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Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa opäť prihovoril, tentoraz po 
skončení pekného letného obdobia. 

Iste bude mnoho z Vás so mnou súhlasiť, že toh-
toročné letné obdobie využilo mnoho z nás na 
trávenie voľnočasových aktivít v kruhu svojej 

rodiny či známych na podujatiach, ktoré sú charak-
teristické tým, že sa pri nich stretávajú ľudia, ktorí 
počas predchádzajúceho roka nemali možnosť stret-
núť sa v spoločnosti viacerých osôb. Preto ma teší, 
že sa nám podarilo vcelku úspešne zrealizovať náš 
Nemšovský jarmok, tentoraz na úplne novom mies-
te v areáli NTS a jeho blízkom okolí.  Vďaka patrí 
všetkým, ktorí jarmok organizačne zabezpečovali, 
ale aj všetkým účastníkom, pretože počas jarmoku 
a po jeho skončení sa riešilo skutočne minimum 
problémov, a aj to menej závažných. Všetci sme do-
kázali, že zabávať sa dá aj kultivovane a ohľaduplne 
voči ostatným. Aj ďalšie podujatia, akými boli napr. 
Kľúčovské hody, vystúpenie skupiny POLEMIC na 
našom kúpalisku či hudobné popoludnie, ktorého 
súčasťou bolo aj vystúpenie Heleny Vondráčkovej, 
hodnotila väčšina z Vás pozitívne. 

Od piatka 13. do soboty 14. augusta sa v nových priestoroch areálu NTS  
v Nemšovej konal 25. Nemšovský jarmok.

NA JARMOKU BOLO 
DVA DNI VESELO...

Vítanie detí do života Výstavba domu smútku

Jarmočná atmosféra prilákala malých i veľkých

pokračovanie na str. 1

pokračovanie na str. 1

Vlani sme z dôvodu šírenia pandé-
mie nového koronavírusu museli 
jarmok zrušiť. 
Možno preto tohtoročný jarmok pri-
lákal do Nemšovej stovky návštev-
níkov, ktorí si doslova vychutnávali 
atmosféru pri viac ako 82 stánkoch 
s občerstvením s tradičnými dob-
rotami, gurmánskymi špecialita-
mi, ľudovo-umeleckými výrobkami  
a iným zaujímavým sortimentom. 
Nedalo sa obísť tradičných ľudových 
remeselníkov, ktorí nám predvád-

zali svoje ručne šité, pletené a tka-
né výrobky, fujary, píšťalky, zvonce, 
prútené, drevené výrobky, hračky  
a mnohé iné. Nechýbal pestrý sprie-
vodný program, o ktorý sa v piatok 
postarali žiaci ZUŠ Nemšová, dycho-
vá hudba z ČR Mistříňanka, FS Čáko-
vec a tanečná zábava s Borovienkou.  
V sobotu ožilo pódium tiež bohatým 
kultúrnym programom, v ktorom 
vystúpili The Rain, známa kapela  
Hrdza, Salko, Mafia Corner a do ne-
skorých nočných hodín všetkých 

lákala Oldies párty s DJ Lacym.  
Za podpory mesta Nemšová a Ga-
lérie sa počas jarmoku uskutočnil  
1. ročník výtvarného plenéra Galérie 
EU/ART house s názvom „LIVE ART“, 
kde nám regionálni výtvarníci, ako 
Ľubica Vlková, Ľubomír Zdurienčík, 
Stanislav Lubina a Miroslav Gregor, 
predviedli svoju tvorbu a dovolili 
nahliadnuť do jej tajov, diskutovať 
o maľbe a umení priamo v plenéri. 
Návštevníci si tak mohli vychut-
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Začiatok školského roka
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nať jedinečnú atmosféru pri 
vzniku originálneho umelec-
kého diela. Neodmysliteľnou 
súčasťou jarmoku bývajú ko-
lotoče a nebolo to inak ani  
v Nemšovej. Na húsenkovej 
dráhe, lodi, retiazkovom ko-
lotoči si zašantili nielen deti, 
ale i dospelí. O úspechu celé-
ho podujatia svedčí i odozva, 
ktorá sa šírila nielen verbál-
ne, ale i  prostredníctvom in-
ternetu. Citujem správu účin-
kujúcej kapely Mafia Corner: 
„Nemšová, to bola bomba. 
Ďakujeme za takúto početnú 
účasť a hlavne za Mega žúr 
a Energiu, ktorú ste donies-
li. Ste proste bomboví.“ Dlho 

 Samozrejme, kvária nás aj problémy, ktoré zneprí-
jemňujú život v našom meste. Niektoré sú dlhodobého 
charakteru, ako rozkopávky ulíc a ciest, ktoré si vyža-
duje rekonštrukcia plynovodov a kladenie nových káb-
lov optickej siete. Investorom týchto prác nie je mesto 
Nemšová, ale SPP a Slovak TELEKOM, ktoré si však na 
tieto práce objednávajú externé firmy, ktoré, bohuži-
aľ, nerealizujú práce tak, ako by mali. Keďže mesto nie 
je objednávateľom prác a v prípade ciest II. triedy ani  
ich správcom či majiteľom, možnosti donútenia zho-
toviteľa realizovať stavebné práce riadne sú značne 
limitované. Opakovane vyzývame zhotoviteľa na do-
držanie všetkých bezpečnostných pravidiel (najmä 
správne a viditeľné označenie rozkopávok, správny zá-
syp a hutnenie), ale je to všetko časovo náročné a na 
úkor povinností zodpovedných zamestnancov úradu.  

Ako sme Vám už dávnejšie prezentovali, mesto Nem- 
šová pre lepšiu a modernejšiu formu komunikácie 
zaviedlo mobilnú aplikáciu SOM NEMŠOVÁ (Správy  
o meste Nemšová). 

sme hľadali možnosti, ako 
jarmok usporiadať a zároveň 
dodržať všetky preventívne 
opatrenia. Platila povinnosť 
sledovať počet návštevní-
kov na podujatí a zbierať ich 
kontaktné údaje. Napriek 
obmedzeniam celé podujatie 
dopadlo na výbornú i vďaka 
tímu zamestnancov mestské-
ho úradu v spolupráci s VPS 
Nemšová a členmi DHZO Ne-
mšová. Všetkým ďakujeme 
za pochopenie a hlavne za 
ohromnú účasť. Už teraz sa 
tešíme na ďalší, v poradí 26. 
ročník Nemšovského jarmo-
ku v roku 2022.

Mária Palušná

SLÁVNOSTNÉ UVÍTANIE DETÍ 
DO ŽIVOTA MESTA NEMŠOVÁ

Stánky s občerstvením

Noví občania nášho mesta

V prípade rozvodov plynu musia byť práce ukončené 
do konca októbra. Preto Vás prosím o trpezlivosť a po-
chopenie tejto situácie. Rovnako vznikol vážny problém 
na našom stavebnom úrade, ktorý z dôvodu prácene-
schopnosti svojich zamestnancov plní svoje úlohy len 
v obmedzenom režime za pomoci iných zamestnancov 
mestského úradu. Od 1. 10. 2021 nastupuje na stavebný 
úrad nový zamestnanec so skúsenosťami s prácou na 
inom stavebnom úrade a pevne verím, že od 1. 1. 2022 
budeme mať ďalšieho zamestnanca s dlhodobou praxou 
na inom stavebnom úrade.

 Je tu začiatok jesene a s tým opätovne sa rozširuj-
úci vírus COVID-19, ktorý znova zapríčiní izoláciu a 
obmedzenie spoločenského, ale aj bežného života nás 
všetkých. Už začiatkom leta nás médiá a rôzni od-

Vo štvrtok 8. júna 2021 sa  
v Obradnej sieni Mestského kul-
túrneho centra v Nemšovej  ko-
nalo Slávnostné uvítanie detí do 
života mesta Nemšová. Spolu 
sme privítali 36 detičiek narode-
ných od 17.11.2021 do 18.06.2021.  
K slávnostnému priebehu prispe-
li žiaci ZUŠ Nemšová, pod vede-
ním p. učiteľa Pružinca a p. uči- 

teľky Hladkej. Dievčatá Ela Lu-
prichová, Eliška Muntágová  
a Katka Blašková zaspievali nád-
herné piesne a Patrik Navrátil za-
pôsobil v hre na akordeón. Po nej 
predniesol slávnostný príhovor 
primátor mesta pán Miloš Mojto, 
ktorý prítomným rodičom za-
gratuloval k prírastku do rodiny  
a odovzdal pamätný list i finanč-

borníci upozorňovali na jeho príchod na jeseň a to sa 
stalo skutočnosťou. Mrzí ma, že toto vírusové ochore-
nie začína rozdeľovať spoločnosť, a to aj u nás, na dve 
skupiny ľudí, pretože polarizácia spoločnosti bude mať 
negatívny vplyv na našu budúcnosť, či sa nám to páči, 
alebo nie. Preto apelujem na všetkých, aby sme neve-
rili všetkému, čo sa nám prezentuje ako jediné správ-
ne riešenie, ale aby sme zvažovali, kto je ten, ktorý nás  
o svojej pravde presviedča, čo tým sleduje a v čí pro-
spech jeho argumentácia slúži. Z vlastných skúseností 
vieme, že to, čo sa prezentuje v médiách a to, čo v sku-
točnosti žijeme alebo počúvame priamo od dotknutých 
ľudí sú často dve rozdielne reality. Rozmýšľajme a hľa-
dajme pravdu sami a nedopusťme, aby nám „pravda“, 
hoc falošná, bola ako tá pravá pravda.

Miloš Mojto  

ný dar. V závere poprial všetkým 
mamičkám i oteckom veľa šťas-
tia a úspechov vo výchove. 

Želáme Vám, aby sa výcho-
va Vašich detí stretávala vždy  
s úspechom, aby ste vo svojom 
rodinnom kruhu žili šťastne  
a aby ste mali zo svojich detí vždy 
len radosť. 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 
prispeli k realizácii a priebehu tej- 
to krásnej slávnosti i Vám milí ro-
dičia, detičky, hostia i účinkujúci... 

Mária Palušná

Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe skrýva 
obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým naj-
zázračnejším pokladom a najvzácnejším, najkrehkejším, naj-
plnším kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až 
do konca života rodičov. 

Pomocou tejto aplikácie 
MsÚ komunikuje s jej uží-
vateľmi prostredníctvom 
mobilných telefónov. Apli-
kácii skončila skúšobná 
doba a keďže sa osvedči-

la a mnohým aj zapáčila, 
rozhodli sme sa ju trochu 
vynoviť a pridať do nej 
ďalšie funkcie a služby 
oproti pôvodnej verzii.

Po prvé, pri štarte sa  
v aplikácii už nepoužíva 
erb mesta, ale takzvaný 
oficiálny logo typ (mi-
mochodom pozostáva 
z dvoch priamok, ktoré 
symbolizujú rieky, ktoré 
pretekajú mestom - Vlá-
ra, Váh a štyri farebné 
kružnice, symbolizujúce 
mestské časti). Podstatné 
zmeny nastali v počte iko-
niek, a teda v množstve 
ponúkaných funkcií da-
nej aplikácie. Spomeniem 
len niektoré. Asi tá na-
jdôležitejšia a pre správcu 
aplikácie aj najkompliko-
vanejšia je funkcia „Odpa-
dové hospodárstvo“. Táto 

funkcia, okrem návodu, 
ako a čo separovať, priná-
ša aj intuitívny plánovací 
kalendár, ktorý umožní 
používateľovi po zada-
ní svojej ulice a zadania 
jedného alebo viacerých 
druhov odpadu sledovať 
termíny ich odvozu. 

Taktiež novou a zatiaľ 
nepoužívanou súčasťou 
aplikácie je funkcia „Re-
alizované projekty“. Táto 
vznikla na základe dopytu 
po informáciách a uvedo-
menia si, že všetci chceme 
vedieť, čo je v meste nové, 
čo sa zrekonštruovalo, 
čo sa postavilo a aj čo sa 

chystá. Práve v oblasti 
realizovaných a pripravo-
vaných projektov mnohí 
občania pociťujú nedos- 
tatočnú informovanosť, 
a preto sme sa rozhodli 
touto formou propagovať 
projekty Mesta. Posledná 
zmena, ktorú spomeniem,  
bude ikona parte, kde Vás 
budeme informovať o od-
chode Nášho spoluobčana 
a o mieste poslednej roz- 
lúčky s ním. Pre tých, ktorí 
aplikáciu ešte nemajú vo 
svojom mobilnom tele-
fóne, ale aj pre tých, ktorí 
majú len jej pôvodnú ver-
ziu, odporúčame jej inš-
taláciu, resp. aktualizáciu 

prostredníctvom mobil-
ného telefónu cez služby 
„GOOGLE PLAY – obchod 
Play“ alebo „APP STORE“, 
do vyhľadávača uveďte 
iba SOM Nemšová. 

Dúfame, že sa Vám apliká-
cia bude páčiť a bude Vám 
prinášať užitočné a zaují-
mavé informácie. Zároveň 
uvítame podnety na jej 
zlepšenie, ale aj podnety, 
ktoré nám zašlete práve 
jej prostredníctvom využi-
tím funkcie „Napíšte nám“ 
na zlepšenie života v mes-
te Nemšová.

Rudolf Kúkel

MOBILNÁ
APLIKÁCIA
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Hračky z minulosti

Zápis do pamätnej knihy

ŽIaci na zbernom dvore odpadov

SLÁVNOSTNÉ
PRIVÍTANIE
PRVÁKOV
„Prázdniny sa pominuli, začína sa  
škola. Vaša trieda nedočkavo,  
všetkých vás už volá...“

Slávnostné podujatie pripravilo Mesto 
Nemšová pre nových prváčikov.  
2. septembra 2021 ich spolu s rodičmi, 
riaditeľmi a triednymi učiteľkami po-
zvali do Kultúrneho centra mesta. Pri-
vítali sme prvákov zo ZŠ Janka Palu 2, 
Katolíckej spojenej školy, PAS 1.ročník  
a prípravný ročník (Poruchy autistické-
ho spektra), ŠT1 (špeciálne triedy)  
a NKS (Narušená komunikačná schop-
nosť). Spolu 90 detí.  

Na úvod sa prihovoril prvákom primá-
tor mesta JUDr. Miloš Mojto. Zaželal im 
veľa chuti do učenia a rodičom veľa tr-
pezlivosti a láskavosti pri výchove svo-
jich ratolestí. Deťom odovzdal pozorno-
sť mesta, ktorá obsahovala: Rozprávky s 

básničkami, veľkú omáľovánku, pexeso 
a farbičky. Pri významných príležitosti-
ach sa na pamiatku venujú podpisy do 
Pamätnej knihy. Keďže prváci ešte písať 
nevedia, podpísali sa vedľa mena žiaka 
ich rodičia. 
A teraz našich prvákov čaká dlhá cesta, 

na ktorej im želáme, aby sa im ich pred-
stavy o škole splnili a aby si našli veľa 
nových kamarátov.
„Stíchlo pole, zavial vietor, škola brány 
otvára. Všetkých žiakov veľkých, ma-
lých, do náručia zvoláva...“

Mária Palušná

Nastal čas zberu úrody. Počasie, napriek 
mokrému letu, zabezpečilo podmienky 
a úroda našich ovocinárov zaznamenala 
dozrievanie všetkých druhov ovocia  
a zeleniny v pomerne dobrej kvalite.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú 
situáciu nebude ani v tomto roku zrealizo-
vaná  Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, 
ktorá sa teší doteraz 53. ročníku.
V úmysle je ale zorganizovať tretí ročník 
Vianočnej degustácie hrušiek, ktorej sa  
v minulom roku zúčastnili štyria ovocinári. 
Adekvátna starostlivosť o ovocie  
v chladiarňach, vhodne  odobratá a uložená 
vzorka s označením odrody, správne nača-
sovanie zberu úrody prinieslo víťazstvo  
v druhom ročníku 2020 s najvyšším bodo-
vým ziskom neznámej odrode. Hodnotili 
sa vôňa, chuť, kyslosť, šťavnatosť, šupka 
ovocia, konzistencia dužiny spolu pätná-
stich odrôd. Bude úspechom, ak sa podarí 
usporiadať aj tretí ročník a ak sa zapojí viac 
ovocinárov do tejto ojedinelej súťaže. Infor-
mácie poskytol František Mičuda.

Miroslava Dubovská

SÚŤAŽ
OVOCINÁROV

Vedenie školy a pani učiteľky 
zo Základnej školy J. Palu  
v Nemšovej zorganizovali Letnú 
školu pre deti v termíne  
od 16.8. do 20.8.2021.

Jedna z množstva akcií veno-
vaná tomuto projektu bola aj 
návšteva Zberného dvora  
a Kompostárne, ktoré prevádz-
kuje mesto Nemšová. 

Malí environmentalisti sa 
zoznámili s prevádzkou zber-
ného dvora, kde ich zaujal lis 
na lisovanie triedených zložiek 
komunálneho odpadu, zapojili 
sa do diskusie o triedení, vedeli 
odpovedať , čo sa môže priniesť 
na zberný dvor. V  kompostárni 
sa zaujímali o všetky stroje a 
položili  množstvo otázok, aj hu-
morných, ktoré sa týkali okrem 

iného aj výšky zárobku na pre-
vádzke, dĺžky prestávky, či nás 
táto práca baví až po otázky, 
prečo sa dymí zo zakládky na 
kompostárni, prečo sa nám po-
ďakuje životné prostredie, keď 
triedime odpad, čo sa vyrába z 

triedených zložiek, prečo, prečo  
a prečo...  
Na všetky otázky dostali od-
povede, ktoré si zapisovali do 
slovníčkov. Veľká pochvala pa-
trí vedeniu ZŠ Janka Palu, ktoré 
zorganizovalo takúto vydarenú 

akciu s cieľom získania nových 
vedomostí v oblasti životného 
prostredia. 
Toto je tá správna cesta, toto 
je naša budúcnosť v ochrane 
životného prostredia.
         

Beáta Tršková

EXKURZIA 
NA ZBERNOM DVORE 
A KOMPOSTÁRNI
Návšteva malých environmentalistov

Niekoľko sto návštevníkov obdivovalo unikátne expo-
náty, najmä z 50-tych rokov minulého storočia. Tí skôr 
narodení sa tešili, pripomenúc si jedno z najkrajších 

období svojho života, tí mladší žasli nad rozmanitosťou 
hračiek dávnych čias. 

Vystavené bábiky, kočiariky, maľované kolísky, koníky, 
divadielka,  stavebnice, kocky, autíčka, hrkálkové hrač-
ky, spoločenské hry a mnohé iné, boli predmetom hla-
sovania o „naj“ hračku výstavy, do ktorého sa zapojilo 
254 návštevníkov. Na šťastnú majiteľku čaká kolekcia 
hodnotných kníh.

Na výstave sa podieľalo, okrem organizátorov, 30 ma-
jiteľov hračiek z Nemšovej a okolia, ktorí zapátrali na 
zaprášených povalách a znovuobjavené poklady svojho 
detstva zapožičali pre tieto účely. Časť hračiek poskytla 
i zberateľka Janka Majčíková z Trenčína a Dubnické 
múzeum. Všetkým patrí veľké poďakovanie.
„Čarovný svet detstva“ tak, ako pred časom podobne 
organizovaná výstava Betlehemov, opäť spojil mnohých 
pri vytvorení zaujímavého podujatia.

Ďalšou expozíciou v Králikovom mlyne bola prenesená 
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl  
z Nemšovej a okolia "Lacove chrobáky", ktorá bola 
sprístupnená do 30.9.2021.

Janka Králiková

ČAROVNÝ SVET DETSTVA
VÝSTAVA HRAČIEK
Výstavu organizovanú Mestom Nemšová v spolupráci  
s OZ Peregrín, pozostávajúcu z rôznych historických hra-
čiek, si mohli pozrieť návštevníci Králikovho mlyna v let-
ných mesiacoch od 9. 7. do 10. 9. 2021.

inzercia
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FOLKLÓRNY SÚBOR ČÁKOVEC

HUDOBNÁ SKUPINA BOROVIENKA

KONCERT EURODANCE SKUPINY SALCO

NEMŠOVSKÝ JARMOK 2021

FANÚŠIKOVIA DOBREJ HUDBY

Hudobná skupina Polemic

Mesto Nemšová spolu s Mestským podnikom služieb zor-
ganizovali prvú veľkú akciu v našom meste, v horúci letný 
podvečer 23. júla 2021, a to rovno otvorením letnej sezóny na 
kúpalisku s koncertným vystúpením najznámejšej sloven-
skej reggae skupiny POLEMIC a OLDIES PÁRTY s DJ Robom 
Hálom. Kapela, ktorá vznikla ešte v roku 1988, zahrala pestrú 
zmes skladieb, ako napríklad: “Komplikovaná“ ,“Slnko v sieti“ 
,“Ona je taká“...ktorými nielen rozospievali, ale i roztancovali 
publikum. Kto mal chuť schladiť svoje telo vo vode, mohol 
tak už počas koncertu. Pre obyvateľov i návštevníkov nášho 
mesta to bola po ročnej pauze šanca zabaviť sa, zatancovať, 
zaspievať, zaspomínať...

Mária Palušná

I LOVE NEMŠOVÁ

HUDOBNÁ PRODUKCIA NA NEMŠOVSKOM JARMOKU

Otvorenie letnej sezóny na kúpalisku.

MISTŘÍŇANKA DYCHOVÁ HUDBA Z ČR
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Vernisáž detských prác v parku Jozefa Lacu 

ilustračná fotografia / zdroj www.freepik.com

Helena Vondráčková
ilustračná fotografia / zdroj Wikipedia

Kmeťoband

V sobotu 4. septembra sa v Ľubor-
či konala originálna výstava det-
ských prác. Do výtvarnej súťaže  
s názvom Lacove chrobáky sa za-
pojilo celkom šesť základných škôl 
a jedna Základná umelecká škola  
z Nemšovej a blízkeho okolia. 

Deti kreslili obrazy chrobákov  
v priebehu mesiaca jún. Všetkých 
125 prác, ktoré boli pedagógmi 
vybraté a odovzdané vyhlasova-
teľovi súťaže, boli vystavené vo 
formujúcom sa parku Jozefa Lacu 
práve v prvú septembrovú sobotu. 
Desať mladých autorov bolo za 
svoje kreatívne úsilie odmene-
ných originálnym tričkom s lo-
gom parku (tieto darovalo mesto 
Nemšová), maliarskym plátnom 
a diplomom priamo na popolud-
ňajšej vernisáži. Predsedníčka 
poroty, pani Petronela Novosado-
vá, vyjadrila spokojnosť s úrov-

ňou pilotného ročníka súťaže. 
Podobne ako viacerí návštevníci 
vernisáže, vyzdvihla tiež pohodo-
vú atmosféru celého popoludnia. 
Občianske združenie Hravé hlavy 
a nezisková organizácia Robme 
radosť si totiž pripravili v okolí 
budúceho parku pre deti aj zau-
jímavý športovo-náučno-zábav-
ný sprievodný program vo forme 
stanovíšť. 
Víkendové popoludnie s ideálnym 
počasím babieho leta spríjemnila 
hrou na gitaru aj nádejná mladá 
umelkyňa - Valentínka Strnadlo-
vá z kysuckej obce Radôstka. 
Tá vystúpila na originálne dre-
vené pódium so svetielkami aj  
v rámci podvečerného komor-
ného koncertu. Výtvarná súťaž 
Lacove chrobáky je pevne spoje-
ná so spomienkou na známeho 
ľuborčianskeho rodáka. Národ-
ne významný entomológ a tiež 

ľudpozdvihujúci notár, pán Jozef 
Laco, zahynul 1.9. 1941 v Dolnej 
Súči. V týchto dňoch uplynulo 
presne 80 rokov od jeho smrti. 
Myšlienka prebudovania neudr-
žiavaného miesta (húštiny) na 
park Jozefa Lacu sa realizuje do 
skutkov aj s pomocou podpory  
z participatívneho-komunitného 
rozpočtu Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Vďaka podpore z 
TSK boli zhotovené chodníky, in-
formačná či kriedová tabuľa, búd-
ky, lavičky či menovky k jednot-
livým drevinám, ktoré generálna 
preriezka v húštine odhalila. Gro 
práce na zveľadení miesta vyko-
nali dobrovoľníci na viacerých 
ohlásených, ale i spontánnych 
brigádach. Všetkým, ktorí sa roz-
hodli obetovať svoj voľný čas v 
prospech tohto diela, patrí veľká 
vďaka.

Bernard Brisuda

LACOVE CHROBÁKY

Dňa 7. augusta 2021 sa v areá-
li NTS konalo kultúrne popo-
ludnie spojené s atrakciami  
a jedinečným kultúrnym pro-
gramom. Od 14. hodiny šnúra 
koncertov potešila fanúšikov 
rôznych žánrov. Na úvod za-
zneli tóny cimbalovej skupi-
ny, následne svojich fanúši-
kov potešila skupina Desmod 
s Robom Šimkom. Súťažami 
tanečníkov z publika, svo-
jimi hitmi, vtipmi a svojou 
osobnosťou vyburcoval dav 
Igor Kmeťo. Pokojnú chvíľku 
vyplnila hudobná formácia 
Dussky Band. Vrcholom bolo 
koncertné vystúpenie Heleny 
Vondráčkovej. Odzneli jej naj-
väčšie hity ako Dlouhá noc, 
Sladké mámení, Maľovaný 
džbánku a ďalšie. So speváč-
kou spievalo celé publikum 
a neskorým večerom sa ší-

KULTÚRNE 
POPOLUDNIE 
V NEMŠOVEJ 
Kráľovná československej pop music  Helenka Vondráčková 
potešila fanúšikov v Nemšovej.

ril potlesk po každej piesni. 
V mene fanúšikov i v mene 
svojom Helene poďakoval 
kyticou primátor mesta. Jej 
návštevu si Nemšová bude 
pamätať zápisom v „Pamät-
nej knihe“ mesta.

Mária Palušná

Ako všetci iste dobre vieme, v našom meste pociťujeme 
akútny nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých. 
Následky tohto stavu sú zrejmé a zároveň logické. 

Logickým vyústením absencie optimálneho množ-
stva ambulancií, ktoré by mohli dopĺňať jestvujúce 
ambulancie, je znižovanie flexibility a zvyšovanie 

časovej náročnosti pri realizácii činnosti súčasných 
ambulancií všeobecného lekára. Jedným z následkov 
tohto stavu je to, že veľa občanov si všeobecného leká-
ra vybrala mimo nášho mesta. Keďže lekári sú podobne 

ako ostatné osobitné povolania (napr. umelci, športovci, 
advokáti, znalci či autorizovaní architekti) podnikateľmi, 
je logické, že sa správajú trhovo a využívajú ich aktuál-
ny nedostatok na trhu. Ak chce obec či mesto presved-
čiť všeobecného či odborného lekára o jeho pôsobení na 
svojom území, musí v súčasnosti ponúknuť určité bene-
fity, ktoré ho presvedčia o tom, či sa rozhodne o pôsobení 
práve v tomto meste na úkor iného mesta či obce. 

Začiatkom tohto roka v našom meste ORL-lekár prejavil 
záujem o kúpu dlhodobo nevyužívaných priestorov býva-
lej ambulancie všeobecnej lekárky, ktorá už nevykonáva 
svoju činnosť s tým, že v týchto priestoroch po ich kom-
plexnej rekonštrukcii začne poskytovať služby všeobec-
ného lekára (má odbornú spôsobilosť tvz. atestáciu na 
takúto činnosť). Ide o budovu v ktorej v súčasnosti pôsobí  
lekáreň MAX. Vlastníkom prízemia je mesto Nemšová, 
vlastníkom 1 poschodia je už spomínaný odborný lekár. 
Uvedenú ponuku som považoval za obojstranne pro-
spešnú, pretože realizáciou predaja prízemia s výnimkou 
priestorov lekárne by mesto získalo: 1. finančné prostried-
ky, ktoré by použilo výlučne na rekonštrukciu susedné-
ho zdravotného strediska, 2. začala by fungovať ďalšia 
ambulancia všeobecného lekára, 3. mesto by sa zbavilo 
nutnosti začať šetriť z vlastných zdrojov prostriedky na 
rekonštrukciu prízemia. Keďže mesto nie je výlučným 
vlastníkom tejto budovy, je takmer  nemožné získať z tvz. 
fondov peniaze na opravu. 4. posilnila by sa konkurencia 
medzi všeobecnými lekármi pôsobiaci na území mesta, 
znížilo by sa riziko kolapsu poskytovania služieb všeo-
becného lekára v našom meste v prípade, ak by niektorí 
zo súčasných lekárov prestal vykonávať svoju činnosť či 
už pre svoj vek, zdravie ale iný relevantný dôvod.

Zámer a účelnosť predaja bola teda zadefinovaná a pre-
to mesto nechalo vypracovať znalecký posudok na cenu 
predmetných nebytových priestorov. Cena bola stanove-
ná na 75 186 €, keďže o predaji majetku mesta rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo, bol predaj s navrhovanou cenou 
jedným z bodov programu mestského zastupiteľstva  
v máji tohto roka. Prvotne mestské zastupiteľstvo súhla-
silo s predajom avšak za 95 000 €, s čím však nesúhla-
sil záujemca o kúpu a bol ochotný po rokovaní zvý-
šiť ponuku na 85 000 €. Ani po zvýšení ceny o takmer  
10 000 € sa nenašiel dostatok poslancov, ktorí by súhla-
sili s predajom a to napriek tomu, že kupujúci sa zaviazal 
v týchto priestoroch po rekonštrukcii vykonávať činnosť 
všeobecného lekára.

Bohužiaľ prišli sme o jedinečnú šancu získať ďalšieho 
všeobecného lekára, ktorého v blízkej budúcnosti bude-
me bytostne potrebovať. Pre mňa ako primátora, ale zá-
roveň aj občana mesta je nepochopiteľné, prečo niektorí 
poslanci nepodporili tento návrh, ktorým by sme získali 
všeobecného lekára v produktívnom veku, a to za cenu 
prevyšujúcu cenu určenú v znaleckom posudku, keď  
v minulosti, konkrétne v roku 2007 pre udržanie chirur-
gickej ambulancie, títo istí poslanci súhlasili s jej preda-
jom za ani nie za polovičnú cenu z ceny určenej v tom 
čase tiež v znaleckom posudku. 

Nezostáva mi preto nič iné len tento iste zaujímavý 
postoj niektorých našich poslancov prijať a zmieriť sa  
s tým, že pokus o získanie ďalšieho všeobecného lekára 
nevyšiel, hoci by sme bytostne potrebovali nie jedného 
ale dvoch. Druhú šancu možno už mať nebudeme.

Miloš Mojto

NEPOTREBUJEME  
NOVÉ AMBULANCIE 
V NEMŠOVEJ?
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fetách, vyskúšali si hasenie ohňa a po-
vozili sa v hasičskom vozidle. Posledný 
deň letnej školy sme strávili na exkurzii 
v Hlohovci, kde sme pozorovali hviezdne 
divadlo. Oboznámili sme sa so zaujíma-
vou a náročnou prácou astronóma, kto-
rý pozná neskutočné množstvo hviezd  
a súhvezdí. Menšie deti stihli pozorovať 
aj slnko cez špeciálny ďalekohľad. Verí-
me, že si deti letnú školu užili a možno 
nám z niektorých vyrastie malý podni-
kateľ, chovateľ zvierat, smetiar, hasič ale-
bo astronóm.

ZAČALI SME ŠPORTOVO

Slnečný a teplý začiatok septembra 
sme využili na realizovanie Cvičení 

v prírode. Žiaci sa určite potešili, že na-
miesto učenia v triedach sa utorok 14. 9. 
vybrali s pani učiteľkami na túru do oko-
lia Nemšovej. Okrem zdravého pohybu 
boli súčasťou cvičení aj rôzne vedomost-
né úlohy. Naučili sme sa niečo o turistic-
kých značkách, ktoré mohli deti sledovať 
aj počas presunu terénom, zahrali sme si 
rôzne hry v prírode a pripomenuli sme 
si, že prírodu a naše životné prostredie je 
potrebné chrániť. Naši prvostupniari ab-
solvovali v tento deň každoročný Beh pre 
zdravé srdce.  Príjemným spestrením pre 
žiakov druhého stupňa bola zas spoločná 
opekačka, kde sme sa nielen dobre na-
jedli, ale pri spoločných rozhovoroch sme 
upevňovali vzťahy v triednych kolektí-
voch aj mimo prostredia školy. Nezabudli 
sme ani na pravidlá bezpečnej likvidácie 
ohniska a samozrejmosťou pre nás bolo, 
že čo sme si so sebou priniesli, to sme si 
po sebe aj upratali. Je dokázané, že pobyt 
v prírode pozitívne vplýva na našu nála-
du, zmierňuje stres, posilňuje imunitný 
systém a dokonca nám pomáha kreatív-
ne myslieť a lepšie riešiť problémy. Naši 
žiaci sa o tom sami presvedčili a viacerí 
zhodnotili, že by takéto dni mohli bývať aj 
častejšie. Uvidíme, čo nám ďalšie mesia-
ce tohto školského roka prinesú.

Za kolektív ZŠ pripravila M. Lašová

Helena Vondráčková
ilustračná fotografia / zdroj Wikipedia

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

Spoznávali sme súhvezdia

Hravé učenie v letnom tábore

V júli a auguste sa brány školy pre žiakov a študentov na dva mesiace zatvárajú, tá 
naša však zostala pre deti otvorená aj počas leta. Opäť sme prežili nezabudnuteľné zá-
žitky v dennom letnom tábore a letnej škole. Pripomeňme si, ako vyzerali naše prázd-
ninové aktivity a aj to, čo priniesli prvé dni v školskom roku 2021/2022.

VÝLETNÍCI, REBELI A KUNG FU PANDY

To boli názvy našich troch družstiev  
v dennom letnom tábore, ktorý sa ko-

nal v dňoch 6. až 9. júla 2021. Program bol 
naozaj pestrý a za štyri dni sme preces-
tovali a spoznali krásne miesta (nielen) 
v našom okolí. Svoje pohybové zručnosti 
si deti zlepšovali napríklad zdolávaním 
prekážok v lesoparku Brezina v Trenčíne 
či absolvovaním náučného chodníka Je-
leň – Baračka pri Trenčianskych Tepli- 
ciach, kde dokonca hľadali ukrytý poklad. 
Okrem športu si deti vyskúšali aj prácu 
speleológov, keď vybavení baterkami 
prebádali zákutia Jaskyne pod Jeleňom. 
Naši táborníci navštívili aj kontaktnú 
ZOO v Piešťanoch. Tu si mohli pohladkať 
a nakŕmiť rôzne zvieratká. Tak ako kaž-
dý rok, posledný deň strávili deti v kine 
Lastovička v Dubnici nad Váhom pri roz-
právke Chrumkáči. Na pamiatku si deti  
z tábora odniesli diplomy, darčeky a spo-
mienky na radostné chvíle, ktoré mohli 
s kamarátmi zažiť na vydarenom tábore. 

KÝM BUDEM, AŽ RAZ VYRASTIEM

V druhej polovici leta sme sa opäť tešili 
na našich školákov, ktorých rodičia 

prejavili záujem a prihlásili ich do letnej 
školy. Tohtoročná letná škola sa konala  

v dňoch 16. – 20. augusta 2021 a zúčastni-
lo sa jej až 82 žiakov prvého stupňa. Téma 
letnej školy – Kým budem, až vyrastiem 
– sa niesla celým týždňom, počas ktoré-
ho deti spoznávali rôzne tradičné aj ne-
tradičné povolania. Cieľom bolo prostred-
níctvom didaktických hier a zážitkovým 
učením utvrdzovať nadobudnuté učivo.  
Deťom sme sa snažili počas jednotlivých 
dní priblížiť rôzne povolania, ktoré sme 
doplnili zaujímavými exkurziami a soci-
alizačnými aktivitami. Prvý deň sme na-
vštívili Regionálne centrum zhodnoco-
vania BRO (kompostáreň) a Zberný dvor 
v Nemšovej, kde si deti vypočuli dôležité 
informácie o triedení odpadu a spracova-
ní biologického odpadu, z ktorého vzniká 
kompost použiteľný v našich záhradách. 
Na záver dňa si deti vyrobili tričká. Lekto-
ri z organizácie Mladý podnikavec deťom 
priblížili svet financií hravou formou. Pl-
nili rôzne úlohy, pri ktorých využívali tí-
movú spoluprácu a finančnú gramotnosť. 
Tretí deň našej letnej školy sme navštívi-
li kontaktnú ZOO v Lubine, kde sa deti na 
chvíľu premenili na malých chovateľov. 
Vyskúšali si nakŕmiť ovečky, srnku, ale 
aj lamu. Štvrtok si deti užili v spoloč-
nosti dobrovoľných hasičov z Bolešova. 
Naši malí budúci hasiči mali neskutočné 
množstvo otázok, na ktoré im tí súčasní 
veľkí hasiči ochotne odpovedali. Okrem 
toho si deti zmerali sily v detských šta-

ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

 Vážení čitatelia,

 Základná škola, Janka Palu 2, 
Nemšová žila aj počas prázdnin ni-
elen prípravou na nový školský rok. 
Prvé júlové dni strávilo skoro 40 detí  
v  dennom tábore a viac ako 80 detí 
päť augustových dní v letnej škole. 
Pani vychovávateľky zo školského 
klubu detí   pripravili pre žiakov zau-
jímavé aktivity spojené s výletmi. Žia- 
ci využili vedomosti získané v škole 
pri riešení nových úloh. Získali nové 
poznatky, skúsenosti a zručnosti. Ak-
tivity letnej školy 2021 boli financova-
né z projektu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.
 
 Školský rok 2021/2022 je rokom 
65. výročia otvorenia budovy školy na 
Ulici Janka Palu v Nemšovej. Verím, 
že viacerí čitatelia si spomínajú na  
15. september 1956, keď za prítomnos-
ti mnohých hostí a obyvateľov obce  
Nemšová otvorili modernú budovu 
školy. Voňala novotou, bola vyba-
vená najmodernejšími pomôckami, 
kabinetmi, šatňami pre žiakov, spla-
chovacími WC. Súčasťou budovy bol 
aj služobný byt. Na prízemí pod veľ-
kou telocvičňou bola školská jedáleň. 
Priestory školy sa časom prispôsobo-
vali potrebám žiakov a niektoré ka-
binety, ako aj školská jedáleň a slu-
žobný byt boli zrušené. Po rozsiahlej 
rekonštrukcii v r. 2009 nám budova 
stále slúži. Je mladá svojimi žiakmi.  
V súčasnosti už priestory nestačia a 
aj v tomto školskom roku sú dve trie-
dy druhákov v budove Katolíckej spo- 
jenej školy.

 V školskom roku 2021/2022 má 
naša škola viac ako 450 žiakov a viac 
ako 50 zamestnancov. 

 Touto cestou chcem vyjadriť poďa-
kovanie rodičom našich žiakov, ktorí 
dôverujú našej základnej škole a zve-
rili nám svoje deti. Sú to nielen rodičia 
prváčikov, ale aj rodičia detí zo Skalky 
nad Váhom a rodičia, ktorí sa nedávno 
prisťahovali do našej obce. Verím, že 
budeme spolupracovať, aby sme vy-
chovali vzdelaných a slušných ľudí.

 Škola má dve  zástupkyne riadi-
teľky školy. Mgr. Lenku Trškovú, zá-
stupkyňu riaditeľky školy pre druhý 
stupeň ZŠ a od 1. júla 2021 Mgr. Lenku 
Mičkovú, zástupkyňu riaditeľky školy 
pre 1. stupeň ZŠ. 

 Už dlhší čas je súčasťou práce  
v škole, vo všetkých zamestnaniach,  
ale aj v súkromí  neviditeľný vírus 
vo viacerých mutáciách. Vykonali 
sme  opatrenia, aby sme zabezpečili 
prevádzku školy, vytvorili bezpečné 
prostredie pre našich žiakov aj za-
mestnancov. Je potrebné, aby sme sa 
správali zodpovedne, boli ohľaduplní, 
nápomocní, trpezliví, a tak spoločne 
zvládli situácie, ktoré nám budúcnosť 
prinesie.

 Prajem všetkým našim žiakom, 
zamestnancom, rodičom a spolupra-
cujúcim organizáciám  veľa úspechov 
a šťastia v novom školskom roku 
2021/2022.

Riaditeľka ZŠ Emília Mazanovská
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ZÁKLADNÁ 
UMELECKÁ 
ŠKOLA

Žiaci výtvarného odboru na ceste za pirátskym pokladom

Námetová hra na domácnosť

1. miesto vo výtvarnej súťaži Martin Šebík

Nové tváričky vo dverách so spýtavým pohľadom a s obavou 
„čo tu budem bez mamy“ začali ďalšiu etapu, ktorá prináša 
množstvo zmien nielen pre samotné deti, ale i pre celé rodi-
ny. Prispôsobiť chod rodiny malému škôlkarovi je častokrát 
náročné a vyžaduje prispôsobiť sa aj organizácii materskej 
školy. Každoročné prvé neformálne stretnutie zákonných zá-
stupcov s vedením školy splnilo svoju funkciu. Potešiteľný je 
záujem rodičov novoprijatých detí o poskytnuté informácie 
ohľadne organizácie školy, vzájomnej spolupráce a odporú- 
čaní v súvislosti s prvým nástupom detí do materskej školy. 
Všetky potrebné informácie sú dostupné pre rodičov v škol-
skom poriadku zverejnenom na www.ms-nemsova.sk. 
Očakávaný druhý september otvoril brány novým, ale i „na-
šim“ deťom. Do materskej školy nastúpilo spolu 211 detí. Pri-
pravili sme im priestory, ktoré spĺňajú detské požiadavky. 
Všetky hračky, didaktické hry, výtvarný materiál sú deťom 
dostupné, korešpondujú s vekom detí, s ich potrebami a záuj-
mami. Naďalej bude naším cieľom hrať sa a hrou sa učiť. Die-
ťa v hre permanentne uplatňuje to, čo už vie, neustále opakuje 
to, čo vidí a keďže ide o zmysluplnú aktívnu činnosť, dieťa sa 
učí porozumieť javom, procesom i objektom, ktoré tvoria jeho 
obklopujúcu realitu. Hra je základným prostriedkom našej vý-
chovy a vzdelávania.

Miroslava Dubovská

AHOJ, ŠKÔLKA
S končiacim sa letom v materskej škole  
opäť počuť džavot detí. 

LETO SO ZUŠ

Pandemická situácia nám  
v minulom školskom roku 
nedovoľovala organizovať 

súťaže a vystúpenia, preto sme  
mali s deťmi z výtvarného a taneč-
ného odboru veľkú radosť, že sa 
môžeme spolu konečne  stretnúť na 
dennom tanečnom tábore, výtvar-
nom plenéri alebo vystúpeniach,  
a nazbierať tak letné zážitky spo- 
jené i s umením.

Výtvarný odbor prežil začiatkom 
prázdnin  nezabudnuteľnú cestu 
za pirátskym pokladom smerom 
k ľuborčianskemu jazeru. V pro-
stredí krásnej prírody sa deti 
venovali výtvarnému umeniu, 
maľovali, kreslili a zachytávali 
moment prírodného prostredia 
a tešili sa z vytvorených štúdií. 
Užili si krásny letný deň plný 

nových dobrodružstiev. Žiaci vý-
tvarného odboru sa zapojili i do 
miestnej výtvarnej súťaže Lacove 
chrobáky. Ich úspechy nás veľmi 
potešili, prvé miesto získal Martin 
Šebík, štvrté miesto Dominika Bo-
hušová a cenu poroty získali Han-
ka Pevná a Martin Krajčovič.

I naši tanečníci zažili nový kon-
takt s umením. V tanečnom den-
nom tábore si naše malé i väčšie 
deti vyskúšali viacero tanečných 
štýlov, naučili sa i novú choreo-
grafiu, s ktorou vystúpili v pro-
grame na Nemšovskom jarmoku. 
No nielen tam sa prezentovali so 
svojimi choreografiami, vystúpe-
nia odštartovali dievčatá z TS Elis 
v Ilave 6. júla na Ilavskom kultúr-
nom lete s tancom, pokračovali 
vystúpením na Kľúčikove a 13. 
augusta predviedli svoje choreo-
grafie v klasickom štýle i disco 

dance na jarmoku v Nemšovej, 
kde si zatancovali aj ich pani uči-
teľky. V programe na jarmoku sa 
predstavili i naši žiaci hudobné-
ho odboru so svojimi sólovými 
skladbami či spevom.

Tohtoročné leto bolo teda pre 
niektorých našich žiakov spojené 
s kreatívnou tvorbou, tréningami 
či cvičením na hudobných ná-
strojoch. Vystúpenia sme si všet-
ci veľmi užili a dúfame, že v tomto 
školskom roku už ich bude omno-
ho viac. Novinkou pre tento škol-
ský rok je i otvorenie štúdia pre 
dospelých v tanečnom odbore, 
ktorému sa veľmi tešíme. Všet-
kým žiakom, malým i veľkým, 
želáme úspešný štart do nového 
školského roka, nech je lepší ako 
ten minulý.

Viera Muntágová

Začiatok letných  prázdnin je asi pre každého školáka najkrajším 
obdobím v roku. Deti majú voľno od učenia, domácich úloh či ran-
ného vstávania, vonku je väčšinou krásne počasie a všetci sa te-
šia na prichádzajúce letné zážitky. 
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Z návštevy pápeža

Prázdninové a zážitkové leto podáva žezlo pestrofarebnej a rovnako pútavej jeseni. Tak ako každý rok, aj 
teraz začal školský rok 2. septembra prezenčne a s prísľubom, že školy sa nebudú plošne zatvárať. Tešíme 
sa a máme nádej, že počas celého školského roka budeme chodiť do školy dverami a nie cez online aplikácie.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ 
SPOJENEJ ŠKOLY

ÚSPEŠNÝ ZAČIATOK  
ŠKOLSKÉHO ROKA

 Školský rok sme odštarto-
vali svätou omšou a privítaním 
prvákov primátorom mesta 
Nemšová v kultúrnom centre. 
Žiakov z prípravných ročníkov  
a špeciálnych tried privítal pán 
primátor priamo v škole. Brá-
nu našej školy v tomto roku po 
prvýkrát prekročilo 37 nových 
žiakov. Dvadsaťdva žiakov na-
stúpilo do bežnej prvej triedy  
a ďalší žiaci navštevujú príprav-
né ročníky pre deti s narušenou 
komunikačnou schopnosťou  
a s poruchami autistického 
spektra, pričom pre deti s po-
ruchami autistického spektra  
s normointelektom sme otvorili 
aj prvý ročník. Nedá mi neob-
zrieť sa aj za koncom predchá-
dzajúceho školského roka, kde 
sa nám všetci deviataci úspešne 
dostali na vybrané stredné ško-
ly, pričom piati žiaci z ročníka 
pokračujú v štúdiu na gymná- 
ziách, piati v učebných odbo-
roch a pätnásti na SOŠ podľa 
svojho výberu. Na osemročné 
gymnáziá boli prijatí štyria žia- 
ci. Našim absolventom gratulu-
jeme a prajeme veľa úspechov  
v ďalšom štúdiu.
 V tomto školskom roku ďalej 
pokračujeme v realizácii zača-
tých projektov, v personalizova-
nom učení žiakov a v zlepšovaní 
spolupráce so všetkými zainte-
resovanými účastníkmi škol-
ských procesov. Tiež pracujeme 
na reštarte Strednej odbornej 
školy s aktuálnym termínom 
september 2022.

Lubomír Král

DUCHOVNÉ ISTOTY

     Všetci s istou dávkou neistoty 
pozeráme do budúcnosti a čaká-
me, čo nám prinesú nasledujúce 
dni. Do týchto myšlienok nám 
dobrý Pán Boh poslal odpoveď 
slovami nášho pána dekana, 
ktorý nám vo svojom príhovore 
pri sv. omši na začiatku školské-
ho roku pripomenul dve istoty.
Prvou je čas. Kým žijeme, máme 
čas k dispozícii a je na nás, ako 
ho využijeme. Môžeme ho pre-
márniť, ale môžeme ho aj plno-
hodnotne využiť. Využiť na vy-
konanie vecí, ktoré nám a našim 
blížnym prinesú osoh. Osoh je 
časný, ale večný. 
 Druhou istotou je Božia po-
moc. Pán je vždy s nami. S Ním 
a s Jeho pomocou dokážeme 
správne využívať a napĺňať  svoj 
čas. Všetkým nám v  modlit-
bách vyprosujem vždy otvore-
né srdce, ktoré bude pripravené  
počúvať Boží hlas a konať  
v súlade s Ním.

Monika Tatranská 

,,CHYŤME SA ZA RUKY, 
SPLEŤME Z NICH SIEŤ.
A SPOLU S FRANTIŠKOM 
ZDVÍHAJME SVET.“
(hymna Stretnutia mladých s pápežom Františkom)

 12. a 15. septembra  našu 
krajinu navštívil Svätý Otec 
František. Možnosť stretnúť sa 
s Petrovým nástupcom si ne-
nechali ujsť ani žiaci a učitelia 
našej školy a prijali pozvanie na 
stretnutie mladých do Košíc a aj 
na slávenie slávnostnej svätej 
omše na slávnosť Sedembolest-
nej Panny Márie do Šaštína.

 V Košiciach čakal mladých 
ľudí bohatý sprievodný program. 
V úvode sme mohli vidieť bub-
novú show Batida, Janais, Katku 
Koščovú a sláčikové kvarteto. 
Potom nasledoval úvodný blok  

s témou „Blahoslavená Anna Ko-
lesárová“ v podaní Zuzany Eperje-
šiovej z tvorivej skupiny Poetica 
musica a scénického tanca Slza.
 V prvom bloku s názvom  
„S Máriou“ si mladí vypočuli sve-
dectvá v podaní sr. Lamyie a Do-
miniky Gurbaľovej a v druhom 
bloku, ktorý niesol názov „S Jo-
zefom“, ponúkli svedectvo Martin 
Augustus Dvornický a Julo Slo-
vák. Potom sa už spoločenstvo 
mladých, aj vďaka Zboru sv. Ce-
cílie,  bezprostredne pripravova-

lo na príchod Svätého Otca. Jeho 
príchodom na štadión Lokomo-
tíva sa odštartoval oficiálny 
program stretnutia. Otvorili ho 
hymnou „Zdvíhajme svet“ Sima 
Magušinová, Martin Husovský  
a zbor s. Cecílie s orchestrom. 
Najskôr Svätý Otec v papamo-
bile pozdravil všetkých prítom-
ných, aby si neskôr vypočul 
svedectvá mladých, s ktorými 
neskôr viedol dialóg a aj sa im 
sám prihovoril. Nakoniec po- 
žehnal všetkých prítomných.
 V Šaštíne sa 15. septembra 
konala slávnostná svätá omša, 

ktorú na slávnosť Sedembolest-
nej Panny Márie slúžil tiež pá-
pež František.
 Ďakujeme, že sme mohli 
byť pri tejto historickej udalosti  
a z príkladu i slov Svätého Otca 
sme mohli načerpať múdrosť, 
nádej i radosť do ďalších dní ži-
vota. Vivat, papa Francesco!  

Lenka Vrtíková

KRÁSNA BODKA  
ZA PRÁZDNINAMI

 Počas letných prázdnin naša 
škola ponúkla rodičom a deťom 
širokú ponuku denných letných 
táborov.
 V Letnom prímestskom tá-
bore boli na každý deň priprave-
né aktivity a výlety, z ktorých si 
deti odniesli množstvo zážitkov.  
V rámci tvorivých dielní deti vy-
paľovali do dreva, maľovali ve-
selé kamene, vyrábali prívesky 
z modelovacej hmoty. Spoznali 
krásu zrúcaniny hradu Vrša-
tec a navštívili i krásne pútnic-
ké miesto v Skalke nad Váhom, 
ktoré dýcha krásnou históriou  
i pokojom. Nechýbala i jazda na 
koníkoch a mini zoo v Trenčian-
skej Závade. Na záver tábora boli 
pripravené súťaže, vyhodnotenie 
a odovzdanie darčekov deťom.
 Po prvýkrát sme mali na na-
šej škole tábor Sovička, ktorý bol 
venovaný deťom so špeciálnymi 

potrebami. Tábor bol naplnený 
hrami, súťažami, kúpaním, pre-
chádzkami do okolia i tvorivými 
dielničkami. Deti si namaľovali 
svoje tričko, spravili osviežujúcu 
tortu a  odchádzali z tábora s dar-
čekmi a sladkými odmenami.
 V denných výtvarných  tábo-
roch boli pre deti pripravené vý-
tvarno-tvorivé aktivity, ako bola 
maľba na drevo, na sklo a na 
plátno. Deti si namaľovali origi-
nálne drevené vešiaky, vázičku 
s prírodným motívom a obraz 
s témou Motýľ. Navštívili sme 
Galériu Bazovského v Trenčíne, 

kde sa deti oboznámili so súčas-
ným umením v podobe kerami-
ky i portrétnej maľby a v Králi-
kovom mlyne v Nemšovej mohli 
vidieť výstavu historických hra-
čiek. Vo výtvarnom tábore Ši-
kovníček deti maľovali na tex-
til, tvorili sme land-art (umenie  
v prírode), vyrábali mydlá a na-
koniec bola  párty s večerou. 
 Prázdninové výtvarné diel-
ničky pripravila pre deti p. uč. 
Petronela Novosadová, kde sa 
tvorilo, maľovalo na sklo, na plát-
no s témou rastlín a kvetov. Men-
šie deti maľovali na tému Afrika, 
robili koláže na tému Lev a Zebra. 
Výtvarné dielničky boli realizo-
vané zážitkovou formou a zame-
rané na rozvoj tvorivosti detí.
 Aktívne sme sa zapojili do 
výtvarnej súťaže Lacove chrobá-
ky, z ktorej si naša talentovaná 
žiačka Natália Ďurechová od-
niesla krásne 2. miesto.
Na začiatku mesiaca október 
bude na našej škole Jesenný 
zber papiera. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zapoja.

Petronela Novosadová    

Úspešný školský rok plný čino-
rodej aktivity a radosti z malých 
či väčších úspechov, ktoré nás 
posúvajú vpred, praje všetkým 
pedagogický kolektív Katolíckej 
spojenej školy. 

Pripravila Mária Urbánková

Slávnostný začiatok školského roka
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CINTORÍNY 
V MESTE NEMŠOVÁ  
V MINULOSTI A DNES 

Sviatok zosnulých sa blíži a my si pripomenieme príbuz-
ných, ktorí už nie sú medzi nami. Nasledujúci článok sa 
venuje miestam, kde sa pochovávali zosnulí v minulos-
ti a kde sa pochovávajú dnes. Na našich cintorínoch je 
pochovaných priemerne 50 občanov ročne. Spolu sa na 
nich nachádza 1 928 hrobových miest a v nich 3 498 zos-
nulých. 

NAJSTARŠÍ CINTORÍN A KRYPTA

Najstarší zaznamenaný cintorín v obci sa spolu s már-
nicou nachádzal vľavo od Kostola sv. Michala (dnes 

križovatka a Ulica Janka Palu spolu s poštou). O najstar-
šom cintoríne vieme, že bol v roku 1766 obohnaný vyso-
kým múrom. Múr sa nenachádzal iba na strane, kde je 
vchod do kostola a na strane, kde sa rozširoval pre nedos- 
tatok miesta. Na cintoríne sa pochovávalo do roku 1786, 
keď boli na kráľovský príkaz vybudované nové cintoríny 
za dedinou. Nový cintorín bol v roku 1786 vybudovaný na  
farskom poli, opatrený krížom a ohradený priekopou. Na 
mieste zrušeného cintorína bola v roku 1859 postavená 
stará škola a v súčasnosti tu stojí miestna pošta. 

KRYPTA

Za zmienku stojí i krypta, ktorá sa nachádza pod Kosto-
lom sv. Michala. Pochovávalo sa v nej iba výnimočne, 

pretože nebola prispôsobená nariadeniam (štátnej vrch-
nosti) a nemala vchod zvonku. Z roku 1829 je o nej písané, 
že nie je posvätená podľa noriem, lebo pri pohrebe sa do 
nej nedá ľahko vstúpiť. Povolené v nej boli 2-3 pohreby 
za rok, za poplatok 2-3 zlaté. Do krypty viedli schody asi 
1,2 metra široké. Krypta sa rozprestiera pod prednou čas-
ťou kostola medzi bočnými oltármi. Po 2. svetovej vojne 
v roku 1956 pri úpravách bol vchod do krypty uprostred 
kostola natrvalo uzavretý. Napočítaných v nej vtedy bolo 
cca 30 rakiev. Medzi mŕtvymi boli dospelí i deti a v čase 
úprav boli niektoré rakvy ešte v dosť zachovanom stave, 
iné už v značnom rozklade. V rakvách bolo ešte vidieť 
ostatky šiat. V krypte boli pochovávaní bývalí páni  Borčíc. 

SÚČASNÉ CINTORÍNY NAŠICH OBCÍ

Cintorín v Kľúčovom bol založený v roku 1786, tak ako 
cintorín v Nemšovej. Postaviť ho dal Martin Chropen, 

z obce previesť a pochovať na židov-
skom cintoríne v Nemšovej. Rodičia 
ju preto pochovali na vlastnej roli, 
hneď vedľa cintorína v Trenčianskej 
Závade. Dlhé desaťročia i po vzniku 
družstva odmietali roľníci preorať či 
inak upraviť toto miesto.
 

EPIDÉMIA BRUŠNÉHO TÝFUSU  
A NÁKAZLIVÁ CHOROBA ZÁŠKRT

Neubehlo ani 10 rokov a v roku 1927 
potrápil občanov brušný týfus. Za-
morených bolo v obci 25 domov. 
Vyšetrovaním bolo zistené, že týfus 
sa rozšíril užívaním vody z obecné-
ho potoka, preto bolo zakázané tieto 
vody užívať. Šíreniu epidémie bolo 
po nariadení lekára Ignáca Steinera 
zamedzené hromadným odvážaním 
chorých do krajinskej nemocnice  
v Trenčíne. Týfusu podľahol 14-ročný 
chlapec Anton Gurín. O rok neskôr  
v novembri 1928 sa medzi deťmi roz-
šírili spálničky (osýpky). Rozšírené 
boli natoľko, že škola bola z naria-
denia okresného úradu v Trenčíne 
zavretá na dobu 7 dní. V minulosti 
sa pravidelne vyskytovala nákazli-
vá choroba záškrt, ktorej v roku 1934 
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EPIDÉMIE A CHOROBY
V DEJINÁCH NEMŠOVEJ

Priestory bývalého cintorína pri kostole po roku 1859

Cintorín Moravská, október 1982

Židovský cintorín Pamätná tabuľa

Brigádnici na stavbe cintorína 

CHOLERA A ŠPANIELSKA 
CHRÍPKA V NEMŠOVEJ

V roku 1831 zachvátila celé Považie 
epidémia cholery. Cholera bola ne-
bezpečná hnačková infekcia, kto-
rá sa šírila kontaminovanou vodou 
alebo potravinami. Vo vode vedela 
prežiť aj roky a na potravinách 6 týž- 
dňov. Pri štúdiu starých matričných 
kníh z roku 1831 – 1832 sa môžeme 
dozvedieť, že v našich obciach v roku 
1831 zomrelo 106 občanov, z toho 
20 na choleru, a v roku 1832 zomre-
lo 127 občanov, z toho 9 na choleru.  
V rokoch 1918 – 1920 sa objavila epi-
démia španielskej chrípky. V matrič-
ných knihách v Nemšovej záznamy 
o nej nie sú, pretože príčina úmrtia sa  
v nich v tých časoch nezaznamená-
vala. Jediný záznam o nej pochádza 
z obecnej kroniky Kľúčového, kde sa 
píše o epidémii španielskej chrípky, 
po ktorej zomrelo viac ľudí. Koľko 
obetí priniesla, kronikár neuvádza. 
Približne z tohto obdobia pochádza 
príbeh o prípade úmrtia 12-ročného 
židovského dievčaťa, ktoré zomrelo 
v Trenčianskej Závade na veľmi ná-
kazlivú chorobu. Odmietli ju však  

podľahla i žiačka 1. ročníka Štefánia 
Adamcová. Išlo o chorobu, ktorá sa na 
celom svete vyskytovala vo veľkých 
epidémiách. Podobne, ako sa o to 
snažíme aj dnes, so súčasnou epidé-
miou bolo v roku 1946 zavedené po-
vinné očkovanie aj na záškrt, vďaka 
ktorému choroba takmer vymizla. 

SLINTAČKA – KRÍVAČKA 
A CHRÍPKY

Choroby postihovali i dobytok, oší-
pané, ovce, kozy. Najčastejšie išlo 
o slintačku – krívačku, ktorá bola 
nebezpečná i pre občanov a čas-
to ovplyvnila i chod samotnej obce.  
V roku 1952 bola choroba natoľko 
rozšírená, že MNV vydalo opatrenie 
zákazu zhromažďovania sa občanom 
vo veľkých skupinách. K tomuto úče-
lu boli od Vianoc zavreté všetky verej-
né miestnosti, hostince, kino a dokon-
ca i kostol. Zákaz platil do 31. 12. 1952. 
V nasledujúcom roku 1953 bola škola 
pre slintačku – krívačku dvakrát za-
tvorená. Školy sa v minulosti zatvára-
li i pre chrípkové  epidémie, väčšinou 
v chladnejších ročných obdobiach. 

Miroslava Bachratá

Covid-19 nie je prvou epidémiou, ktorá postihla naše obce a pravdepodobne ani poslednou. Mor, cholera či španielska 
chrípka, tri najväčšie epidémie a mnoho malých lokálnych potrápilo našich občanov i v minulosti. To, čo prežívame dnes, 
prežívali i naši predkovia a žiadna epidémia tu nebola ani nebude večne.

kuchár vtedajšej majiteľky veľkostatku. Uprostred stál 
drevený kríž, na ktorom bola pribitá podoba Ježiša Kris-
ta. Pri tomto kríži sa usporadúvali náboženské pobožnos-
ti. Podľa zápisu kríž nemal fundáciu, starala sa oň obec.  
V súčasnosti je na cintoríne v Kľúčovom 223 hrobov,  
v ktorých sa nachádza 413 zosnulých. Najstaršie zacho-
vané hrobové miesto je v súčasnosti z roku 1914. 
V obci Ľuborča sa nachádzajú dnes dva cintoríny, ale 
existujú informácie, že ten najstarší cintorín aj s kosto-
lom sa nachádzal na Závadskej ulici v miestach, kde dnes 
stojí zvonica. Dvorecký cintorín, na ktorom sa nepocho-
váva od výstavby detských jaslí, ktoré boli postavené na 
jeho zadnej časti v miestach, kde sa nenachádzali žiadne 
hroby (dnešná ZUŠ Nemšová). Dnes sa na ňom uskutoč-
ňujú len spomienkové akcie. Cintorín je významný pre-
dovšetkým pamätníkom padlým v 1. sv. vojne a hrobom 
padlého amerického vojaka z 2. sv. vojny. Druhý cintorín  
v obci Ľuborča sa nachádza na Cintorínskej ulici a má 
442 hrobov, v ktorých sa nachádza 827 zosnulých. Naj-

starší zachovaný záznam pochádza z roku 1907. Na cin-
toríne v obci Trenčianska Závada sa nachádza 217 zos-
nulých v 132 hrobových miestach a najstarší záznam 
pochádza z roku 1910. 
V obci Nemšová sa nachádzajú tri cintoríny. Prvý, dnes 
už zrušený židovský cintorín, cintorín na Ulici Janka 
Palu a cintorín na Moravskej ulici. Pozostatky židov-
ského cintorína, ktorý sa stroho spomína v kronike ešte 
v 70. rokoch 20. stor., keď sa zveľaďovalo jeho okolie, sa 
nachádza na Ulici SNP. V minulosti sa tu nachádzali ži-
dovské hroby,  manipulačná miestnosť a pohrebný koč.  
So súhlasom židovskej obce bol cintorín v roku 1977 zru- 
šený a pomníky boli prevezené do Piešťan.
Na druhom cintoríne na Ulici Janka Palu je v súčasnosti 
609 hrobov a v nich 1235 zosnulých. Najstarší záznam je  
z roku 1903. Dnes sa na ňom pochováva už len do existujú-
cich hrobov. Cintorín bol v 70. rokoch už veľmi  preplnený 
a začalo sa hľadať nové miesto pre pochovávanie obča-
nov. To sa našlo a od roku 1981 sa začalo budovanie no-
vého najväčšieho cintorína v Nemšovej. V týchto dňoch 
tak cintorín na Moravskej ulici oslavuje svoje 40. výročie 
od zahájenia výstavby, ktorá bola ukončená v roku 1986.

Miroslava Bachratá
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V auguste uplynu-
lo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
milovaná mamička, 
babička a prababička 
p. MARGITA ŠEBÍKO-
VÁ, 21 rokov od smrti 
nášho milovaného 
otca, dedka  
a pradedka p. MARTI-
NA ŠEBÍKA, 23 rokov 
od smrti drahého bra-
ta AUGUSTÍNA ŠEBÍ-
KA a 18 rokov od smrti 
našej drahej sestry 
MARTY ŠEBÍKOVEJ, 
ktorých stále nosíme 
v našich srdciach. 
S láskou a úctou na 
Vás spomínajú dcéry 
s rodinami a nevesta 
Zuzka s rodinou.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Dňa 14. 10. 2021 si 
tichou spomienkou  
a modlitbou pripo-
menieme 5. výročie 
odchodu do večnosti 
JÁNA VESELÉHO. 
Manželka, syn a dcéra.

Dňa 4. 9. 2020 sme 
si pripomenuli 5. 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko 
JOZEF BELKO z Ľu-
borče. S úctou a láskou 
spomína manželka, 
dcéra a synovia  
s rodinami.

Dňa 8. 9.  sme si pri-
pomenuli 5. výročie, 
čo nás navždy opustil 
drahý manžel, otec, 
dedko JAROSLAV 
ZÚBEK. S láskou  
a úctou spomína  
manželka, deti  
s rodinami a ostatná  
blízka rodina. 
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KALENDÁR ZBERU 
TRIEDENÉHO ODPADU
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DRUHY ODPADOV

PET FĽAŠE

BIO ODPAD

FÓLIE

OPOTREBOVANÝ
KUCHYNSKÝ OLEJ

VEĽKOOBJEMOVÝ
ODPAD A ELEKTRO

OSTATNÉ PLASTY

ZBER KONÁROV

INDIVIDUÁLNY DOVOZ
BIOODPADU

TETRAPAKY
KOVOVÉ OBALY

PAPIER

Viac informácií o triedenom zbere nájdete na www.nemsova.sk.

MINIMALIZUJME TVORBU ODPADU!

ZBERNÝ DVOR ODPADOV 
NA ULICI BOROVSKÉHO 30, NEMŠOVÁ

OTVÁRACIE DNI A HODINY 
Pondelok ZATVORENÉ | Utorok až piatok 11:30 – 17:00 | Sobota 09:00 – 15:30

REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV 

NA ULICI GORKÉHO 2097, NEMŠOVÁ
OTVÁRACIE DNI A HODINY 

Streda 15:00 – 17:00 | Sobota 10:00 – 14:00

BIO ODPAD

BIO ODPAD

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

BYTOVÉ DOMY

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TR. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

KOMPOSTÁREŇ 

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

BYTOVÉ DOMY

KOMPOSTÁREŇ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

5. 10.

6. 10.

7.-8. 10.

12. 10.

13. 10.

27. 10. / 29. 10.

2. 11.

3. 11.

10. 11.

11.-12. 11.

23. 11.

24. 11.

30. 11.

13. 11.

1. 12.

7. 12.

11. 12.

15. 12.

16. 12.

ZBER KONÁROV

BIO ODPAD

PAPIER

PAPIER

BIO ODPAD

UKONČENIE SEZÓNY PRE VEREJNOSŤ

TETRAPAKY / KOVOVÉ OBALY

PAPIER

OSTATNÉ PLASTYFÓLIE

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD + ELEKTRO14-15. 10. / 
21.-22. 10.

OPOTREBOVANÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

OTVORENÁ V SOBOTU 
OD 10:00 DO 12:00

Uplynulé obdobie spôsobilo 
obmedzenia i v bohoslužbách 
našej farnosti. Napriek tomu 
sme boli veriacim na blízku  
a poskytli im pastoračnú  
starostlivosť v mene Pána.

► Dňa 19. decembra mala byť  
v našej farnosti spoločná pred-
vianočná svätá spoveď. Bo-
hužiaľ, od tohto dňa bolo znovu 
zakázané slúženie verejných 
svätých omší a dokonca i vys-
luhovanie sviatosti zmierenia. 
Vianočné sviatky sme tak mu-
seli prežiť podobne ako tie veľ-
konočné, pred kamerami a za 
zatvorenými dverami farského 
kostola. 
► Dňa 31. decembra sme vy-
sielali svätú omšu spojenú  
s poďakovaním Pánu Bohu za 
dobrodenia, ktoré nám udelil  
v starom roku. Pri tejto príleži-
tosti pán dekan v kázni spome-
nul i štatistiku našej farnosti: 
37 detí sa stalo Božími synmi 
a dcérami, 64 detí po prvýkrát 
prijalo Pána Ježiša do svojho 
srdca, 27 párov snúbencov si 
vyslúžilo sviatosť manželstva  
a 59 veriacich sme odpreva-
dili na ich poslednej ceste do  
večnosti. 
► Zákaz verejných bohoslu-
žieb pokračoval aj v novom 
roku až do Veľkej noci. Prísne 
opatrenia sa trochu uvoľni-

li v týždni pred Veľkou nocou, 
keď bola povolená individu-
álna pastoračná starostlivosť,  
a teda sme mohli v našom far-
skom kostole veriacim vyslú- 
žiť pred najväčšími kresťan-
skými sviatkami aspoň svätú 
spoveď a podať sväté prijíma-
nie. Počas Bielej soboty bol 
otvorený Boží hrob a veriaci 
sa vo veľkom počte prichá-
dzali pokloniť Pánu Ježišovi  
v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti 
a poďakovať sa mu za jeho vy-
kupiteľskú smrť. V tento deň  
neplatil zákaz podávania svä-
tého prijímania mimo veľ-
konočných obradov, a tak sa  
Eucharistia rozdávala neustále 
od otvorenia až po zatvorenie 
Božieho hrobu. Rozdalo sa viac 
ako 1 000 svätých prijímaní. 
Veľkonočné obrady sa konali 
podobne ako minulý rok bez 
účasti veriacich.  
► Dňa 19. apríla bolo obnovené 
slávenie verejných bohoslu-
žieb, a tak sa náš farský kostol 
i filiálne kaplnky opäť zaplnili 
veriacimi. Nedeľná svätá omša 
o 10:15 sa vysielala prostred-
níctvom internetu do slávnosti  
Zoslania Ducha Svätého. 
► Dňa 16. mája sa konala ho-
dová slávnosť v Trenčianskej 
Závade pri príležitosti sviatku 
Fatimskej Panny Márie. Hlav-
ným celebrantom a slávnost-

ným kazateľom bol pán kaplán 
Dominik Ondriaš. 
►  Dňa 5. júna po ročnej 
prestávke poľovníci a lesníci 
oslávili svojho patróna svätého 
Huberta pri Studničke pod Ko-
šármi v Antonstálskej doline. 
Svätú omšu slúžil a v homílii sa 
prihovoril pán kaplán Dominik 
Ondriaš. Koncelebrantom bol 
bývalý pán dekan Anton Košík. 
►  Dňa 13. júna, presne v deň 
spomienky na svätého Antona 
Paduánskeho, kňaza a učiteľa 
Cirkvi, sme slávili hody v Ľubor-
či. Slávnostným celebrantom  
a kazateľom bol pán dekan Ján 
Smolka. Po svätej omši, ako je už 
zvykom, bolo požehnanie ľalií, 
chleba a detí. 
►  Dňa 20. júna sa konala  
v našej farnosti slávnosť Prvé-
ho svätého prijímania, ktorej sa  
zúčastnilo 65 detí z oboch  
našich škôl. 
► Dňa 4. júla sa v našom far-
skom kostole uskutočnila vý-
ročná celodenná poklona Naj-
svätejšej Sviatosti Oltárnej. 
►  Dňa 1. augusta, nedeľu po 
spomienke na svätú Annu, sme 
mali hodovú slávnosť na filiálke 
v Kľúčovom. Hlavným celeb- 
rantom a slávnostným kaza-
teľom bol vdp. Jozef Plutinský, 
nový správca farnosti Dolná 
Súča, ktorý predtým zastával 
úlohu tajomníka a ceremoni-
ára diecézneho otca biskupa  
Mons. Viliama Judáka. 

Dominik Ondriaš, kaplán

SMÚTOČNÉ  
SPOMIENKY

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým z rodiny, pria-
teľom, susedom, ktorí prišli na poslednej ceste odpre-
vadiť a naposledy sa rozlúčiť s našou drahou manžel-
kou, mamou, starou i prastarou mamou ĽUDMILOU 
FABUŠOVOU, ktorá nás navždy opustila 9. júla 2021 vo 
veku 81 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Naše poďakovanie patrí pánovi dekanovi 
Mgr. Smolkovi za slová útechy a dôstojnú rozlúčku  
a pohrebnej službe VPS, m. p. o., Nemšová, za zabez-
pečenie dôstojného priebehu obradu. Za starostlivosť 
a ľudský prístup v posledných chvíľach života ďakuje-
me aj Centru sociálnych služieb v Nemšovej – Erikovi 
Trenčanovi, Monike Kučiakovej a celému kolektívu za-
mestnancov. S úctou, láskou a vďakou spomína smúti-
aca rodina.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť  
s našou mamou, babkou, prababkou, sestrou, svokrou 
a švagrinou ANNOU PREKOPOVOU, ktorá nás vo veku 
93 rokov opustila 5. septembra 2021. Poďakovanie rodi-
ny patrí dekanovi Mgr. Smolkovi za dôstojnú rozlúčku 
na jej poslednej ceste. S láskou smútiaca rodina.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, ktorí prišli na 
poslednej ceste odprevadiť a naposledy sa rozlúčiť  
s naším drahým manželom, otcom a starým otcom 
JÁNOM BOBOTOM, ktorý nás navždy opustil dňa  
14. 7. 2021 vo veku 85 rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Naše poďakovanie patrí  
aj pánovi kaplánovi Dominikovi Ondriašovi za dôstoj-
nú rozlúčku. S úctou, láskou a vďakou spomína  
smútiaca rodina.

Dňa 9. 3. 2021 sme si 
pripomenuli nedoži-
tých 100 rokov  
nášho otca, dedka  
a pradedka ANTONA 
MATEJIČKA. S láskou 
a úctou spomínajú 
dcéry s rodinami. 

Dňa 16. 8. sme si 
pripomenuli 1. výročie 
úmrtia pani EVY 
KOZÁKOVEJ. S láskou 
spomína manžel, 
bratia, sestra, ostatná 
blízka rodina  
a susedia. 

S láskou v srdci  
a smútkom v duši si 
pripomenieme dňa  
8. 10. 2021 štvrtý rok,  
čo nás navždy opusti-
la naša milovaná ma-
minka a babička pani 
MÁRIA BOBOTOVÁ  
z Nemšovej a 5. 5. 2021 
sme si pripomenuli  
20. výročie, čo nás 
navždy opustil tatinko 
a dedko p. PAVOL 
BOBOT. S láskou spo-
mína celá rodina. 

Dňa 13. 10. 2021 si pri-
pomíname nedožitých 
70 rokov nášho milo-
vaného manžela, otca 
a dedka STANISLAVA 
DOMINA. S láskou  
v srdci a úctou spomí-
na manželka, synovia 
a dcéra s rodinou.
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JUNIOR CIGÁŇ CUP

Š P O R T

Junior Cigáň Cup

V termíne od 2. do 13. júla 
sa v Ľuborči uskutočnil už 
deviaty ročník letnej mlá-
dežníckej futbalovej mini-
ligy Junior Cigáň Cup. 

Tej sa v roku 2021 zúčast-
nilo 40 mladých chlapcov 
v piatich tímoch. Rovnako 
bolo aj päť hracích dní tur-
naja. Úvodné kolo sa kona-
lo na ihrisku FK Ľuborča 
(v predvečer Niva Cupu), 
zvyšné na ploche špeci-
fického drnového ihriska 
Nad Cigáňom. 

Zo zisku „Cigáň Cupu“ sa 
napokon tešil bojovný ce-
lok FK PREDÁTOR, ktoré-
ho hráči si okrem dvoch 
úspešných rozstrelov do-
kázali pripísať aj víťazstvo 
v riadnom hracom čase (2 
x 20 min). V drese predáto-
rov sa dokonca predstavil 
historicky prvý legionár 
miniligy. Jan (Honza) Bělí-

ček z Moravy bude mať na 
prázdniny u babky peknú 
spomienku aj vďaka oce-
neniu jeho brankárskych 
kvalít tričkom s logom „Ci-
gáňa“. FC SPORTING bol 
pre Predátorov zdatným 
súperom.

Kategóriu do 17 rokov ovlá-
dol už po štvrtýkrát celok 
Napajedla CF. Tím zlože-
ný len zo šiestich hráčov 
tak zaknihoval zlatý het-
rik, ktorý sa v budúcnosti 
bude ich nasledovníkom 
len ťažko atakovať. Štvo-
rica Hudek, Svedek, Ma-
chara, Belka zaťažila kontá 
súperov spolu 46-krát, teda 
podstatne viac ako všetci 
hráči súperov dokopy. Na 
striebornú priečku dosia-
hol bojovný FC Ďabej, ktorý 
výsledkovo otočil všetky 
tri merania síl s bronzo-
vým mužstvom FC Kosiči.  
Tímy a zostavy, ktoré si 

skladajú chalani sami, 
hromada bicyklov, sym-
bolické eurové štartovné, 
drevené bránky, prísnejšie 
posudzovanie vulgariz-
mov či vyslovenia mena 
Božieho, samozrejme, pre-
pichnuté lopty či atraktív-
na súťaž v kopaní penált 
po vyhodnotení. Aj toto 
robí atmosféru turnaja, 
ktorý si získal svoje pevné 
miesto v kalendári viace-
rých mladých v Nemšovej 
začiatkom leta. 

V lete 2022 by mal k juni-
orskej minilige pribudnúť 
aj seniorský sranda-turnaj. 
Cigáň Cup sa tak na scénu 
vracia po dlhých dvadsi-
atich rokoch. Držme mu 
palce, nech je minimálne 
takým príkladom férovosti 
a radosti z hry, akým je do-
posiaľ Junior Cigáň Cup.

Bernard Brisuda

CHAMPION RACE
V kategórií Cukrík si súťažiaci odbehli cca 
8 km a prekonali viac ako 35 prekážok,  
v kategórii Rotvajler 15 km+ a viac 
ako 40 prekážok. Trať bola doplnená 
o nové zákutia Závadskej prírody a aj  
o Kľúčovskú dolinu.
Tohto ročníka sa zúčastnilo v oboch ka-
tegóriách spolu 350 pretekárov z celého 
Slovenska. Počas dňa prebiehali rôzne 
doplnkové akcie – KIDS Race, detská pre-
kážková dráha, inSPORTlineARENA – kde 
si ktokoľvek mohol vyskúšať svoju silu  
a vytrvalosť na PROFI sérií náradia znač-

ky inSPORTline, a tradične sme ťahali aj  
KODIAQa či súťažili v BURPEESoch. Ďa-
kujeme všetkým organizátorom, spon-
zorom, partnerom, pretekárom. Špeciál-
ne poďakovanie patrí STAFFu (120 ľudí), 
ktorí zabezpečili hladký priebeh celého 
podujatia. Podujatie splnilo taktiež svoj 
benefičný charakter. Tohtoročný výťažok 
na pomoc rodinám s neľahkým osudom  
v minulom roku činil rekordných 2 500 €.

Všetkým srdečne ďakujeme.
Oliver Vavro

Dňa 21. 8. 2021 sa na Gazdovstve Uhliská konal 7. ročník 
Champion.RACE – najťažších pretekov na Považí.

Uprostred táborového námestia sa stavia stožiar pre štátnu vlajku

 ...batoh zbalený, spacák pripravený, 
ešus umytý. O čom vlastne je skautský 
tábor? Skautský tábor je miesto, kde sa 
radcovia spolu s dospelými vodcami sna-
žia každému dieťaťu pripraviť bezpečné  
a láskavé prostredie, v ktorom sa môže 
všestranne rozvíjať. Okrem už zaužívanej 
romantickej predstavy o tom, že skau-
ti sedia pri ohníčku a veselo si pospe-
vujú, pričom niektorí aj hrajú na gitarke  
dbáme aj o to, aby dieťa počas pobytu rást-
lo po sociálnej, duchovnej, intelektuálnej, 
emočnej, fyzickej a charakterovej strán-
ke. Chceme, aby z našich členov boli lep-
ší ľudia – ľudia, ktorí dokážu byť svojimi 
životmi a hodnotami vzorom pre spoloč-
nosť. Preto by vás nemalo prekvapiť, ak 
vám namiesto spomínanej romantickej 
predstavy predstavíme trochu inú realitu. 
Poďte sa s nami prejsť po našom táboris-
ku na Vláre. 
 V jedálni za stolom práve sedia mla-
dí skauti a skautky a vášnivo diskutujú  
o ťažkých témach – témach ako toleran-
cia, vzájomný rešpekt, či o tom, aké je to 
byť ženou či mužom a čo znamená rovno-
sť medzi nimi. Práve toto sú nosné témy, 

ktoré vybral realizačný tím pre 1. turnus 
letného tábora, ktorý bol určený najmä 
pre našich členov od 12 rokov. 
 Večer navštevujeme večerné stretnu-
tie našich vedúcich, ktoré vedie 15-ročný 
radca, ktorý práve dokončil prvý ročník 
strednej školy. Koriguje debatu, žiada si 
spätnú väzbu a reflektuje predchádzajúci 
deň. Nehovoriac o tom, že riešenie pro-
blémov, ktoré sa vyskytnú počas dňa sa 
vedúci snažia vyriešiť otvorenou komuni-
káciou medzi nimi. Ich priemerný vek je, 
mimochodom, 16 rokov. V kruhu ich sedí 
snáď 25. Je to skvelá partia, s ktorou je 
radosť spolupracovať a zároveň je skvelé 
vidieť, že táto partia “pubertiakov” trávi v 
lete čas veľmi zmysluplne. Presúvame sa 
do podsady, kde plače 7-ročné dievčatko, 
ktorému práve pred spaním spadla po-
steľ. Na jej plač okamžite reaguje 15 roč-
ný chlapec, ktorý ju nielen utíši, ale bez 
váhania posteľ opraví. Obetavo, hoc aj o 
polnoci. Často máme pocit, akoby sme 
boli jedna veľká rodina, kde sa vzájomne 
učíme spolunažívať a chápať sa navzájom 
medzi malými aj veľkými. 
 Naša cesta po táborisku sa presúva do 

kuchyne. Spoza jedálenského pultu nám 
kývajú dve skvelé ženy, ktoré si uprostred 
leta vzali na dva týždne dovolenku, aby 
až do úplného vyčerpania (no vždy s ús-
mevom na perách) pripravovali pre nás 
jedlá, ktorým sa nevyrovná ani najlepšia 
reštaurácia v okolí. V skautskom tábore 
akoby sa vždy na dva týždne zastavil čas. 
Človek ujde od reality všedných dní a žije 
akýsi pohodovejší a príjemnejší čas. Sa-
mozrejme, toto všetko by nemalo zmysel, 
ak by sme túto radosť a naše lepšie ja po-
tom neprinášali späť medzi naše rodiny či 
priateľov. To, čo nás naučí skautský tábor 
musí mať pre nás presah aj do reálneho 

života. Ak sa to raz celé odrazí pri výbe-
re našich budúcich povolaní, v škole či 
doma, tak si môžeme povedať, že celá táto 
výchova a čas mal pre nás zmysel. 
 Ak sa vám prechádzka po skautskom 
táborisku hoc len týmto krátkym opisom 
páčila, radi vás alebo vaše deti uvidíme 
na našich podujatiach alebo družinov-
kách, ktoré sa konajú pravidelne počas 
celého roka. Kontaktovať nás môžete 
prostredníctvom našej facebookovskej 
stránky (117. zbor sv. Františka z Assisi) 
alebo mailom na 117.zbor@gmail.com

Skauti zo 117. zboru sv. Františka z Assisi

SKAUTSKÝ TÁBOR AKO MIESTO, 
KDE KAŽDÉ DIEŤA RASTIE 
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FLORBAL

ŤAŽKÉ ČINKY

KARATE

Š P O R T

Florbal PG žiačky U12

Memoriál P. Kenderu 1. FKS Nemšová

NEMŠOVÁ VEZIE  
Z PRAHY ZLATO!!!
Medzinárodný mládežnícky tur- 
naj Prague Games má za sebou 
už 18. ročník. Zúčastnilo sa na 
ňom šesť slovenských druž- 
stiev a dve z nich si domov do-
viezli zlaté a bronzové medaily.  
V dievčenskej kategórii G12 be-
rie 1. miesto NTS FK – ZŠ NEM- 
ŠOVÁ, ktorá vo finále zdolala 
pražský klub Florbal Chodov  
5 : 1. Práve Chodov vystavil stop-
ku v semifinále kategórie chlap-
cov B17 nášmu 1. FBC Florbal 
Trenčín, ktorý tak obsadil ko-
nečné 3. miesto.

„Rok ubehol ako voda a Nemšo-
vá sa znova vydala do stovežatej 
Prahy zbierať medaily. Domov 
si odvážame už 16. medailu od 

roku 2009 a z toho piatu zlatú!  
V kategórii G12 sa hrá už pia-
ty rok a Nemšová má bilanciu  
2 zlaté, 2 strieborné a jedna bron-
zová. Po krátkej sezóne mládeže 
a úspešných Majstrovstvách 
Slovenska, kde sme zo štyroch 
štartov získali trikrát zlato a je-
denkrát striebro, sme dokázali 
aj v Prahe svoju kvalitu. S veľ-
kou podporou rodičov v Prahe 
dievčatá nesklamali. Družstvo 
v kategórii G16 skončilo na pek-
nom piatom mieste“ povedal 
šťastným hlasom tréner a pred-
seda klubu NTS FK – ZŠ Nemšo-
vá, Peter Tydlačka.

FINÁLE
Nemšová - Chodov 5 : 1 (0 : 0,  
5 : 1). Góly: Artmannová, Adela 2, 
Motolová, Čelinská, Sedláčková

Vladimír Gajdoš

ÚSPECHY KK MUGEN  
NA VEĽKEJ CENE SLOVENSKA  
KARATE 2021
Dňa 17. júla 2021 sa zverenkyne 
trénera Mgr. Pavla Prnu zúčast-
nili Veľkej ceny Slovenska karate 
2021. Aréna Národného tenisové-
ho centra v Bratislave privítala 
karatistov osemdesiatich troch 

V sobotu 17. júla sa v areáli 
NTS v Nemšovej uskutočnil  
3. ročník obnoveného Memo-
riálu Petra Kenderu, ktorého 
sa ako v predošlých ročníkoch 
zúčastnili mužstvá FK Slovan 
Nemšová, TJ Družstevník Vlá-
ra Ľuborča, FK Kľúčové a MFK 
Nová Dubnica.
Žreb rozhodol o tom, že v pr-
vom zápase sa postavili proti 
sebe MFK Nová Dubnica a TJ 
Družstevník Vlára Ľuborča.  
Z víťazstva a postupu do finá-
le sa tešili hráči Ľuborče po 
víťazstve 2 : 1, o ktorom však 
rozhodol až penaltový rozstrel. 
V druhom stretnutí si zmerali 
sily hráči FK Kľúčové s futba- 
listami FK Slovan Nemšová. 
Po vyrovnanom priebehu zá-
pasu o výhre domácich rozho-
dol gól z penalty, ktorú preme-
nil Ján Bahno.
V súboji o tretie miesto si po-

radili hráči FK Kľúčové so 
súperom z MFK Nová Dubnica 
vysoko 5 : 0. Vo finále nedali 
domáci hráči šancu susedom 
z Ľuborče, zvíťazili 4 : 0, a tak 
pohár za víťazstvo zostal  
v Nemšovej.
Najlepším strelcom turnaja sa 
stal Juraj Beňo z FK Kľúčové.
Pred zápasom o tretie mies-
to boli dorastenci spojeného 
družstva Ľuborča/Nemšová 
za potlesku prítomných divá-
kov dekorovaní ako víťazi IV. 
ligy severozápad. Následne si 
činovníci FK Slovan Nemšová 
spolu s predstaviteľmi mes-
ta Nemšová uctili a ocenili 
prácu bývalých futbalových  
funkcionárov domáceho klu-
bu, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
futbalu v meste Nemšová. 
Išlo o pána A. Krchňávka st.,  
A. Tršku a S. Kňažeka.

Vladimír Gajdoš

klubov z trinástich krajín, spo-
medzi ktorých sa KK MUGEN 
v rámci medailovej štatistiky 
umiestnil na skvelom 5. mieste. 
Medailové priečky obsadili:
1. MIESTO Viktória NOVOTNÁ (st.
žiačky do 40 kg), Vanesa ONDR- 
KÁLOVÁ (st. žiačky do 45 kg), 
Miroslava Kopúňová, (kat. senio-

riek do 68 kg), 2. MIESTO Jessica 
GAŠPAROVÁ (st. žiačky do 40 kg), 
Petra CHRASTINOVÁ (st. žiačky 
nad 50 kg). Súťaže sa zúčastnila i 
pretekársky menej skúsená Jes-
sica Šupíková, ktorá medailu ne-
získala, ale predviedla vynikajúci 
bojový výkon.

Vladimír Gajdoš

Adrián TURIAK
Majstrovstvá Slovenska v tlaku 
na lavičke Stará Ľubovňa 21. 8. 
● kategória  do 83 kg, dorastenci 
1. miesto, muži 9. miesto 
Grand Prix Slovakia, Silový troj-
boj RAW, Častá, 4. 9. dorastenci 
stredná kateg. 2. miesto 

Igor VANEK 
Majstr. Slovenska v tlaku na la-
vičke Stará Ľubovňa 21. 8.
● kategória do 83 kilogramov, 
muži 2. miesto 

PRIPRAVUJEME
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