. 6. v Kultúrnom centre Nemšová, na ktorom sa pred-
stavili absolventi hudobného odboru, najlepší žiaci školy a komorné 
zoskupenia i orchestre.

SÚSTREDENIE TANEČNÉHO ODBORU
Od piatku 9. 6. do nedele 11. 6. sa naši tanečníci zúčastnili sústredenia 
zameraného na rozvoj viacerých tanečných techník. Deti z DFS Dvor-
ček v rekreačnom zariadení Ploština – Valašské Klobouky a tanečníč-
ky z TS Elis na Vršatci. Okrem hodín tanca si užili veľa zábavy, súťaží 
a nové kamarátstva. Našich žiakov čaká po náročnom druhom polro-
ku vystúpení a súťaží vytúžený a zaslúžený oddych, aby mohli opäť
v septembri s radosťou a úspechom ďalej reprezentovať našu školu. 

V mene celej našej ZUŠ želáme všetkým krásne leto plné slniečka, 
oddychu a zábavy.

Viera Muntágová

NEMŠOVSKÝ SLÁVIK 
V piatok 28. 4. súťažili naši „slávici“ o najkrajšie „zlato v hrdle“ v Mest-
skom múzeu v Nemšovej. Do 4. ročníka speváckej súťaže sa prihlásilo 
25 detí, ktoré boli rozdelené podľa pravidiel súťaže do viacerých ka-
tegórií. I tento rok podali naši súťažiaci výborné spevácke výkony, čo 
nakoniec ocenila i odborná porota. Slávikmi v jednotlivých kategóriách 
sa stali Melánia Vavrušová, Emily Gabrhlová, Ondrej Mikušinec, Tatia-
na Vaneková, Veronika Gažiová, Ela Luprichová a  Samuel Húserka.

ABSOLVENTSKÝ VÝLET
10. 5. sme sa vybrali s našimi absolventmi na výlet do Žiliny. Navštívili 
sme Budatínsky zámok, centrum Žiliny a záver dňa sme si spríjemnili 
krásnym koncertom v budove Žilinského konzervatória. Na koncerte 
sa predstavili absolventi konzervatória a orchester Žilinského konzer-
vatória.

EXTERNÉ SÚŤAŽE
Na súťažiach v celoslovenskom kole nás reprezentovali naši žiaci hu-
dobného i tanečného odboru, odkiaľ si priniesli viacero ocenení. Medzi 
najvýznamnejšie patrí zlaté pásmo Romana Papiernika v Akordeóno-
vej súťažnej prehliadke umeleckých škôl a ocenenie absolútneho víťa-
za zlatého pásma na súťaži Euromusette goldentango v Rajeckých 
Tepliciach. Tanečný odbor reprezentoval našu školu úspešne na súťa-
ži Deň tanca v Trenčíne, kde získal jedno zlaté pásmo a dve striebor-
né pásma. Na celoslovenskej súťaži v Považskej Bystrici získali naše 
malé tanečníčky za choreografi u Kominári druhé miesto.

INTERNÉ SÚŤAŽE 
Okrem externých súťaží sa naši žiaci zúčastňujú i súťaží organizova-
ných našou školou. Dňa 3. 5. súťažili naši hudobníci v hudobno-teo-
retickej súťaži Nemšovský kľúčik. Do súťaže sa prihlásili naši žiaci 
z Nemšovej a Dolnej Súče. Súťaž bola rozdelená do dvoch vekových 
kategórií. Súťažilo sa v trojčlenných skupinách, kde žiaci museli preu-
kázať svoje vedomosti z predmetu hudobná náuka. 

Ani sme sa nenazdali a opäť je koniec školského roka. Čas, kedy žiaci dostávajú do rúk vysvedčenie, 
ktoré je  zhodnotením ich  snaženia za uplynulý školský rok. A ako sa nám podarilo zrealizovať akti-
vity, do ktorých sme sa zapojili?

DUCHOVNÉ AKTIVITY
V školskom roku 2016/17 sme v našej škole zrealizovali celoročnú ak-
tivitu Trénujeme čnosti. Inšpirovali sme sa jednotlivými druhmi špor-
tu, z ktorých sme odvodili čnosť, ktorú sme sa počas celého mesiaca 
snažili trénovať. Duchovná aktivita našla ohlas medzi našimi žiakmi. 
Stupne víťazov v kaplnke sú plné srdiečok s menami našich žiakov, 
ktorí sa počas celého mesiaca zúčastňovali ranných modlitieb. V ad-
vente sme si overovali, ako sme natrénovali čnosť – presnosť. Žiaci 
nalepili 520 malých hviezdičiek, a tak rozžiarili našu kométu pri oltári. 
Pôstne obdobie sme naplnili aktivitou s názvom „Pôst ako odkrývanie 
Božej lásky k nám a mojej lásky k Bohu“. Cieľom bolo odkryť celý 
obraz určený pre každú triedu. Podarilo sa to skoro všetkým triedam 
2. stupňa a všetkým triedam 1. stupňa a žiakom špeciálnych tried. Ne-
zabudnime, že prázdniny nie sú prázdne dni. Sú to dni, ktoré tiež treba 
naplniť našimi skutkami, budú prinášať radosť nám i nášmu okoliu. 
V mene celého pedagogického zboru KSŠ Vám želáme požehnané, 
pokojné a radostné letné dni.

Monika Tatranská

VÝSLEDKY ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE
Dňa 8. 2. 2017 bola v našej škole vykonaná školská inšpekcia. Jej 
predmetom bola čitateľská gramotnosť a testovaní boli žiaci 9. roč-
níka. Žiaci v teste v úlohách na vyhľadávanie explicitných informácií 
dosiahli percentuálnu úspešnosť 86,67 %, pričom celoslovenský prie-
mer bol 87,42 %. V úlohách na vyhľadávanie implicitných informácií 
dosiahli úspešnosť 79,44 %. Tu bol celoslovenský priemer 75,45 %. 
Nakoniec bola hodnotená integrácia a interpretácia myšlienok, v ktorej 
naši žiaci dosiahli úspešnosť 51,11 % a celoslovenský priemer bol 44 
%. Takže 15 testovaní žiaci 9. ročníka dosiahli v teste lepšie výsledky
v dvoch z troch procesov porozumenia ako bol národný priemer SR. 

VÍŤAZNÁ OLYMPIÁDA
Každoročne sa žiaci Katolíckej spojenej školy v Nemšovej zapájajú do 
Olympiády cirkevných škôl v Dubnici nad Váhom, kde súťažia v atleti-
ke. Žiadny rok naša škola neodišla zo súťaže bez zisku veľkého počtu 
medailí – či už v behu, skoku do diaľky alebo v hode kriketovou loptič-
kou či vrhu guľou. 5. mája 2017 sa naše 46-členné družstvo medzi 14 
pozvanými cirkevnými základnými školami nestratilo a vybojovalo si 
10 medailí. Šampiónom súťaže sa stal Adam Hudek z 8. A, ktorý dva-

krát stál na najvyššom stupni pre víťazov – v skoku do diaľky a v behu 
na 60 metrov. Zlatým víťazom bol aj Jakub Hajný z 9. A vo vrhu guľou. 
Veľkú pochvalu si zaslúžia nielen medailisti, ale všetci zúčastnení za 
snahu, disciplínu, bojovnosť a túžbu vyhrať. Dúfame, že na budúci rok 
budeme zasa môcť povedať, že táto olympiáda v atletike bola pre nás 
olympiádou víťaznou.

DEŇ ZEME 
V tento rok sme prijali pozvanie SOUP v Pruskom. Pri príležitosti 
Dňa Zeme organizovali tvorivé dielne pre žiakov ZŠ. Z našej školy 
sa zúčastnili žiaci 6. a 7. ročníka. Deti tvorili v malých skupinkách pod 
vedením skúsených pedagógov z SOUP. Vyrábali náramky z kvetov, 
recyklovali plasty, tvorili svietniky, pozdravy ku Dňu matiek, súťažili
z geografi ckých znalostí, rozprávali o chove včiel, vyskúšali si drvičku 
organickej hmoty, tvorili poster, ...

STRIEBORNÝ SLÁVIK V SPEVE
Ľudové piesne patria k nášmu národnému folklórnemu dedičstvu. Je 
dôležité, aby sa šírili do povedomia aj u mladej generácie. A toto všet-
ko nám chce zdôrazniť spevácka súťaž v interpretácii ľudovej piesne

Nemšovský slávik. Súťaž organizuje ZUŠ Nemšová v spolupráci
s mestom Nemšová. Dňa 28. 4. 2017 ZŠ sv. Michala reprezentovala
v speve Natália Miškechová pod vedením pána učiteľa Karlíka. Žiač-
ka piateho ročníka bola výborne pripravená a v súťaži sa umiestnila 
na krásnom druhom mieste. Všetci jej blahoželáme a prajeme, aby sa
v speve stále zdokonaľovala.

Podľa školského archívu Mária Urbánková 

AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY SV. GABRIELA
Čím viac svieti slniečko do našich okien, tým viac si aj my uvedomuje-
me, že sa blíži ten čas, kedy našu Materskú školu sv. Gabriela opustia 
už veľkí predškoláci, ktorí čakajú na svoje prvé kroky cez brány školy. 
V najmenšej triede – Svetielka I. si aj naši najmenší kamaráti zvykli na 
chvíle bez maminy, obľúbili si pani učiteľky, našli si nových kamarátov 
a vykročili prvými krôčikmi na cestu vzdelávania sa. Stredná trieda 
Svetielka II. pokračovala v objavovaní zákonitostí prírody pomocou 
rôznych pokusov, deti sa zoznamovali s novými pojmami, rozprávko-
vými postavičkami precestovali krajinu prvých matematických pojmov. 
Naši predškoláci – Svetielka III. sa denno-denne borili s písmenkami, 
hravými úlohami. S pani učiteľkami prebrodili lúku matematických poj-
mov a dostali sa ku konečnému cieľu – dobre sa pripraviť na prvý škol-
ský rok. Z našich aktivít musíme spomenúť úspešnú vianočnú besied-
ku, výtvarnú súťaž o najkrajšiu kresbu príbehu, Deň matiek, športové 
aktivity k MDD. Odmenou pre deti za celý školský rok je výlet celej MŠ 
do Dubnice nad Váhom – kde si deti odnesú zážitky z Príbehu jedného 
rytiera. Môžeme povedať, že máme za sebou ďalší úspešný školský 
rok. Niečo sme sa naučili, trošku sa zahrali, no nikdy sme nestratili 
našu radosť z detstva.

Anna Jakúbková

AKTIVITY CENTRA VOĽNÉHO ČASU

VEREJNÁ ZBIERKA
Aj v tomto šk. roku 2016/2017 sme sa zapojili do verejnej zbierky Teh-
lička. Malým sebazaprením sme urobili dobrú vec a pomohli deťom
v utečeneckých táboroch. V spolupráci s triednymi učiteľmi, a teda pod 
ich vedením, sa konala zbierka v jednotlivých triedach počas pôstneho 
obdobia. Vyzberalo sa 333 €, čo je oproti minulému roku o polovicu 
viac. Všetkým, či už žiakom, pedagógom, rodinným príslušníkom, ne-
pedagogickým pracovníkom, ale aj verejnosti, veľmi pekne ďakujeme. 

DEŇ MATIEK
Každý rok si v druhú májovú nedeľu pripomíname Deň matiek, kedy 
každý jeden z nás si spomenie na svoju mamu. Pri tejto príležitosti 
mesto Nemšová zorganizovalo v Kultúrnom centre nedeľné popolud-
nie pre všetky mamy a staré mamy. Deti MŠ sv. Gabriela sa predsta-
vili s recitačným pásmom ,,Abeceda pre mamu“. Žiaci 7. A triedy ZŠ
sv. Michala si pripravili s pani učiteľkami slovenského jazyka pásmo 
jarných tradícií. Vystúpenia boli pripravené s radosťou ako poďakova-
nie svojim mamám za ich lásku a obetavosť.

JARNÝ ZBER PAPIERA
Zber papiera sa uskutočnil v našej škole v mesiaci apríl, do ktorého 
sa zapojili žiaci ZŠ sv. Michala a deti MŠ sv. Gabriela v spolupráci
s rodičmi. Nazbierali sme 5 445 kg papiera, za čo všetkým zúčastne-
ným srdečne ďakujeme.

Andrea Poláčková

Úspešná reprezentácia na Dni tanca v Trenčíne

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Víťazi olympiády v atletike v Dubnici nad Váhom

Ochutnávka počas Dňa Zeme v Pruskom

Aktivita s odkrývaním obrazu v školskej kaplnke



Apríl 
85 rokov – Jozef Halás 
85 rokov – Agnesa Korienková 
86 rokov – Margita Chudová
87 rokov – Sidónia Koyšová 
88 rokov – Rozália Ďuríková
89 rokov – Jozefína Vavrová
90 rokov – Margita Mičková

90 rokov – Emília Pagáčová 
91 rokov – Emil Filo. 

Máj 
87 rokov – Johana Gabrišová 
89 rokov – Antónia Debnárová 
97 rokov – Štefánia Mošková. 

Jún
85 rokov – Ján Ďuriš
86 rokov – Anna Vavrušová 
87 rokov – Pavlína Tomášová 
89 rokov – Štefánia Kubánová 
89 rokov – Pavel Matejička 
90 rokov – Anna Vydrnáková 
92 rokov – Jozefína Prosňanská 
94 rokov – Mária Kramáriková. 

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Z celého srdca úprimne ďakujeme 
všetkým, ktorí sa prišli naposledy 
rozlúčiť s našou drahou mamou, 
babkou a prababkou EVOU KŇAŽ-
KOVOU, ktorá nás navždy opustila 

26. 3. vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 
Dcéry a synovia s rodinami.

Dňa 26. 5. sme si pripomenuli 1. vý-
ročie úmrtia nášho milovaného otca 
GEJZU ŠUCHMU. S láskou a vďa-
kou spomínajú dcéry s rodinami
a ostatná rodina.

Dňa 5. 10. 2016 uplynulo 33 rokov, 
čo nás opustil PAVOL MACHARA
z Kľúčového. S láskou a úctou spo-
mína celá rodina.

Dňa 15. 10. 2016 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila MÁRIA MA-
CHAROVÁ. S láskou a úctou spo-
mína celá rodina.

Dňa 31. 11. 2016 uplynulo 16 rokov, 
čo nás opustil JÁN MACHARA.
S láskou a úctou spomína celá ro-
dina.

Dňa 28. 11. 2016 uplynul rok, čo nás 
navždy opustila MARTA LAMAČKO-
VÁ. S láskou a úctou spomína celá 
rodina.

Dňa 23. 3. sme si pripomenuli 10. 
výročie úmrtia JOZEFA MACHARU. 
S láskou a úctou spomína celá ro-
dina.

Dňa 2. 5. uplynie rok, čo nás navždy 
opustila mama, babka a prababka 
AGATA BUDJAČOVÁ, rod. Nápoká 
z Nemšovej. S úctou a láskou spo-
mínajú deti s rodinami.

So smútkom v srdci si 1. 7. pripomí-
name 10. výročie úmrtia MICHALA 
ĎURIŠA. S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

Dňa 27. 7. uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko 
JÁN JURÍK. S láskou a úctou spo-
mína manželka a deti s rodinami.

Dňa 18. 5. uplynulo 30 rokov od 
chvíle, čo nás opustil milovaný JÁN 
BREZNICKÝ z Nemšovej. S láskou 
spomína manželka Štefánia, dcéra, 
syn a vnúčatá.

Dňa 16. 5. uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel a otec DU-
ŠAN HÚSERKA. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, 3 dcéry, rodi-
čia a ostatná rodina.

Dňa 21. 5. sme si pripomenuli 5. vý-
ročie smrti našej mamy a babky, MÁ-
RIE MUTŇANSKEJ, rod. Štefulovej 
a dňa 25. augusta 20. výročie smrti 
nášho otca JÁNA MUTŇANSKÉHO 
z Nemšovej. Spomínajú syn, neves-
ta, vnúčatá a dcéry s rodinami.

Dňa 23. 10. uplynie 40 rokov od 
úmrtia OĽGY DIDIOVEJ, rod. ŠTE-
FÁNOVEJ. S láskou a úctou spomí-
najú manžel, synovia, dcéra a ostat-
ní blízki.

Dňa 8. 9. uplynie 1 rok, čo nás na-
vždy opustil manžel, otec a dedko 
pán JAROSLAV ZÚBEK.
S láskou spomína manželka a deti 
s rodinami.

Dňa 22. 6. uplynul 1 rok, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná man-
želka, mama, babka a prababka 
pani MÁRIA MATEJIČKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 6. 3. uplynulo 20 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš manžel, otec a ded-
ko pán JOZEF BALÓNIK. S láskou 
spomíname.

Dňa 4. 7. sme si pripomenuli 10. vý-
ročie odchodu do večnosti manžela, 
otca a dedka PAVLA MUTŇANSKÉ-
HO z Ľuborče. Spomína manželka, 
deti a vnúčatá.

Dňa 27. 6. sme si pripomenuli 20. 
výročie úmrtia nášho drahého man-
žela, otca a dedka STANISLAVA 
DOMINA.
S láskou spomína  celá rodina.

Dňa 28. 5. uplynulo 25 rokov od smr-
ti manžela, otca a dedka ŠTEFANA 
ĎURIŠA z Ľuborče. S láskou spomí-
na manželka, 3 synovia s rodinami
a ostatná rodina.

Dňa 28. 7. si pripomíname 30 rokov 
od úmrtia nášho otca a dedka ON-
DREJA MATEJIČKU a dňa 25. 7. si 
pripomíname 7 rokov, čo nás opus-
tila naša mama, babka a prababka 
VILMA MATEJIČKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

Dňa 16. 7. uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel 
a otec JIŘÍ RAFTL.
S láskou spomíname.

Dňa 7. 5. uplynulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama, babka 
a prababka ANNA ŠTEFÁNKOVÁ,
a dňa 10. 8. uplynie 22 rokov, čo nás 
opustil náš otec MICHAL ŠTEFÁ-
NEK. S láskou spomínajú syn, dcéry 
s rodinami a ostatní blízki.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, su-
sedom a známym, ktorí dňa 15. mája 
2017 odprevadili na poslednej ceste 
našu milovanú mamu, babku a pra-

babku JOZEFÍNU MAUEROVÚ, ktorá nás opustila 
vo veku 85 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Ďakujeme Pánu Bohu, že sa naša matka MAR-
GITA MIČKOVÁ, rod. TRŠKOVÁ dňa 3.4.2017 
dožila životného jubilea 90 rokov. Vyjadrujeme Ti 
úprimné poďakovanie za dar života, nám 6 deťom, 
za starostlivosť a obetavosť, že spolu s otcom si 
nás v láske, viere a v pravde vychovala. Nech Ťa 
Pán Boh požehnáva svojimi milosťami. Zo srdca 
ďakujeme.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI 
Pavel Tomáš, Eva Kňažková, Gertrúda Vavrušová, 
Jozef Drahák, Jozef Guga, Mária Klimová, Alžbeta 
Spišiaková, Július Fehér, Valér Mutňanský, Joze-
fína Mauerová, Eva Sjeklová, Julianna Švandtne-
rová, Roman Vidrnák, Anna Koníčková, Pavol Ko-
níček.

MANŽELSTVO UZATVORILI 
Thomas Mark Allen a Eliška Vavrušová, Roman 
Belko a Marta Černická, Matej Forgáč a Veronika 
Begáňová, Jakub Hurák a Mária Šumichrastová, 
Peter Kadvan a Miriama Gurínová, Martin Koníček 
a Patrícia Zverbíková, Radomír Koníček a Lucia 
Adamcová, Marek Krajčí a Kristína Poláčková, Ma-
rek Krošlák a Soňa Kňažková, Michal Kvasnica
a Veronika Poláčková, Peter Patrnčiak a Annamá-
ria Birkušová, Marek Vašek a Kristína Bahnová, 
Michal Vavro a Vladimíra Majerechová, Peter Va-
vruš a Martina Dulková.

NOVÍ OBČIANKOVIA  
Matúš Karcol, Emily Vavrušová, Lukáš Janeček, 
Sofi a Pokrivčáková, Ema Tršková, Viktor Dobeš, 
Viktória Šveláňová, Katarína Laurenčíková, Ma-
tias Oleárnik, Sofi a Potfajová, Natália Krajčovičo-
vá, Marko Knápek, Tereza Oriešková. 

NAŠI JUBILANTI

PIATOK 18. augusta 
 08.00 - Trhy umeleckých remesiel a farmárske trhy 
 10.00  - Posádková hudba 
 14.00  - Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spojené
       s oceňovaním 
       Ukážky ľudových remesiel, maľovanie na tvár, autíčka,
     trampolína, vodné bubliny 
Amfi teáter pri mestskom múzeu
 16.00 - Heligonkárka Vlasta Mudríková 
 17.15  - Vystúpenie súboru Liborčan 
 18.45  - Krst knihy o Nemšovej 
 19.30  - Zábavná šou Štefana Hruštinca 
 20.45  - Tanečná zábava so skupinou Filband 
Mestské múzeum 
 10.00  - Otvorenie výstavy Gladiol
 11.00  - Zahájenie spoločnej výstavy profesionálnych výtvarníkov
     spojené s pamätným zápisom do Knihy mesta. 
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ
(Horné Kasárne) 
 08.00 – 11.00 - Deň otvorených dverí

SOBOTA 19.augusta 
 08.00  - Pokračovanie trhov umeleckých remesiel a farmárskych trhov 
 10.00  - Slávnostný pochod Dychového orchestru a mažoretiek
     z Novej Dubnice mestom 
 15.00 - Deň pre rodinu 
Amfi teáter pri mestskom múzeu 
 11.00 - Koncert dych. orchestra a mažoretiek z Novej Dubnice 
 17.45 - Vyhodnotenie súťaže detských výtv. prác
     pre podklad na magnetku 
 18.15 - Detská tanečná šou so ŠAŠOM FIFOM 
 20.30 - Vystúpenie skupiny Gladiátor 
 21.45 - Ohňostroj 
Mestská časť Ľuborča 
 Champion Race 
Mestské múzeum 
 09.00 - pokračovanie výstavy gladiol a výstavy obrazov
     profesionálnych umelcov 

PÚŤ DO ZÁRUŠÍC
Výbor MS SČK Ľuborča oznamuje, že organizuje autobusový zájazd na púť 
do Zárušíc na Morave dňa 9. 9. 2017. Odchod autobusu je zo zastávok v Kľú-
čovom, Ľuborči a Nemšovej o 7.00 hod.  Záujemci sa môžu prihlásiť u pani 
Alžbety Gurínovej.

Mesto NEMŠOVÁ
Vás pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienk našej obce
pozýva na 22. nemšovský jarmok v dňoch 18. a 19. augusta 2017.

PROGRAM OSLÁV MESTA



• Záverečné postavenie hráčov Slovana Nemšová v jarnej časti
 ročníka 2016/2017 bolo v jednotlivých kategóriách nasledovné:
 muži obsadili v III. lige 9. miesto, dorastenci skončili v IV. lige na
 3. mieste, starší žiaci vyhrali III. ligu a mladší žiaci obsadili v III.
 lige 7. miesto.
• Telovýchovná jednota Družstevník Vlára Ľuborča obsadila tie-
 to umiestnenia: v kategórii muži v VI. lige 7. miesto, dorastenci
 v VI. lige Sever ObFZ Trenčín držia 8. miesto a starší žiaci v V. li-
 ge Sk A ObFZ Trenčín sú na 3. mieste.
• Telovýchovná jednota JRD Vlára Kľúčové si v kategórii muži
 v VI. lige vybojovala 13. miesto.
• Výber žiakov z Ľuborče skončil na turnaji Golden City Cup v Prahe
 14. – 17. 4. 2017 na 17. mieste. 

Šachový klub Nemšová – Horné Srnie existuje 
už 6. rok. Bol založený v roku 2011 pri futbalo-
vom klube Ľuborča. Po skromných začiatkoch spojených s účasťou 
na niekoľkých turnajoch bol zaregistrovaný na Slovenskom šachovom 
zväze a zaradený do 4. slovenskej ligy. Klub je mnohým obyvateľom 
Nemšovej známy, avšak pre tých, ktorým jeho existencia doposiaľ uni-
kala, sme pripravili rozhovor s jedným zo zakladateľov a predsedom 
klubu Róbertom Bestrom.

Pán Bestro, ukončili ste ďalšiu šachovú sezónu.
Kde sa klub v rámci svojho vývoja teraz nachádza?
Šachový klub prešiel za posledné roky dlhou a dovolím si povedať veľ-
mi úspešnou cestou. Z malého klubu tvoreného pár nadšencami sme 
sa stali dôležitým pilierom šachovej rodiny na Slovensku. Máme mo-
mentálne štyri družstvá, z toho tri v 4. slovenskej lige a prvý tím bojuje 
v 3. slovenskej lige, čo je zároveň najvyššou krajskou súťažou.

Všetky tieto ligy pokrývate hráčmi z Nemšovej?
Samozrejme nie, už názov klubu ŠK Nemšová – Horné Srnie prezrá-
dza, že naši hráči nepochádzajú iba z Nemšovej. Udomácnili sa u nás
aj niektorí hráči z Horného Srnia, Dubnice, Trenčína. Máme cca 30 
členov, ale hrajú za nás aj „legionári“ na licenciu, jeden z Moravy
a dvaja prvoligisti z Trenčína.

A ako sa Vám darí? Je sa čím pochváliť?
Určite áno. Dokonca sám som bol neskutočne prekvapený, že v tejto 
sezóne 3. ligy sme neprehrali ani jediný zápas a vybojovali sme si ná-
rok na účasť v 2. lige. Súperi zostali takpovediac s otvorenými ústami.

Takže od jesene druhá liga?
Ešte nie sme defi nitívne rozhodnutí, ale predbežne asi nie. Druhá liga 
je veľmi náročná na fi nancie a hráčsku kvalitu, aj keď nás podporujú 
Vetropack Nemšová a Cemmac Horné Srnie, zdá sa nám ďalší postup 
trochu predčasný. Považujem za rozumné skonsolidovať našu pozíciu 
a vyššie ciele realizovať postupne.

Je niečo, čo Vám nevyšlo podľa plánov?
Za neúspech považujem fakt, že sa nám ani tento rok nepodarilo vy-
tvoriť či získať vlastnú šachovú miestnosť a začať učiť hrať šach deti 
a mládež. Bez toho sa určite ďalej nepohneme. Ale pokúsime sa tento 
cieľ dosiahnuť v najbližších mesiacoch.

Ďakujem za rozhovor. Vladimír Gajdoš

V Žiline sa 20. 5. 2017 uskutočnil Slovenský pohár v klasickom silo-
vom trojboji a tlaku na lavičke (RAW). Richard HOŠO, dorastenec 
v ťažkej kategórii, skončil na 2. mieste v silovom trojboji a na 3. mieste 
v tlaku. Junior Adrián MIKEL vyhral svoju strednú kategóriu, získal aj 
3. miesto v tlaku. Junior Marek KRÁLIK v ťažkej kategórii suverénne 
vyhral 1. miesto v tlaku najlepším výkonom v súťaži 197,5 kg.

Hokejbalisti tímu Heroes Nemšová ukončili tohtoročnú sezónu v Tren-
čianskej hokejbalovej lige v prvom kole play-off, keď prehrali s tímom 
Youngsters Dubnica v sérii 1 : 2 na zápasy.

Na Majstrovstvách Slovenska žien v Galante do 68 kg obsadila Miro-
slava Kopúnová 1. miesto, v celosvetovom pohári 2. miesto v Karate 
Rabat Maroko a 1. miesto na GP Slovenska. Branislav Jánoš získal 
v kategórii 12-13 žiaci na GP Havířov 1. miesto. Vaneska Ondrkalová 
dosiahla 3. miesto na GP Žilina v kategórii dievčat, 4. miesto na maj-
strovstvách SR a 3. miesto na GP v Žiari nad Hronom.

• Klub NTS FK – ZŠ Nemšová sa dostal do semifi nále v najvyššej
 slovenskej súťaži v ženskej extralige pre rok 2016/2017, kde
 prehral so súperkami z ŠK 98 Pruské 2 : 3 a obsadil 3. miesto. 
• V termíne 9. 4. 2017 sa v športovej hale uskutočnil Veľkonočný
 turnaj  mladších žiačok o Pohár primátora mesta Nemšová.
 Naše fl orbalistky obsadili 1. miesto.
• V seriáli Majstrovstiev SR, pod hlavičkou Turnaja o Pohár prezi-
 denta SZFB 2017, sa v Košiciach 21. – 23. 4. uskutočnila súťaž
 st. prípravky, v ktorej zmiešané družstvo skončilo 17.
• V kategórii U-13 mladšie žiačky vyhrali na Majstrovstvách SR tur-
 naj o Pohár prezidenta SZFB 2017, ktorý 29. 4. 2017 usporiadala
 Banská Bystrica v Badíne.
• Na Majstrovstvách SR DORASTENIEK, ktoré sa konali v MŠH
 Nemšová v termíne 6. 5. až 7. 5. 2017, sa umiestnili naše dorasten-
 ky na 3. mieste.
• Na Majstrovstvách SR JUNIORIEK 10. 5 až 11. 5. v oravskej obci
 Mútne obsadili dievčatá z Nemšovej 3. miesto.

               - 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, Mgr. art. Vladislav Kakody.
Redakčná rada: Vladimír Gajdoš, Ing. Marcela Prekopová, Mgr. Lenka Tršková, Mgr. Mária Urbánková, Bc. Miroslava Dubovská, Bc. Soňa Kňažková a Mgr. art. Vladislav Kakody.
Za vecnú správnosť príspevkov zodpovedajú autori. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne neuverejniť.

KLUBOVÉ
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ŤAŽKÉ ČINKY

HOKEJBAL

KARATE KLUB 
MUGEN 

FLORBAL

FUTBAL

OTVORENIE
LETNEJ SEZÓNY 2017

Po úspešnej premiérovej sezóne 2016 sa aj v tento rok 
otvoria brány kúpaliska pre všetkých priaznivcov slneč-
ných lúčov a letného kúpania. V prípade priaznivého po-
časia bude kúpalisko otvorené v mesiacoch jún až sep-
tember. Návštevníci budú mať k dispozícii dva bufety, ze-
lenú plochu s rozlohou 5 tis. m², menšie futbalové ihris-
ko, detské ihrisko, volejbalové ihrisko, trampolínu, bazén 
so šmykľavkou, vodnými atrakciami a tromi dráhami pre 
plavcov, detský bazén. Otváracie hodiny pre verejnosť
ostávajú nezmenené denne od 10:00 do 19:00, cez ví-
kend do 19:30. Aktuálne sme spustili webovú stránku 
www.kupaliskonemsova.sk, ktorej súčasťou je živá web 
kamera. Prostredníctvom webu Vás budeme pravidelne 
informovať o teplote vody, vzduchu a rovnako aj o pláno-
vaných podujatiach. Veríme, že nás čaká veľa horúcich 
dní a sezóna 2017 v počte návštevníkov prekoná naše 
očakávania. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ľubomír Škuta

MÚDROSŤ
UKRYTÁ V KNIHE

Podľa dokumentu Štruktúra podpornej činnosti FPU, kde 
sa nachádza i program pre knižnice - Akvizícia knižníc, 
vypracovala naša knižnica projekt s názvom „Múdrosť 
ukrytá v knihe“. Projekt bol podporený sumou 2 800 €
a je zameraný na aktualizáciu a dopĺňanie knižničných 
noviniek pre čitateľov. Hlavnými projektovými aktivitami 
sú besedy pripravované pre základné a materské školy 
počas celého roka, ale najmä v mesiaci marec, kedy sa 
snažíme podľa významného slovenského buditeľa Mateja 
Hrebendu šíriť potrebu čítania pre deti. Čítanie pozitívne 
vplýva na rozvoj myslenia a zvyšuje slovnú zásobu.

Helena Spišiaková

Víťazný tím dievčat na turnaji v Banskej Bystrici

Úspešný Richard Hošo a Marek Králik

Karate klub Mugen dosiahol výborné úspechy

PRIPRAVUJEME
NIVA CUP – letný turnaj v malom futbale 1. 7. 2017
JUNIOR CIGÁŇ CUP – žiacky a dorastenecký letný turnaj
v malom futbale 1. 7. 2017
Florbal – PRAGUE GAMES, najväčší mládežnícky turnaj
Champion race Nemšová – 19. 08. 2017

BLAHOŽELANIE
8. júna oslávil svoje životné jubileum 60 rokov p. Ing. Ľubomír 
Poruban, dlhoročný člen nemšovskej šachovej rodiny, ktorý hral 
v 80. rokoch 1. SNL v Bratislave a v korešpondenčnom šachu 
sa prebojoval až do kvalifi kácie majstrovstiev Európy.

VÝPOŽIČNÝ ČAS MESTSKEJ KNIŽNICE NEMŠOVÁ
V JÚLI A AUGUSTE

Pondelok/Utorok/Štvrtok/Piatok:
9.00 – 11.30 | 12.00 – 15.30

Streda:
12.00 – 18.00.

Od 14. 8. 2017 do 28. 8. 2017
čerpanie riadnej dovolenky.


