
  a Valentína, 14. februára, sa slniečko za-
  milovane usmievalo a od rána nekompro-
  misne dvíhalo temperatúru ovzdušia, z ran-
  ných - 6 stupňov - na 8 stupňov popolud-
ní. Prilákalo nemálo záujemcov o zabíjačkové špe-
ciality, ale aj o nevšedné mäsiarske predstavenie, 
ktorého hlavným hrdinom bolo zavesené prasa a, sa-
mozrejme, majstri mäsiari. Zakáľačkovú procedú-
ru, rozobratie prasaťa spolu s ukážkami výroby za-
bíjačkových špecialít, ktorú dnes už len zriedkavo 
vidieť v niektorom z našich dvorov, zabezpečovalo
Gazdovstvo Uhliská a o predaj, aj keď sa trochu 
dlhšie čakalo, bol veľký záujem.

 V amfi teátri mestského múzea od rána vládla 
dobrá nálada, ktorú nepokazilo ani sklamanie zo 
sprievodu masiek, ktorých tento rok bolo iba zopár. 
O hudobnú produkciu sa starala Dychová hudba 
NGO. Popoludnie neodmysliteľne patrilo pochová-
vaniu basy, o ktoré sa už roky stará zohraný tím 
Folklórnej skupiny Liborčan. Prvenstvo medzi divá-
kmi jednoznačne patrilo početným mladým rodinám 
s deťmi a ich príbuznými, ktoré netrpezlivo očaká-
vali začiatok fašiangového karnevalu. Ten sa konal 

o 15. hodine v Kultúrnom centre a spolu s mestom 
ho opäť vynikajúco pripravila Základná umelecká 
škola. Recitovalo sa, spievalo, odpovedalo na há-
danky, tancovalo, súťažilo, všetko pod taktovkou 
šaša, presvedčivo ho zahral Mgr. Vladimír Ondro-
vič, učiteľ ZUŠ, ktorý nezabudol ani na vyhodnote-
nie najkrajších masiek. Radosť detí a iste i rodičov 
vystupňovala záverečná diskotéka.

 Fašiangy navždy zostanú symbolom veselosti, 
zábavy, hodovania a pitia. Také sme ich v reduko-
vanej podobe prevzali aj my dnes. Sú obdobím pre-
chodu od zimy do jari a v našom meste naďalej pa-
tria medzi obľúbené a vyhľadávané podujatia.  

Ing. Marcela Prekopová

20.  JUBILEJNÝ NEMŠOVSKÝ PLES
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Viťazi súťaže v RTVS
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Výstava Bitka pri Bielych Karpatoch Kľúčovský Zlatý slávik
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Vážení občania,

prvé tri mesiace 
nového roka sa 
niesli v znamení 
aktívnej a sľubnej
spolupráce všet-
kých poslancov
novozvoleného
mestského zastu-
piteľstva. Zavied-
li sme pracovné 
stretnutia a na no-
vom kolektíve je 
vidieť súčinnosť 
„starých“ i nových 
poslancov na podpore rozvojových projektov. 
 Pozitívne zmeny však budú do veľkej miery zá-
visieť aj od čerpania eurofondov na základe men-
ších či väčších výziev, ktoré budú už v tomto roku. 
Chceme byť na podávanie žiadostí dobre priprave-
ní. 
 V súčasnosti zadávame vypracovanie architek-
tonickej štúdie v rámci celej centrálnej mestskej 
zóny, ktorá bude vychádzať z návrhu nového územ-
ného plánu a podrobne ho riešiť. Táto štúdia by 
mala pomôcť k architektonickému budovaniu stredu 
mesta. Bude zahŕňať najmä riešenie komplexného 
návrhu centra mesta v nadväznosti na širšie úze-
mie, hlavne s preriešením optimálneho dopravné-
ho režimu. Štúdia v rozsahu projektu pre územné 
rozhodnutie bude obsahovať niekoľko návrhov, ku 
ktorým sa verejnosť a organizácie v našom meste 
budú môcť vyjadriť. Nateraz sme rozhodnutí upraviť 
a doplniť dopravné značenie na Mierovom námestí 
v zmysle vypracovaného projektu dopravného zna-
čenia, aby sme z neho vylúčili parkovanie náklad-
ných áut a kamiónov.
 Vo februári tohto roku sme reagovali na Výzvu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
na rozšírenie kapacít materských škôl - výsledky 
zatiaľ nie sú zverejnené. 
 V Ľuborči nám po ukončení prenájmu vrátili bu-
dovu pri MŠ a ZUŠ, v ktorej môže vzniknúť jedna 
trieda s príslušenstvom pre 13 detí. Preto sme sa 
rozhodli v rámci výzvy využiť možnosť získania do-
tácie na rozšírenie materskej škôlky.
 Na základe odporučenia z VÚC nám bolo 13. 
marca doručené oznámenie z Envirofondu o po-
skytnutí dotácie na kanalizáciu vo výške 90 000 €,
z ktorej plánujeme zrealizovať dokončenie kanalizá-
cie na Kukučínovej ulici a pokračovať v tých uliciach 
Ľuborče, ktoré nie sú odkanalizované. Zatiaľ však 
len v rozsahu poskytnutých fi nančných zdrojov.
 Významným krokom k posilneniu bezpečnosti 
cestnej premávky občanov na trase Kľúčové - Ľu-
borča bude cyklochodník, ktorý povedie od kľúčov-
ského cintorína do Ľuborče. Občania, ktorí chodia 
na bicykli alebo pešo nebudú ohrozovaní cestnou 
premávkou, zároveň bude cyklochodník využívaný 
aj na prechádzky. V súčasnosti pripravujeme pro-
jektovú dokumentáciu, v najbližších mesiacoch po-
dáme žiadosť a jeho vybudovanie bude závisieť už

(viac na strane č. 2.)

 Dňa 17. januára 2015 sa Kultúrne centrum 
Nemšová stalo reprezentatívnym miestom, kde sa 
konal jubilejný 20. mestský ples. Svojou tradíciou
i kultúrnym programom pozitívne oslovil Nemšovča-
nov, ich hostí i ľudí zo širokého okolia, a tak sa na 
tanečnom parkete zišlo až 170 tanečných párov.
 Ples slávnostným príhovorom a prípitkom otvo-
ril primátor mesta Ing. František Bagin. Následne 
taktovku hovoreného slova prevzala Kristína Pre-
kopová, ktorá moderovala celovečerný program. Do 
tanca hrala Dychová hudba Skaličané, HS Butter-
fl y, ĽH Lazarovci a hudobnú produkciu zabezpečil 
DJ Vašo. Atraktívnym predtancovaním sa zaskveli 
páry z Tanečno-športového klubu STELLA Žiar nad 

Hronom. Zaujali hostí nielen choreografi ou, kostý-
mami, ale najmä výberom hudby. Úspech mala
i barmanská show s miešanými nápojmi a výher-
cov potešila bohatá tombola. Očakávaným zlatým 
klincom programu bolo vynikajúce vystúpenie po-
pulárnej slovenskej speváčky Zuzany Smatanovej 
so skupinou, ktorá nielen roztancovala, ale i rozo-
spievala všetkých hostí. Každý z prítomných si od-
niesol z prebdenej noci dobrú náladu, niektorí výhru 
a nepochybne všetci pekný zážitok, aj pamätnú fo-
tografi u na jubilejný 20. ples v Nemšovej.

Bc. Miroslava Dubovská

Fašiangy aj v Nemšovej dávali zbohom ponurým zimným dňom a po dlhých týždňoch boli v meste prvým 
podujatím, ktoré dokázalo vylákať stovky ľudí z teplých domovov, aby sa mohli stretnúť s priateľmi, po-
rozprávať sa, zažiť dobrú zábavu a ochutnať alebo si aj zakúpiť čerstvé zabíjačkové či iné špeciality.

F A Š I A N G Y  N A  V A L E N T Í N A
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Zakáľačková procedúra

Pochovávanie basy

Najkrajšie ocenené masky

Hviezda plesu Zuzana Smatanová



Vážení občania,

v posledných voľbách 
do mestského zastupi-
teľstva som mal tú česť 
byť opäť zvolený za jed-
ného z 13. poslancov
nášho mestského za-
stupiteľstva a násled-
ne som bol navrhnutý 
na post zástupcu primá-
tora.
 Vážim si dôveru,
ktorú som dostal a chcel
by som za ňu poďakovať a vysloviť ubezpečenie, že 
svoje schopnosti rád venujem podpore každej do-
brej a mestu prospešnej aktivite. Verím, že v tomto 
volebnom období mesto zrealizuje úlohy a predsa-
vzatia, ktoré si dali jednotlivé politické strany i po-
slanci do volebných programov. Budem sa snažiť 
prispievať k dobrej spolupráci všetkých poslancov 
a pracovníkov MsÚ.

Ján Gabriš, zástupca primátora
Jarné upratovanie sa uskutočnilo v Ľuborči, Kľú-
čovom a v Trenčianskej Závade v dňoch 20. a 21.
marca 2015. V Nemšovej sa upratovalo nasledu-
júci víkend. Čistili sa verejné priestranstvá, chod-
níky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, 
okolie prevádzok, škôl, cintorínov. Organizácie
vyčistili vybrané úseky aj v extraviláne, tiež prí-
stupové komunikácie a podobne. Občania aj 
spoločenstvá mesta sa zapojili do vyhrabávania 
a čistenia trávnikov, chodníkov, priestranstiev, 
ako aj do čistenia okolia smetných boxov. 

Rovnako sa konal aj zber Veľkoobjemového od-
padu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu.
Dňa 18. marca, v mestských častiach Ľubor-
ča, Kľúčove a Trenčianska Závada a 19. marca
v mestskej časti Nemšová sa uskutočnil aj zber 
konárov z jarného rezu stromov a kríkov od ro-
dinných domov. 
 Za účasť a pomoc na jarnom upratovaní 
mesta patrí všetkým veľké poďakovanie.

-MP-

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

V tejto časti rokovania MsZ poslanci schválili pro-
gramový Rozpočet mesta Nemšová na roky 2015 
-2017. Celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo 
výške 3 663 150 € a výška zatiaľ neurčených kapi-
tálových výdavkov je 148 tis. €. K návrhu rozpočtu 
predložila svoju správu aj hlavná kontrolórka. Ná-
sledne poslanci schválili aj Rozpočet VPS, m.p.o. 
Nemšová na roky 2015-2017, v ktorom príjmy aj vý-
davky sú vo výške 328,9 tis. € a tiež fi nančný plán 
na podnikateľskú činnosť. Poslanci schválili aj od-
menu bývalému zástupcovi primátora za predchá-
dzajúce volebné obdobie.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ
NARIADENIA

Po prerokovaní materiálov poslanci schválili VZN 
č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení pre rok 
2015 ako i dotáciu na jedného žiaka na CVČ mimo 
územia mesta. 
 V zmysle protestov prokurátora, ktorým poslan-
ci vyhoveli, proti VZN mesta Nemšová č. 5/2011 o po-
vodňových plánoch a proti VZN mesta Nemšová
č. 9/2008 v súvislosti so zavedením meny euro
v SR boli schválené VZN mesta Nemšová č. 2/2015 
a č. 3/2015.

OSTATNÉ

Na rokovaní bola predĺžená platnosť Plánu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja do termínu schvále-
nia nového PHSR.
 V novom volebnom období boli odvolaní dote-
rajší a schválení noví zástupcovia mesta, a to Jána 
Gabriš, Anton Krchňávek, František Begáň a Ing. 
Zita Bednáriková do Rady školy pri Materskej škole, 
Odbojárov 177/8A, Ján Gabriš, Ing. Mária Haljako-
vá, Vladimír Gajdoš a Stanislav Husár do Rady ško-
ly pri Základnej škole, Janka Palu 2, Ján Gabriš, 
František Begáň, Janka Filová, Ing. Peter Gabriš do 
Rady školy pri Základnej umeleckej škole, ul. Ľu-
borčianska 2.
 Redakčná rada Nemšovského spravodajcu bu-
de pracovať v zložení Ing. Iveta Jurisová, Ing. Mar-

cela Prekopová, Bc. Soňa Kňažková, Vladimír Gaj-
doš, Mgr. Lenka Tršková, Mgr. Mária Urbánkovú
a Bc. Miroslava Dubovská.
 V roku 2015 sa bude pokračovať pri spracová-
vaní Územného plánu mesta Nemšová - III. a IV. 
etapou. Poslanci prijali doplnenie uznesenia o spo-
lufi nancovaní územnoplánovacej dokumentácie
v prípade, že mesto získa dotáciu o ktorú sa uchá-
dza podaním žiadosti v mesiaci február tohto roku.
Bol schválený plán zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva Nemšová na rok 2015 a JUDr. Mojto ako 
nový doplňujúci člen komisie fi nančnej a správy 
mestského majetku.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Po prerokovaní poslanci schváli vecné bremená na 
zriadenie a uloženie NN prípojky elektriny a právo 
vstupu, prechodu na pozemky vo vlastníctve mesta 
parc. KN-C č. 1845, 1846, 1850, 1852 a 1987 k.ú. 
Ľuborča pre L. Rýgera, parc. KN-C č. 980/10, 976/3, 
969/1 v k.ú. Nemšová pre P. Ševčíka, parc. KN-C č. 
2229/2, v k.ú. Ľuborča pre J. Bračíka a parc. KN-C 
č. 1845 k.ú. Ľuborča pre B. Rýgera. Bola schválená 
zmena uznesenia č. 427 zo dňa 17. 9. 2014 o vec-
nom bremene v prospech spoločnosti MMG Produkt
a zmena uznesenia č. 456 zo dňa 19. 11. 2014.
 Poslanci schválili zámer prenajať pozemok KN-C 
č. 131/1 v k.ú. Ľuborča ako prípad hodný osobitného 
zreteľa S. Husárovi za účelom vytvorenia manipulač-
nej plochy počas rekonštrukcie obchodu. 
 Následne schválili prebytočnosť ako i možnosť 
odpredaja pozemku parc. KN-C č. 1761 o celkovej 
výmere 1110 m², k.ú. Ľuborča, minimálne za cenu 
4,00 €/m2. Po diskusii poslanci MsZ neschválili od-
predaj časti pozemku KN-C č. 2494, k.ú. Nemšová
v zmysle žiadosti Ing. Ľ. Fehéra. Po prerokovaní od-
predaja spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/33 na 
pozemku parc. KN-C č. 2065/11, k.ú. Trenčín man-
želom Jankovským bol odpredaj schválený za cenu 
175,00 €/m². Nebol schválený odpredaj časti pozem-
ku parc. KN-C č. 847/3 v k.ú. Nemšová M. Orechov-
skému a parc. č. KN-C č. 1852, k.ú. Ľuborča B. Rý-
gerovi. Na Ul. Moravskej boli odpredané zostávajúce 
časti pozemku pod garáž a na záhradu parc. KN-C č. 
604/47 maželom Patkovcom a KN-C č. 604/21, 604/4 
p. Balážovi, všetky pozemky v k.ú Nemšová. V záve-

Z ROKOVANIA POSLANCOV MSZ
V MESIACI FEBRUÁR A MAREC
Rokovanie  MsZ, dňa 11. februára v Kultúrnom cen-
tre Nemšová. V úvode hlavná kontrolórka infor-
movala poslancov o plnení úloh z uznesení MsZ 
Nemšová a zároveň predložila správu o kontrolnej 
činnosti mesta Nemšová za rok 2014.

re tejto časti rokovania poslanci neschválili prenájom, 
ale schválili odpredaj pozemku parc. KN-C č. 603/31 
orná pôda o výmere 11 524 m² obchodnou verejnou 
súťažou na podnikateľské účely za min. cenu 2 €/
m2. 

DŇA 11. MARCA SA KONALO
UŽ TRETIE ROKOVANIE MSZ
V KULTÚRNOM CENTRE
NEMŠOVÁ.

Poslanci boli informovaní o zámere mesta zadať 
vypracovanie architektonickej štúdie: „Centrál-
na mestská zóna Nemšová“ v úrovni dokumen-
tácie pre územné rozhodnutie, ktorý podporili.
 V tejto štúdii by sa riešila najmä časť Mierové-
ho námestia v Nemšovej (situovanie autobusovej 
zastávky, dopravný prístup pre priemyselnú zónu 
Vlára, parkovanie áut pre obchodné prevádzky, rie-
šenie dopravného uzla - križovatky ciest Mierové 
námestie, Ul. SNP, Ul. Janka Palu v nadväznosti na 
novú Centrálnu mestskú zónu Nemšová, infraštruk-
túra vrátane regulatív zástavby,..), ďalej Ul. SNP 
(využiteľnosť pozemkov vrátane návrhu zástavby
v priestore Domu služieb, v priestore okolo Kultúr-
neho domu, využiteľnosť pozemku bývalý židovský
cintorín, spolu s pozemkami za židovským cintorí-
nom, návrh infraštruktúry vrátane regulatív zástav-
by), Ulica Janka Palu (návrh zástavby a využiteľ-
nosti pozemkov pre obchod, služby, bývanie, od-
dych s novým prepojením na Ul. Kropáčiho, návrh 
zásobovania a parkovacích miest, návrh infraštruk-
túry vrátane regulatív zástavby), Železničná ulica 
(návrh spevnených plôch a parkovania).
 Taktiež boli poslanci informovaní o podanej 
žiadosti na získanie fi nančných prostriedkov 
na rekonštrukciu budovy bývalej práčovne pri MŠ 
v Ľuborči na novovytvorenie triedy MŠ, čím by sa 
rozšírila kapacita škôlky o 13 miest. V závere bola 
prerokovaná ponuka Prima banky Slovensko na 
odkúpenie akcií, ktoré vlastní mesto v tejto banke. 
V súčasnosti mesto túto ponuku nevyužije.

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.

V tomto volebnom období budeme minimálne tri 
dni pre rokovaním MsZ zverejňovať na webovej 
stránke mesta aj všetky materiály na rokovanie.

Chceme taktiež upozorniť, že dlhodobo pripra-
vujeme novú webovú stránku mesta, ktorá by už 
v čase vydania novín mala byť funkčná. Veríme, 
že touto stránkou sprehľadníme všetky zverej-
ňované informácie, oznamy a rozšírime ich o no-
vé tak, aby sme stransparentnili činnosť mesta 
Nemšová.

Ing. Iveta Jurisová,
prednostka

 Mestský úrad v Nemšovej, referát miestnych
daní, oznamuje občanom, že výber dane z ne-
hnuteľností, dane za psa a poplatku za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 
2015 sa začne realizovať v druhej polovici me-
siaca apríl. 
 Bližšie informácie vám budú včas zverejnené 
na úradnej tabuli mesta, na stránke mesta www.
nemsova.sk, ako aj prostredníctvom mestského 
rozhlasu.
 Zároveň chceme informovať o tom, že aj v tom-
to roku mesto Nemšová, ako správca miestnych da-
ní, pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov na daniach. 
Koncom minulého roka sme začali s doručovaním 
výziev na zaplatenie nedoplatku na daniach z ne-
hnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Exe-
kučným konaním sa vymáhaná suma navýši o trovy 
exekúcie, preto žiadame daňovníkov, aby si všetky 
svoje záväzky voči mestu vyrovnali v čo najkratšom 
čase.

Bc. Eva Poláčková

DANE A POPLATKY

JARNÉ UPRATOVANIE - INFORMÁCIA

Upratovali aj škôlkári v Kĺúčovom

Každoročne s príchodom jarných dní Mestský úrad Nemšová v spolupráci s Verej-
no-prospešnými službami m.p.o. organizujú jarné upratovanie. Primátor mesta 
Ing. František Bagin na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo 16. marca oslovil 
predsedov organizácií, spoločenstiev, klubov a občianskych združení pôsobia-
cich v Nemšovej a požiadal ich o spoluprácu pri čistení mesta.  

len od získania nenávratného fi nančného príspevku 
z Eurofondov.
 Z ďalších plánovaných aktivít spomeniem vý-
menu okien na prízemí a opravu strechy budovy 
kde je lekáreň a zdravotné ambulancie z dôvodu 
budúcich úspor nákladov na vykurovaní.
 V nasledujúcich dňoch chceme oplotiť outdoo-
rové ihrisko vrátanie dodania a montáže osvetlenia 
a lavičiek, uvažujeme s dobudovaním chodníka od 
ulice SNP na sídlisko. Dodávateľská fi rma je vysú-
ťažená a v tomto roku plánujeme zaviesť na ihrisku 
cvičenia a iné zaujímavé akcie pod odborným do-
hľadom pre verejnosť.
 Úpravami okolia Centra sociálnych služieb chce-
me prispieť ku skvalitneniu pobytu v tomto zariade-
ní už v blízkej budúcnosti. Plánujeme časť pozemku 
pri tejto budove oplotiť a vybudovať tak oddychovú 
zónu pre obyvateľov centra a ich príbuzných, ktorí 
prídu na návštevu.
 Tento rok plánujeme zrekonštruovať komuniká-
cie a chodníky na Záhumní vymeniť dve nevyhovu-
júce autobusové zastávky, chceme vymeniť neefek-
tívne osvetlenie v športovej hale. Každý rok urobí-
me krok za krokom to, čo je potrebné, aby sa nám 
všetkým v meste lepšie žilo. 
 Pokiaľ ide o veľké projekty, prioritu bude mať 
nové námestie a rekonštrukcia plavárne, pre ktorú
pripravujeme súťaž na dodávateľa. O tom, čo začne-
me skôr, rozhodnú výzvy na čerpanie eurofondov. 
Okrem toho budeme reagovať aj na ďalšie možnos-
ti, ktoré by pomohli vyriešiť rekonštrukciu Kultúrne-
ho centra a ostatné mestské centrá.
 Rád by som tým, ktorí sa zúčastnili na jarnom 
upratovaní poďakoval za účasť a nasadenie, ktoré 
potvrdili, že aktivita „ Za čisté mesto“ mala u vás aj 
tento rok priaznivý ohlas. Svojou pomocou ste vý-
razne prispeli k skrášleniu nášho mesta, za čo ešte 
raz všetkým srdečne ďakujem.

Ing. Františk Bagin

Nadchádzajúce Veľkonočné sviatky
vám prajem veľa radosti, zdravia

a spokojnosti v kruhu svojich blízkych.
Ženám a dievčatám želám veľa kúpačov, 

aby každá návšteva priniesla do rodín
veselé chvíle plné šťastia a pohody. 



Mesto Nemšová prijalo výzvu národného cyklokoordinátora z Ministerstva dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky a zaregistrovalo sa do súťaže „Do práce na bicykli 2015“. 

SÚŤAŽ  „DO PRÁCE NA BICYKLI 2015“    

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej 
fi rmy alebo inštitúcie so sídlom v zaregistrova-
nom meste. Tím je skupina 2 - 4 zamestnancov 
z jednej fi rmy alebo inštitúcie, ktorý sa do súťaže 
zaregistruje a tak potvrdí, že bude v období od 1. 

do 31. mája 2015 dochádzať do práce na bicykli
a bude si o tom zapisovať výsledky do registrač-
ného systému na webovej stránke www.doprace-
nabicykli.eu.

 Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie 
na národnej úrovni, napríklad kategória „spoloč-
nosť, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov“
a tri kategórie na lokálnej úrovni. 

„Cieľom súťaže je: podporiť rozvoj trvalo udrža-
teľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, 
aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpeč-
né podmienky pre využívanie bicykla na prepravu 
po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvá-
rali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné 

uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane 
sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bo-
nusmi motivovali zamestnancov, aby použili na 
dochádzanie do práce bicykel, motivovať zamest-
nancov, aby namiesto motorového vozidla použili 
na dochádzanie do práce bicykel.“

Štatút súťaže a viac informácii o projekte „Ne-
chajme auto doma - národná kampaň pre podpo-
ru environmentálnych druhov dopravy v našich 
mestách“ nájdete  na národnom webovom portáli 
www.dopracenabicykli.eu.

Viac informácií u Ing. Eleny Bachratej

KULTÚRNE
A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA 

VČS ČLENOV
MIESTNEHO SPOLKU SČK
8. februára sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Ľu-
borči konala Výročná členská schôdza Miestneho 
spolku Červeného kríža, ktorý má v súčasnosti 200 
členov, z toho je 9 členov výboru, 148 stálych dar-
cov krvi a je najaktívnejším spolkom v Trenčian-
skom samosprávnom kraji. Na schôdzi sa stre-
tlo 98 členov. Pozvanie prijali Ing. František Bagin, 
primátor mesta, MUDr. Milan Masaryk, predseda 
ÚS SČK Trenčín, MUDr. Janka Kopijová, riaditeľka 
Domu Humanity a zúčastnili sa na ňom aj zástupca 
primátora, Ján Gabriš, Ing. Iveta Jurisová, pred-
nostka, Mgr. Jarmila Raftlová a ďalší hostia. 

 Stretnutie sa konalo v jubilujúcom roku, pretože 
práve v roku 2015 si pripomíname už 60. výročie 
založenia Červeného kríža v Ľuborči. Počas stret-
nutia sa hodnotili aj výsledky činnosti a hospodáre-
nia za rok 2014. Primátor mesta Ing. František 
Bagin ocenil dobrovoľných darcov za viacnásobné 
darcovstvo krvi. Pamätný list si prevzali žijúci členo-
via a jubilanti spolku. Pri tejto príležitosti bola v deň 
stretnutia odslúžená aj omša v kaplnke sv. Antona 
Paduánskeho v Ľuborči. O dobrú náladu a posede-
nie sa postarala Folklórna skupina Ľuborčan, ktorú 
sprevádzal hudobník Ing. Peter Gabriš, Phdr.

Alžbeta Gurínová,
predsedníčka

AJ SENIORI HODNOTILI
V nedeľu, 15. februára 2015, sa vo veľkej sále Kul-
túrneho centra uskutočnila Hodnotiaca členská 
schôdza členov Mestskej organizácie Jednoty dô-
chodcov na Slovensku a Senior klubu v Nemšovej. 
Zišlo sa na nej 162 členov a pozvaných hostí. Po 
úvodnej básni v podaní p. Anežky Chlebanovej, 
schôdzu otvorila, viedla a všetkých prítomných pri-
vítala predsedníčka Senior klubu pani Eleonóra Do-
rušincová. Seniori si minútou ticha uctili pamiatku 
dvoch zosnulých členov, ktorí v januári t.r. navždy 
odišli z našich radov, a to p. Ernesta Juríka a p. Emí-

lie Daňovej, jednej zo zakladajúcich organizátoriek 
JDS a SK, dlhoročnej členky spoločného výboru na-
šich organizácii a kronikárky v r. 1994 - 2007. 
 Rokovanie pokračovalo schválením programu, 
správ o činnosti, hospodárení za rok 2014 a navrho-
vanom rozpočte v oboch organizáciách. Následne 
bol schválený aj plán činnosti na rok 2015. Jednou 
z najnáročnejších akcií v tomto roku bude Okresný 
náučno-turistický zraz členov JDS okresu Trenčín, 
ktorý sa v našom meste uskutoční v stredu 17. júna. 
Pri jeho príprave a realizácii si bude  vyžadovať veľa 
organizačnej práce členiek výboru, ale aj dobrovoľ-
níkov z radov seniorov. Prítomní odhlasovali aj 5 čle-
niek výboru, ktoré sa v apríli zúčastnia na Okres-
nom sneme JDS v Trenčíne. Záver organizačnej 
časti ukončil príhovorom a prípitkom primátor mesta 
p. Ing. František Bagin. Po občerstvení, na ktorom 
nechýbali ani fašiangové šišky, nasledovala tradič-
ná zábava za hudobnej produkcie p. Petra Holbu. 
Program spestrila aj tombola, ktorá vďaka štedrým 
sponzorom, potešila viacerých našich seniorov.

PhDr. Mária Bakošová 
Ocenený František Begáň, sprava

Ďakovný list za uchovávanie a roz-
voj kultúrneho dedičstva národa
a za literárnu tvorbu o histórii mes-
ta Nemšová a jej osobnostiach, 
pri príležitosti vydania knihy Kúzlo 
vodných mlynov, si prevzala Irena 
Prnová. 
 Druhú cenu, ktorá sa udeľuje 
za uchovávanie a rozvoj kultúrne-
ho dedičstva národa aj vybranej 
aktívnej inštitúcii, kolektívu, si za 
dlhoročné pôsobenie a udržiava-
nie ľudových tradícií a zvykov
v meste Nemšová, pri príležitosti 
45. výročia vzniku, odniesla Folk-
lórna skupina Liborčan.
 Riaditeľka Trenčianskeho osve-
tového strediska v Trenčíne udelila 

ocenenie Tvorivý čin roka Františ-
kovi Begáňovi za vybudovanie
a sprístupnenie Náučného poľov-
níckeho a lesníckeho chodníka
v Nemšovej - Ľuborčianskej doline 
a pomoc pri realizácii repliky stav-
by zrubovej Zvonice v Nemšovej - 
Trenčianskej Závade.

Návrh na ocenenia podalo mesto 
Nemšová, v zastúpení primátorom 
Ing. Františkom Baginom 28. júla 
2014. Oceneným spoluobčanom 
srdečne blahoželáme.

Spracovala
Ing. Marcela Prekopová

OCENENIA TSK V OBLASTI  KULTÚRY 
27. októbra minulého roka sa pri príležitosti udeľovania ocenení jednotlivcom a kolektívom z oblasti 
kultúry konal v kongresovej sále TSK v Trenčíne slávnostný večer. Z rúk predsedu TSK Ing. Jarosla-
va Bašku prevzalo ocenenie Za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja  9  jednotlivcov
a 1 kolektív.  Medzi ocenenými nechýbali ani naši spoluobčania.

Zo schôdze MO SČK

Stretnutie seniorov



PRVÁ VČS OZ
PRÍDOMOVÝCH
ZÁHRADKÁROV NEMŠOVÁ 

Dňa 22. februára 2015 sa prvýkrát konala výročná 
členská schôdza Občianskeho združenia prídomo-
vých záhradkárov, ktoré bolo zaregistrované 18. jú-
la 2014 na Ministerstve vnútra SR. Na VČS sme 
zhodnotili našu celoročnú činnosť za rok 2014, v kto-
rom sme poriadali rôzne akcie, napríklad zájazd na 
Agrokomplex Nitra, jesennú výstava ovocia, zeleni-
ny a kvetov, atď.

 Na VČS sa zúčastnilo 41 členov, 7 sa pre choro-
bu ospravedlnilo. Teší nás, že noví členovia k nám
neustále  pribúdajú.

 Na schôdzi sme schválili plán práce a plán roz-
počtu OZ na rok 2015. Do diskusie sa aktívne zapo-
jilo množstvo členov OZ, privítali sme medzi nami
i p. Ľudovíta Vašša a Ondřeja Dobalu, ktorí zachra-
ňujú staré odrody ovocia a s ktorými sme sa dohodli 
na spolupráci.Odhlasovali sme celoročnú starostli-
vosť členov OZ o farskú záhradu. Ďalej chceme 
nadviazať spoluprácu s MAS Vršatec a veríme, že 
aj spolupráca s MsÚ bude na dobrej úrovni. Disku-
sia bola bohatá a veľmi podnetná. Vyplýva z nej 
veľa úloh, ktoré výbor prejednal na svojom zasad-
nutí 1. marca a stanovil aj termíny ich plnenia.

Mária Kováčová,
tajomníčka

VČS ÚNIE ŽIEN
V NEMŠOVEJ
Dňa 7. marca 2015 sme v peknom prostredí Kultúr-
neho strediska v Ľuborči v spolupráci s mestom 
Nemšová zorganizovali oslavy MDŽ, spojené s vý-
ročnou členskou schôdzou našej organizácie. Na 
stretnutie prijal pozvanie pán primátor mesta Ing. 
František Bagin, ktorý nám v príhovore  poďakoval 
za spoluprácu a zároveň poprial všetko najlepšie
k sviatku MDŽ. Všetky nás pozval na koncert skupi-
ny Galaktik  a speváka Otta Weitera, ktorý pripravilo 
mesto Nemšová pri príležitosti sviatku MDŽ.

 Na VČS bolo prítomných 60 členiek. Pozvanie 
prijali aj predsedníčka MO SČK kríža Alžbeta Gurí-
nová, predsedníčka MO Jednoty dôchodcov Ing. 
Viktória Korbašová a tajomníčka Občianskeho zdru-
ženia prídomových záhradkárov Mária Kováčová.
V príjemnom prostredí sme hovorili o našej činnosti 
a výhľadoch do budúcna. Cítili sme sa dobre, začo 
patrí vďaka Mestskému úradu, že nám umožnil toto 
stretnutie vo svojich priestoroch. Zároveň ďakujem 
všetkým členkám výboru za ich obetavú prácu pri 
príprave tohto podujatia.

Agnesa Chlebanová
predsedníčka    

POZVÁNKA NA KONCERT 
ĽUDOVEJ HUDBY

KOLLÁROVCI

Dňa 24. mája (v nedeľu) 2015 o. 16. hod.
vo veľkej sále Kultúrneho centr

v Nemšovej

Predaj vstupeniek od 24. apríla 2015,
na mestskom úrade u. Ing. Jozefa Prekopa

Cena vstupenky 8,- €

KULTÚRNE
A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA 

  rvé kroky pre získanie vzácnej relikvie sa začali na jeseň minulého
  roka, kedy bola odoslaná žiadosť na Generálnu prokuratúru Rádu
  menších bratov Conventuálov pre blahorečenie a svätorečenie do
  Ríma. V decembri sa prianie stalo skutočnosťou a mohli začať prí-
pravy na jej dôstojné uloženie a vyrobenie relikviára, na ktoré sa podujal 
známy rezbársky majster Ľudovít Vavruš.
 Slávnostná svätá omša, kto-
rá sa konala v nedeľu, sa začala 
sprievodom kňazov a miništran-
tov z fary do kostola. Relikviu nie-
sol dekan farnosti Anton Košík, 
hlavný celebrant bol Jakubrafael 
Patay, kňaz, kapucín. Kostol sv. 
Michala Archanjela naplnili tóny 
piesne k sv. Antonovi Slávme 
všetci, v podaní ženského spe-
váckeho súboru Rosa. Po privíta-
ní a začatí slávnosti prečítal de-
kan Anton Košík preklad pravosti 
certifi kátu a odovzdal slovo hlav-
nému celebrantovi sv. omše. Nie je možné v jednej kázni obsiahnuť život 
takej bohatej osobnosti, akou bol sv. Anton Paduánsky, obdarený okrem 
iných aj prívlastkami divotvorca, doktor evanjelia a podobne. Páter Jakub-
rafael priblížil hlavné udalosti života svätca, ktorý vymenil istoty šľachtické-
ho stavu a sľubnú kariéru za život chudobného františkána, pre ktorého sa 
stal Kristus a jeho núdzni centrom života. Výsledkom autenticky žitej viery 
bol nesmierne bohatý, aj keď krátky život, ktorý sa strávil v službe druhým 
a dodnes je inšpiráciou pre mnohých. 
 Sv. omša bola zakončená Litániami k sv. Antonovi, ktoré predspevoval 
organista Stanislav Chlebana a po záverečnom požehnaní nasledovalo 
slávnostné prenesenie relikvie z hlavného oltára na bočný, kde si ju veriaci 
mohli hneď uctiť. Na slávnosti sa zúčastnili aj primátor Ing. František Bagin 
a jeho zástupca Ján Gabriš, ktorý sa spolu s ostatnými kňazmi a hosťami 
podpísali do pamätnej knihy mesta.

 Ostatky svätca sú vystavené k verejnej úcte nepretržite a na jeho svia-
tok, vždy 13. júna budú slávnostne prenesené, aby na niekoľko hodín po-
sväcovali kaplnku sv. Antona v Mestskej časti Ľuborča. „Večné“ svetielko
v kruhovom výreze relikviára so vzácnymi ostatkami denne pozýva veria-
cich ku krátkemu zastaveniu sa, k prejavu úcty, k modlitbe... Neustále pri-
pomína, že sv. Anton Paduánsky je pripravený pomáhať rovnako horlivo 
ako pred 800 rokmi.

Ing. Marcela Prekopová

28. marca si pripomíname významného učiteľa národov, Jána Amosa Ko-
menského, a zároveň je tento deň aj sviatkom všetkých pedagogických 
pracovníkov. Ich podiel na formovaní osobnosti už od útleho detstva je 
nespochybniteľný. Dennodenne prispievajú k rozvoju talentov i k orientácii 
ku správnym životným hodnotám. Pedagógom našich škôl sa do kultúrne-
ho centra prišiel 26. marca poďakovať za ich náročnú a zodpovednú prá-
cu primátor mesta Ing. František Bagin. Posedenie sa začalo prednesom 
úvodnej básne a po príhovore primátora, pokračovalo odovzdávaním oce-
není pri príležitosti životných jubileí. Dubnické divadlo potešilo všetkých 
prítomných hrou Zborovňa. Stretnutie pokračovalo priateľskými rozhovor-
mi pri občerstvení.

Členovia OZ PEREGRÍN, občianskeho združenia na pomoc onkologickým pa-
cientom a ich rodinám, sa zišli dňa 26. februára 2015 vo štvrtok o 17.00 hod. 
v mestskom múzeu, aby na svojej Výročnej členskej schôdzi zhodnotili svoju 
činnosť za minulý rok a okrem iného schválili program na rok 2015. Schôdzu 
viedla predsedníčka Marta Chudová a zúčastnili sa na nej aj hostia - primátor 
mesta Ing. František Bagin, ktorý sa prítomným aj prihovoril a jeho zástupca 
Ján Gabriš. V programe na tento rok sa zopakujú osvedčené a obľúbené po-
dujatia, ako napr. zber bylín a ich miešanie, výroba ikebán, výlety do prírody, 
tvorivé dielne, ale aj celkom nová aktivita - oslovenie onkologických pacientov-
-nečlenov a ich rodín v meste, s cieľom pomoci pri nákupe liekov, výživových 
doplnkov a pod. Kto bude potrebovať pomoc, môže kontaktovať predsedníčku 
OZ Martu Chudovú (tel.č.: 0907 034 760) alebo Marcelu Prekopovú
(tel.č.: 0905 417 430). 
 V novembri, pri príležitosti 5. výročia založenia, pripravuje občianske zdru-
ženie slávnostné stretnutie členov, spolupracovníkov, dobrodincov i sympati-
zantov.

Ing. Marcela Prekopová

VZÁCNA RELIKVIA
SV.  ANTONA PADUÁNSKEHO V NEMŠOVEJ 

DEŇ, KTORÝ PATRÍ UČITEĽOM  

OZ PEREGRÍN bližšie k chorým

8. február 2015 bol pre nemšovskú farnosť významným dňom. Kostol sv. Michala Archanjela sa stal 
miestom uloženia vzácnych ostatkov sv. Antona Paduánskeho, jedného z najvýznamnejších svätcov 
kresťanstva, ktorého po celom svete poznajú ľudia najmä ako pomocníka pri hľadaní stratených vecí. 
To je však iba malá časť charakteristiky tohto vzdelaného kňaza, františkána, presláveného nielen po-
četnými zázrakmi a mimoriadnym kazateľským talentom, ale najmä jeho chudobou a láskou ku všetkým 
núdznym.

P

STRETNUTIE RODINY NEPOŠKVRNENEJ
A SESTIER SATMÁROK

pri príležitosti 40-ročného jubilea v Kostole Sedembolestnej 
Panny Márie Martin - Sever, dňa 18. apríla 2015.

PÚŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V KRAKOVE 
(LAVIRGNIKY)

Dňa 8. mája 2015. Záujemci o podujatia sa môžete prihlásiť
u p. Alžbety Gurínovej (0905 382 237),

najneskôr do 30. marca 2015.

POZVÁNKY

Slávnosť uloženia relikvie

Medzinárodný deň žien sa na svete oslavuje už viac ako sto rokov a naše 
mesto pri vzdávaní holdu nežnejšiemu pohlaviu ani tento rok nezaostalo 
za ostatnými. Oslavy sa konali 7. marca, v sobotu v Kultúrnom centre. 
Magnetom celého programu bol populárny spevák Otto Weiter a Andrea 
Fischer, ktorých sprevádzala Hudobná skupina Galaktik. Otto Weiter ani 
po rokoch nestratil nič na povesti dobrého zabávača, o čom svedčila vý-
borná nálada v zaplnenej veľkej sále. Oslávenkyne k jedinečnej atmosfére 
prispeli potleskom, úsmevom, spevom i tancom. A kto mal záujem, mohol 
si zakúpiť CD alebo DVD z hudobnej produkcie Otta Weitera a dať si ho 
podpísať.     

Bc. Soňa Kňažková

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN V NEMŠOVEJ 

Otto Weiter, Andrea Fischer s HS Galaktik

Relikviár je dielom umeleckého rez-
bára Ľudovíta Vavruša. 

DEŇ MATIEK
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva 

na kultúrne podujatie ku

DŇU MATIEK
 

dňa 10. mája 2015 (v nedeľu) o 15. hod.
do Kultúrneho centra Nemšová.

V programe vystúpia deti MŠ a žiaci ZŠ a ZŠU



AKTIVITY NA VYUČOVANÍ I MIMO NEHO
Aj keď počas tohtoročnej zimy Perinbaba snehovú 
perinu veľmi neponatriasala, naši prvostupniari si 
predsa stihli užiť Snežný deň. Dosýta sa vyšmýka-
li, poguľovali a „polopatovali“. I keď boli celí premo-
čení, nič im nebránilo užiť si zimné radovánky s vy-
štípanými líčkami a úsmevom na tvári.
 Začiatkom februára sa na prvom stupni usku-
točnil už tradičný Deň v maskách, ktorý predchá-
dzal Fašiangovému karnevalu. Krásne masky sa 
snažili zaujať nielen svojou farebnosťou, ale aj 
úžasnou nápaditosťou a originalitou. Veselé hry 
striedali tanečné kolá, deti tancovali a súťažili, do-
konca sa spolu s moderátorkou karnevalu pirátkou 
naučili nový tanec. 
 Netradičnú hodinu prírodovedy zažili tretiaci. 
Okrem rôznych otázok, týkajúcich sa učiva o bá-
bätkách, si vyskúšali výchovu k materstvu a rodi-
čovstvu v praxi. Zahrali sa na mamičky a oteckov 

a prakticky si vyskúšali prebaľovanie, obliekanie a 
kŕmenie. Všetkým to išlo veľmi dobre. Určite sa raz 
z nich stanú skvelí rodičia, ktorí si spomenú, že už 
ako tretiaci trénovali  prebaľovanie nanečisto. 
 V polovici februára sa žiaci tretích ročníkov zú-
častnili obľúbenej akcie Noc v škole, ktorá sa ten-

tokrát niesla v tanečných rytmoch. Deti sa naučili 
základy tancov cha-cha, polka a belgický párový ta-
nec. Okrem tancovania si aj zasúťažili v loptových 
hrách. Poriadne vybehaní a vyskákaní si vypočuli 
rozprávku a zaspali. Ráno dojedli napečené dobro-
ty svojich mamičiek a babičiek a potom sa presunuli 
do tried na vyučovanie. 

ZAUJÍMAVÉ BESEDY
ROZŠIRUJÚ NAŠE OBZORY
V piatok pred jarnými prázdninami prišla druhákom 
porozprávať o svojom povolaní mamina nášho dru-
háčika Alexa, pani Jana Korienková. Oboznámila 
žiakov s prácou záchranárky a ukázala im obväzo-
vacie techniky pri rôznych poraneniach, ktoré si deti 
na vlastnej koži aj vyskúšali. 
 Koncom februára prišla medzi nás ďalšia žena 
so zaujímavým povolaním, ilustrátorka Ľuba Su-
chalová. Žiaci sa dozvedeli nielen zaujímavosti
o jej práci, ale aj na vlastné oči videli, ako vzniká 
kresba.
 Tretiakom prišiel v marci porozprávať o svojej 
nezištnej dlhoročnej činnosti  osemdesiatnásobný 
darca krvi, držiteľ Diamantovej Jánskeho plakety,
Ing. Marián Lehotský. Žiaci sa dozvedeli, ako od-
ber krvi prebieha a aký je dôležitý pre záchranu ďal-
ších ľudských životov.

PREDNES POÉZIE A PRÓZY
Každoročne sa koncom januára konajú v každej trie-
de našej školy triedne kolá v prednese poézie a pró-
zy. Inak tomu nebolo ani tento rok. Do školského 
kola postúpili len tí najlepší. Pani učiteľky mali veľ-
mi ťažkú úlohu, pretože rozhodovali, kto bude našu 
školu ďalej reprezentovať. A vybrali skutočne dobre. 
Alexandre Dužekovej zo 7. A sa podarilo získať 3. 
miesto v III. kategórii v prednese prózy a vybojova-
la si tak postup do okresného kola, ktoré sa bude 
konať koncom marca v Melčiciach - Lieskovom. 
Saške blahoželáme a želáme veľa úspechov
v okresnom kole.

AJ ŠPORT MÁME RADI

Vo februári zorganizovala naša škola súťaž v ma-
lom futbale starších žiakov. Okrem nás sa jej zú-
častnili  ZŠ Bezručova, Trenčín a SŠG Trenčianske 
Teplice. Chlapci napriek tomu, že hrali zo všetkých 
síl, neobhájili minuloročné víťazstvo, ale aj tak sa 
umiestnili na peknom druhom mieste (hoci o víťazo-
vi, SŠG Trenčianske Teplice, rozhodlo len získané 
skóre). 
 Naši najlepší pingpongisti sa zúčastnili už tri-
násteho ročníka stolnotenisového turnaja O pohár 
primátora mesta Trenčianske Teplice. Spomedzi 
83 účastníkov v piatich kategóriách získali Kristínka 
Vyletelková (zo 7. B) druhé miesto a Jakub Králik 
(z 4. B) tretie miesto.

ŠIESTACI SÚŤAŽILI V RTVS
Spoznávať dejiny našej vlasti hravou formou využili 
žiaci 6. A a 6. B triedy.  Dňa 12. februára 2015 sa 
zúčastnili na zábavno-súťažnej edukatívnej relácii 
pre staršie deti DAJ SI ČAS, v RTVS v Bratislave.
Daj si čas zábavnou formou približuje divákom deji-
ny Slovenska a jeho obyvateľov. V štúdiu sa stretli 
dva štvorčlenné tímy, súperom nám boli žiaci zo ZŠ, 
C I 32 v Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezen-
tovali Ivana Kozáková, Matej Cibula, Andrej Bútora 
a kapitánka Adriana Božoňová.  Súťaž pozostávala 
z piatich kôl, počas ktorých súťažiaci riešili zadania
súvisiace s témou relácie, ktorou bolo jedlo a stra-
vovanie. Sprevádzal ju skvelý moderátor Junior - 
Milan Zimnýkoval, inak vyštudovaný historik. Naši 
štyria statoční v tomto súboji zaslúžene a jedno-
značne zvíťazili. Získali tak 200 €, ktoré plánujú 
použiť na koncoročný výlet.  Žiaci nielen súťažili
a povzbudzovali, ale mali možnosť nahliadnuť do 
zákulisia televízie a na vlastnej koži zažili atmosfé-
ru prípravy televízneho programu. Navyše dopravu 
autobusom hradila slovenská televízia. Celú súťaž 
si môžete pozrieť dňa 18. 4. 2015 okolo 9:00 hod. 
na STV1. „Dajte si čas!“

JANKOVI ŠELINGOVI
SA VO ŠVAJČIARSKU DARÍ  
Naši žiaci Janko a Adelka Šelingovci sa v júli pre-

sťahovali so svojou rodinou do Švajčiarska. Keďže 
je Janko nadšený šachista, hľadal svoje uplatnenie 
aj v ďalekej cudzine. Po svojom príchode sa prihlá-
sil do kantonálneho klubu šachu v Glaruse, kde za-
čal trénovať. Rešpekt a podporu členov získal hneď 
v prvom klubovom turnaji v rýchlom šachu, ktorý
vyhral. Z posledných troch turnajov si odniesol jed-
no druhé a dve prvé miesta. Onedlho ho čaká ďalší 
turnaj - fi nále, po ktorom sa stane v prípade umiest-
nenia kráľom Zürichsee Grand Prix. Okrem toho 
sa mu podarilo získať prvé miesto na kvalifi kácii na 
Majstrovstvá Švajčiarska, ktoré budú v júli. Jankovi 
držíme palce a želáme jemu aj Adelke veľa úspe-
chov za hranicami Slovenska.

ZABÁVALI SME SA NA ŠKOLSKEJ ZÁBAVE
V piatok 13. februára 2015 usporiadala Rada školy, 
Rodičovské fórum a Základná škola, Janka Palu
v Nemšovej Školskú tanečnú zábavu v priesto-
roch Kultúrneho centra v Nemšovej. Prítomných 
privítala riaditeľka školy Mgr. Emília Mazanovská, 
sponzorom poďakovala predsedníčka rady školy 
Vladimíra Begáňová a programom sprevádzala 
predsedníčka rodičovského fóra Martina Knápko-
vá. Školskú tanečnú zábavu sponzorsky podporili: 
Mesto Nemšová, VPS m.p.o. Nemšová, Pekáreň 
Sezam – p. Emanuel Mazán, p. Bc. Juraj Raftl, ako
i ďalší sponzori, ktorým patrí naše poďakovanie. 
Ďakujeme aj všetkým rodičom a sponzorom, ktorí 
nám nezištne poskytli ceny do tomboly. Poďakova-
nie patrí rodičom z Rady školy a Rodičovského fóra, 
pani učiteľkám a žiakom, ktorí sa aktívne podieľali 
na  príprave tanečnej zábavy. V programe sa pred-
stavili žiaci z tanečného a hudobného odboru ZUŠ 
v Nemšovej, pod vedením riaditeľky Viery Muntágo-
vej, Nasledovala zábava pri skvelej hudbe Galaktic 
do skorých ranných hodín. K príjemnej  atmosfére 
prispeli aj chutné domáce zákusky od šikovných 
mamičiek. Finančný výťažok použijeme na skvalit-
nenie materiálneho vybavenia školy. 
 

Za kolektív ZŠ Mgr. Lenka Tršková

PÔST S BLAHOSLAVENÝM PAVLOM VI.
Každé pôstne obdobie je pre kresťanov výzvou k po-
kániu a k obráteniu sa. Každoročne sme všetci po-
zývaní k tomu, aby sme týmto spôsobom prehĺbili
našu vieru. A preto sa v tomto pôstnom období stre-
távame ráno  v školskej kaplnke a snažíme sa pod 
vedením p. uč. Tatranských spoznať náuku a učenie 
veľkého pápeža v dejinách Cirkvi - Pavla VI. Všetci 
vieme, že pobožnosť, ktorá je charakteristická pre 
pôstne obdobie, je krížová cesta. Aj v našej škole 
sa ju modlíme, lepšie povedané, denne uvažujeme 
nad konkrétnym zastavením krížovej cesty a tak po-
stupne, akoby kráčame až na jej vrchol a sprevá-
dzame tak Pána Ježiša. Symbol kráčania je dôležitý 
preto, lebo  vieme, že k vykonaniu jedného kroku 
potrebujeme dve nohy. Preto aj my nad jedným za-
stavením uvažujeme dva dni. Vykročíme tým, že si 
predstavíme konkrétne zastavenie a čo v ňom Pán 
Ježiš prežíval. Na druhý deň dokončíme krok tým, 
keď   v učení blahoslaveného pápeža Pavla VI.  hľa-
dáme a nachádzame určité paralely s posolstvom 
konkrétneho zastavenia krížovej cesty.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
V sprievode svojich rodičov zamierili do našej ško-
ly aj tento rok rodičia s budúcimi prvákmi. Niektorí 
vyšší, niektorí menší, niektorí smelí a iní ustrácha-
ní... Jednoducho prváci. Spoločne sa rozhodli pre 
výchovno-vzdelávací proces v našej škole, ktorý 
kladie vysoké nároky na komplexný rozvoj osob-
nosti. Všetkým rodičom ďakujeme za prejav dôvery.
Budúci školský rok 2015/ 2016 otvoríme dve triedy 
základnej školy a jednu špeciálnu triedu.

VÝLET DO ROZPRÁVKOVEJ KRAJINY
S princeznami Modrovláskou, Zelenovláskou a Ru-
žovláskou, s kráľom, hrôzostrašnými drakmi, Lo-
midrevom s kamarátmi a Laktibradou sa žiaci 3. a 5.
ročníka ZŠ sv. Michala stretli na rozprávkovom 
predstavení Ako sa Lomidrevo stal kráľom, ktoré 
si mali možnosť pozrieť 11. februára 2015 v SND 
v Bratislave. Pomocou krásnej a humornej rozpráv-

ky si deti zopakovali zážitkovou formou základné 
znaky rozprávky, kde dobro víťazí nad zlom, kde vo 
svete fantázie sa dá zabaviť, starí môžu omladnúť, 
malí narásť, slabí zmocnieť a hlúpi zmúdrieť. Našim 
výletníkom sa rozprávka veľmi páčila nielen svojím 
príbehom, ale aj krásnymi ľudovými pesničkami, ku-
lisami, kostýmami a hereckým obsadením. Svojich 
detských fanúšikov prišiel pozrieť aj známy spiso-
vateľ Ľubomír Feldek, autor divadelného predsta-
venia. Deti sa s ním  rady odfotografovali a venoval 
im aj svoj autogram. Malí výletníci  sa už  tešia na 
budúcoročné rozprávkovo-divadelné zážitky. 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
- ŠKOLSKÉ KOLO
10. februára 2015 sa malí i veľkí recitátori stretli 
v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín, kde si recitovaním poézie alebo prózy pri-
pomenuli život i tvorbu nášho najvýznamnejšieho 
básnika P. O. Hviezdoslava. V I. kategórii (1.- 3. 
ročník) súťažilo 12 žiakov, v II. kategórii 9 žiakov 
a v tretej kategórii 15 žiakov. Všetci súťažiaci boli 
výborne pripravení a s nadšením zarecitovali divá-
kom i porote pripravené básnické alebo prozaické 
dielka. Najúspešnejší boli odmenení diplomami
a knižnými cenami. Víťazi jednotlivých kategórií  po-
stúpili do obvodného kola v Trenčíne. 

ĽUDSKÉ PRÁVA - OLYMPIÁDA
Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytos-
tiam a sú postavené na základe „všetci ľudia sú si 
rovní“. Cieľom výchovy k ľudským právam v školách 
je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré 
sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti.
A preto sa KSŠ  každoročne zapája do Olympiády 
ľudských práv. Žiaci ZŠ i študenti  SOŠ po domácej 
príprave vypracovávajú v školskom kole test o ľud-
ských právach. Víťaz zo SOŠ postúpi do krajského 
kola v Dubnici nad Váhom, kde reprezentuje KSŠ. 

ÚSPECHY V OLYMPIÁDE
Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

14. januára 2015 sa v ZŠ Novomeského v Trenčíne 
uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom ja-
zyku. V kategórii 5. až 7. ročník bolo 20 súťažiacich, 
našu školu reprezentovala Andrea Chmelinová zo 
7. A, ktorá sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Aj 
SOŠ sv. Rafaela dosiahla tiež výborný úspech, keď 
sa študent Miloš Osrman umiestnil v obvodovom 
kole na 2. mieste.

IBOBOR
Už v roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž 
Bebras - Informatický bobor. Odvtedy sa rozšírila 
do ďalších európskych krajín. Každoročne je online 
organizovaná aj na Slovensku. Súťaž chce deti po-
smeliť v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií a podporiť ich logické mysle-
nie. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný 
a čulý bobor. V tomto školskom roku za našu školu 
súťažili piataci a šiestaci. Medzi najlepších sa pre-
bojovali 5 žiaci. Je to úspech, pretože v tejto kate-
górii súťažilo okolo 17 000 súťažiacich.

LYŽIARSKY KURZ 
V termíne od  23. do 27. februára 2015 sa žiaci ZŠ 
sv. Michala zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Čertove 
v Lazoch pod Makytou, ubytovaní boli v chate Al-

pina. Výcvik bol zameraný na začiatočníkov, ktorí 
sa učili základom na lyžiach pri jazde na miernom 
svahu. Pokročilí sa pod vedením svojho inštruktora 
(Mgr. M. Viteka) zdokonaľovali v oblúkoch, každý 
podľa individuálnych daností. Kto mal záujem, rela-
xoval v bazéne horského hotela. Záverečné vyhod-
notenie bolo po ukončení lyžiarskych pretekov spo-
jené s odovzdávaním diplomov a vecných cien. At-
mosféra počas pobytu bola výborná, žiaci vytvorili 
veľmi dobrý kolektív, k čomu im výbornou náladou 
napomáhal celý realizačný tím.

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Obdobie Fašiangov je čas pred pôstnym obdobím, 
kedy sa ľudia intenzívnejšie zabávajú. Preto aj CVČ, 
ako súčasť KSŠ v Nemšovej pod vedením Mgr. Po-
láčkovej pripravilo popoludnie súťaží a zábavy pod 
názvom „Fašiangový karneval“. Uskutočnil sa vo 
veľkej telocvični v stredu 11. februára 2015. Účasť 
bola veľká a podporiť svoje ratolesti prišli  rodičia, 
starí rodičia, ale aj triedni učitelia. Na karneval prišli 
víly, králi, šašovia, supermani, indiáni, ale aj zvierat-
ká, ovocie a iné masky. Porota v závere vyhodnotila  
najkrajšiu a najoriginálnejšiu masku, ktorou sa stal 
lego panáčik. 

POĎAKOVANIE
Rok sa s rokom stretol a už sme tu mali v KSŠ po 
23-krát tradičnú školskú zábavu. Chceli by sme
v mene Rodičovskej rady poďakovať všetkým zú-
častneným, sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli našim deťom. Veľká vďaka patrí 
aj účinkujúcim, ktorí sa zaslúžili o príjemný priebeh 
zábavy. Treba poďakovať deťom a ich rodičom
z Detského folklórneho súboru Kolíska, ktorý pô-
sobí pod vedením p. Furmánkovej v Dubnici nad 
Váhom. V tomto detskom súbore pôsobia aj deti
z našej školy, ich rozžiarené očká hovorili za všetko 
a už sa tešíme  na stretnutie na budúci rok.

Podľa školského archívu upravila
Mgr. Mária Urbánková

Nielen počas fašiangov bola naša  škola plná aktivít, na  ktoré  deti s obľubou spomínajú.  Zažili už tradičný deň v 
maskách, karneval, noc v škole. Šiestaci si v televíznej súťaži zmerali svoje sily s rovesníkmi z Dubnice. Rodičia sa 
vynikajúco zabavili na tradičnej školskej zábave. Ako to všetko prebiehalo?

NAŠA ŠKOLA PLNÁ ZAUJÍMAVÝCH AKTIVÍT

Žiaci i vyučujúci KSŠ sa duchovnou aktivitou v kaplnke pripravujú na oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista, malí výletníci navštívili 
SND, športovú aktivitu si žiaci rozvíjali na lyžiarskom zájazde, kultúrno-zábavná činnosť bola podporená recitovaním poézie i prózy
a účasťou žiakov na fašiangovom karnevale, KSŠ rozvíja u žiakov aj vzťah k ľudským právam a výborné úspechy boli dosiahnuté
v olympiáde z anglického jazyka.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

Z výchovy k rodičovstvu a materstvu

Na svahu...



ŽELKOVA ŠKÔLKA 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR v pedagogicko-organizačných pokynoch na 
školský rok 2014/2015 odporučilo prácu s novou 
detskou knihou Želkova škôlka, v rámci ktorej 
sme v spolupráci so železničnou políciou zorga-
nizovali 22. januára besedu s príslušníčkou Že-
lezničnej polície Trenčín. Prostredníctvom inter-
aktívnej tabule sa deti dozvedeli o tom, že pri že-
leznici sa nesmie hrať, chodiť po mostoch urče-

ných pre vlaky, klásť na koľaje rôzne predmety, 
vykláňať sa z vlaku, naskakovať na vlak a pod. 
Pútavé ilustrácie a výklad policajtky v rovnošate 
deti oslovili a bez zábran diskutovali a rozprávali 
o svojich zážitkoch. Z vďaky potom zaspievali
a obdarovali hosťku vlastnoručne vyrobeným 
vláčikom a kvietkom.

ZIMNÁ OLYMPIÁDA

V zasnežený slnečný deň, 5. februára, sme sa 

stretli na dvore, kde nás čakalo päť farebných 
kruhov. Neboli obyčajné, ale olympijské. Každý
z nich označoval jednu športovú disciplínu - sla-
lom na lyžiach, hod snehovou guľou do snehu-

liaka, plazenie sa v snehu, ťahanie kamaráta 
na saniach a chôdzu na snežniciach. Športovali 
sme všetci. Malí, či veľkí a všetci s úsmevom na 
tvári. 

ZLATÝ SLÁVIK

Dňa 25. februára bol v škôlke v Kľúčovom vý-
znamný deň, v ktorom si deti vyskúšali, aký je 
to pocit, stať sa na malú chvíľu hviezdou pred 
obecenstvom, pretože sa konala pesničková sú-
ťaž „Zlatý slávik“. Každé dieťa vystúpilo s jednou 
pesničkou a ak aj pozabudli slová, vedeli sa pek-
ne vynájsť a použili improvizáciu ako skutoční 
profesionáli. Prvá súťažiaca Laurika Vavrušová 
prekvapila pomerne dlhou piesňou Dve malé bl-
chy, ktorou nastavila latku vysoko.
 Ak sa niektoré deti hanbili alebo potrebova-
li pomôcť, bola po ruke pani učiteľka, ktorá ich 
sprevádzala spevom, a tak aj najmladší škôlkari
zvládli aj dlhú pieseň výborne. Nakoniec boli 
všetci súťažiaci odmenení diplomom a sladkou 

odmenou. Rozhodnúť o prvých troch najlepších
miestach bolo náročné, preto bolo na stupienkoch 
víťazov viacero. Na prvom mieste sa umiestnili: 
Hanka Holečková s piesňou: Trenčín dolinečka,
Melánka Vavrušová: Šťastné a veselé od Domi-
niky Mirgovej a Sofi nka Ďurišová s pesničkou Sl-
niečko sa zobudilo. 

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE...

V triedach MŠ vládla tvorivá fašiangová nálada 
už druhý februárový týždeň pri zhotovovaní vý-
zdoby, škrabošiek a masiek, pretože k fašiangom 
neodmysliteľne patrí karneval, na ktorý s deti te-
šili najviac.

 V deň karnevalu bolo veru radosti, keď sa z na-
šich detí stali princezné, piráti, zvieratká, šaško-
via a rôzne krásne rozprávkové bytosti. V takom-
to rôznorodom, veselom prezlečení sme sa pre-
sunuli z jednotlivých elokovaných tried do Kul-
túrneho centra Nemšová. Tu deti privítala „krá-
ľovná“ - p. riaditeľka MŠ , ktorá spolu s deťmi
v maskách zavolala na javisko „zvieratká“ z ďale-
kej Afriky. Moderátorka Mary ich postupne pred-
stavila a potom odštartovala tanečnú show Crazy 
Chichi, počas ktorej sa deti po jednotlivých trie-
dach MŠ učili tancovať s opičkou a jej kamarát-
mi, najšikovnejších aj odmenili. Po rozlúčení 
sa so zvieratkami „kráľovná“ predstavila deťom 
Folklórnu skupinu Liborčan, ktorá svojím progra-
mom priblížila deťom fašiangy - páranie peria a ľu-
dové piesne, typické pre toto ročné obdobie. Po 
malom občerstvení nasledovala veselá disko-
téka, o hudobnú produkciu sa postaral DJ-otec 
škôlkárky Vanesky, Ing. Peter Sedláček.

   Bc. Miroslava Dubovská, Soňa Ližičárová,
Lydia Adamčíková

Vyučovanie hudobnej náuky v našej škole spríjemnili nové notebooky a edu-
kačný softvér, ktorý zakúpilo naše občianske združenie. K interaktívnej ta-
buli tak pribudla ďalšia digitálna technika a naša trieda hudobnej náuky sa 
stala multimediálnou a atraktívnou.

• Výtvarný odbor sa opäť zapojil do mnohých súťaží. Medzi inými bola aj
 súťaž o „Grafi cký návrh na žiacku knižku“ usporiadaný každoročne

 fi rmou ŠEVT. V internom školskom kole bol vybratý grafi cký návrh žiačky
 siedmeho ročníka Márie Ines Gajdo šíkovej (pobočka Horné Srnie) a prá-
 ve jej podoba obalu žiackej knižky bude zrealizovaná na žiackych kniž-
 kách našej ZUŠ pre školský rok 2015-2016.

•  V marci žiaci niektorých pobočiek absolvova li exkurziu do Galérie M. A.
 Bazovského v Trenčíne spojenú s tvorivými dielňami. 

•  S prichádzajúcim jarným obdobím začína pre našu školu viacero aktivít. 
 Začínajúcu jar ZUŠ Nemšová privítala 11. marca v mestskom múzeu Jar-
 ným koncertom. Na koncerte sa predstavili žiaci hudobného odboru so
 svojimi skladbami v modernom i klasickom štýle. 

•  S blížiacou sa jarou sa aj tí najmenší žiaci výtvarného odboru aktívne
 zapojili do výzdo by priestorov ZUŠ a vyskúšali si tak zasa niečo nové
 z techník, tradícií a kultúrnej identity.

PRIPRAVUJEME 

- 28. marca o 10.00 hod. čaká našich nemšovských spevákov v mest-
 skom múzeu 2. ročník súťaže Nemšovský slávik. Súťažiť o najkrajší
 hlas budú žiaci ZUŠ a žiaci ZŠ Janka Palu a Spojenej katolíckej školy.

- Na 3. mája o 16.00 hod. pripravuje me Učiteľský koncert v kostole
 sv. Archanjela Michala, na ktorom sa so svojím repertoárom predsta-
 via učitelia ZUŠ Nemšová.

- 4. júna nás čaká opäť v mestskom múzeu Dychfest - dychárska súťaž.

- Žiaci tanečného odboru budú súťažiť na 2. ročníku internej súťaže Taneč-
 ná črievička 6. júna v Kultúrnom centre Nemšová. 

- a 12. júna 2015 bude Záverečný koncert,opäť v Kultúrnom centre
 Nemšová.

 Z plánov výtvarného odboru sa môžeme tešiť na krásnu výstavu prác, 
na ktorej obsahu žiaci usilovne pracujú už v týchto dňoch. Výstavu si mô-
žete pozrieť v mestskom múzeu v priebehu mesiaca jún, ktorá bude spre-
vádzať aj hudobný koncert (Dychfest).
 Pre deti, ktoré by u nás v budúcom školskom roku chceli navštevovať 
jeden či dva z našich odborov, sme pripravili Deň otvorených dverí, ktorý 
sa bude konať 14. mája 2015. Prijímacie skúšky pre nový školský rok 
sa uskutočnia v dňoch 19.-20. mája 2015.
 Aj tento rok sa môžu deti tešiť na Cestu rozprávkovým lesom, ktorá 
je naplánovaná na 31. máj 2015. Dúfajme, že nám bude počasie obzvlášť 
v tento deň priať.

Viera MUNTÁGOVÁ, Dis.art, Mgr. Miroslava JUZEKOVÁ

Mgr. Júlia Dobová, príslušníčka železničnej polície

Výzdoba priestorov ZUŠ

ZIMNÉ AKTIVITY MŠ

NOVINKY ZUŠ NEMŠOVÁ

OZNAMY

OZNÁMENIE
Deň sv. Huberta a slávnostnú sv. omšu

pripravujeme na 2. júna 2012 od 13.00 hod.

Domov sociálnych služieb  Čistá duša,
Primátor mesta a  Mestské zastupiteľstvo

v Nemšovej 

Vás pozývajú na kultúrnu akciu
pod záštitou TSK pod názvom

„S LÁSKOU ŤA POHLADÍM...“

dňa  3. 5. 2015 o 15.00 hod.
V Kultúrnom centre v Nemšovej.

Súčasťou bude krst novovzniknutého 
folklórneho súboru „Čistá duša“.

Posedenie spríjemní darček a živá hudba,
vstup zdarma

Nech vám počas Veľkonočných sviatkov
nechýba dobrá nálada,

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

bez ktorej si tieto sviatky nemožno predstaviť.
Kolektív redakčnej rady



Poďakovanie

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa 
zúčastnili vo veľmi nepriaznivom počasí na 
poslednej rozlúčke s našou zosnulou milo-
vanou manželkou, mamou a starou ma-
mou pani DANIELOU ADAMČÍKOVOU
a svojou účasťou a kvetinovými darmi
prispeli k zmierneniu nášho hlbokého žiaľu 
nad jej stratou. Zvlášť ďakujeme dôstojné-
mu pánovi kaplánovi Martinovi Vitekovi za 
dôstojnú rozlúčku so zosnulou. Smútiaca 
rodina. 
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 13. apríla uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša manželka, 
mama, babka a prabab-
ka pani MÁRIA KRISTÍ-

NOVÁ. S láskou a úctou na Teba spomí-
name. Manžel Michal a deti s rodinami.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 7. decembra uplynu-
lo 12 rokov a dňa 17. fe-
bruára uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustili 
naši drahí rodičia IRE-

NA HLADKÁ a MICHAL HLADKÝ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syno-
via s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 30. apríla uplynie 
20 rokov a dňa 2 .mája 
uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustili naši dra-
hí rodičia ONDREJ  PAT-
KA a KATARÍNA PAT-
KOVÁ.
S láskou a úctou spomí-
najú syn a dcéry s rodi-
nami. Kto ste ich pozna-
li, venujte im tichú spo-
mienku.

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

„Kytičku kvetov na hrob 
kladieme, pokojný več-
ný spánok Vám mama
a otec prajeme.“
Dňa 2. februára sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia nášho otca, ded-
ka, pradedka MICHALA 
TRŠKU a 26. mája si pri-
pomenieme 3. výročie
úmrtia našej mamy EMÍ-
LIE TRŠKOVEJ.

S láskou a úctou spomína blízka rodina.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 14. marca si pripo-
menieme 1. výročie od 
smrti nášho manžela, ot-
ca a dedka pána ŠTE-
FANA ŠVORCA a zá-
roveň 13. marca si pri-

pomenieme 70. výročie jeho nedožitých 
narodenín. S láskou a úctou spomína man-
želka, 3 deti s rodinami, ostatná rodina, 
priatelia a známi.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

„Odišla si bez rozlúčky, 
čo nikto nečakal. Už len 
kytičku kvetov Ti na hrob 
môžeme dať a s láskou
spomínať.“ Dňa 4. júna 
uplynie rok, čo nás na-

vždy opustila naša mama, babka a pra-
babka AMÁLIA PATKOVÁ. S láskou spo-
mína celá rodina.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka 

„Čas vraj všetky rany ho-
jí, no jeho odchod stále 
bolí. Už niet návratu, ani 
nádeje, len cestička k je-
ho hrobu nás k nemu za-
vedie.“ Dňa 24. apríla si 

pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko a pradedko VI-
LIAM  MAUER. Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku. 
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

„Odišiel si tíško, bolesť 
v srdci zanechal, rýchlo,
bez rozlúčky, nikto to ne-
čakal. Už len kyticu kve-
tov Ti môžeme na hrob 
dať, modlitbu tichú od-
riekať a s láskou spomí-

nať.“ Ďakujeme rodine, priateľom, známym 
a spolupracovníkom, všetkým, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s naším manželom a otcom 
PAĽKOM PRNOM, ktorý nás opustil 18. 
januára 2015 vo veku 54 rokov. Zároveň 
chceme vysloviť poďakovanie za dôstojnú
rozlúčku pánovi dekanovi a krstnému syno-
vi kaplánovi don. Mariánovi, všetkým prí-
tomným za prejavenú sústrasť a kvetino-
vé dary. S láskou a úctou manželka Beáta
a syn Martin. Odpočívaj v pokoji.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Kto stratil koho miloval, 
vie, koľko bolesti v srdci 
zostalo. Dňa 3. februára 
uplynulo 27 bolestných 
rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 

Ing. MÁRIA TRENČANOVÁ, rod. ON-
DREIČKOVÁ. Otče nebeský, len Ty vieš, 
koľko bolesti a žiaľu sme prežili. Maminka 
naša, chýbaš nám, chýba nám Tvoja lás-
ka, nežnosť, pohladenia.
S Tebou, maminka naša, odišlo šťastie i náš
domov. S úctou a láskou denne spomínajú 
dcéry Veronika a Mirka s rodinou, mama 
Helenka s celou veľkou rodinou.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

„Už ich nezobudí slnko, 
vôňa ruží, ani krásny deň.
Na nemšovskom cintorí-
ne snívajú svoj večný sen.
Už niet návratu, ani ná-
deje, len cesta k hrobu 
nás ku nim zavedie.“
Dňa 4. marca sme si pri-
pomenuli 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša ma-
ma, babka a prababka
ANNA BAHNOVÁ, rod. 
CHARVÁTOVÁ a dňa 
7. mája si pripomenie-

me 6 rokov, čo nás navždy opustil náš 
otec, dedko a pradedko JOZEF BAHNO. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn 
s rodinami.

Smútočná spomienka

Zostali spomienky a od-
kaz jediný, veľmi nám 
chýbaš v kruhu našej 
rodiny. Dňa 25. apríla si 
pripomíname 15. výro-

čie, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko FRANTIŠEK MIČKO.
S úctou a láskou spomína celá rodina.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Odišiel si bez rozlúčky, 
čas však plynie a nevrá-
ti, čo vzal, aj keď nie si 
medzi nami, v srdciach 
žiješ stále s nami. Dňa 
15. marca si pripomína-

me 6. výročie úmrtia syna, otca, brata, 
švagra a ujka MARIÁNA MIČKU. S láskou 
a úctou spomína mama a celá rodina.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka 

3. januára 2014 sme si 
pripomenuli 17 rokov, čo
nás navždy opustil milo-
vaný otec, švagor, ded-
ko a pradedko DEZIDER 
DAŇO. S láskou spomí-
na celá rodina. Odpočí-
vaj v pokoji.

--------------------------------------------------------
Smútočné oznámenie

„Nikdy neodišla...., kým 
žijeme, ostáva v našich 
srdciach.“
Dňa 24. januára. 2015 
nás navždy opustila na-
ša matka EMÍLIA DA-
ŇOVÁ. S láskou spomí-

najú rodina, bývalí spolupracovníci, Jedno-
ta dôchodcov, susedia a ostatní spoluob-
čania.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

„Žiarila z Teba láska a do-
brota, budeš nám chý-
bať do konca života.
Aj keď už nie si medzi na-
mi, v našich srdciach ži-
ješ stále s nami.“ Dňa 6. 
3. 2015 sme si pripome-

nuli 20. výročie od chvíle, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná  manželka, mamič-
ka, babička a sestra MÁRIA ADAMCOVÁ 
z Nemšovej. S láskou na Teba spomína-
me, spolu s nami jej venujte tichú spo-
mienku.
--------------------------------------------------------

Smútočná spomienka 

16. marca 2015 sme sa 
na Ľuboreckom cintorí-
ne rozlúčili s manželom, 
otcom, dedkom Ondre-
jom Begáňom, ktorý nás
opustil vo veku 78 rokov.

Ďakujeme p. dekanovi vdp. Antonovi Koší-
kovi za dôstojnú rozlúčku i Vám všetkým, 
ktorí ste sa prišli rozlúčiť. Ďakujeme aj za 
kvetinové dary, prejavenú sústrasť a mod-
litby. Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina. 
--------------------------------------------------------

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Cyril Mikula, Jozef Košút, Anna Drgová, Mária Ondrejičková, Helena 
Korjenková, Marián Ďuriš, Anton Janík, Ernest Jurík, Jozef Matiašovič, 
Pavol Prno, Emília Daňová, Vladimír Sabadka, Daniela Adamčíková, 
Július Záhorec, Jindřiška Oriešková, Vincent Valovič, Ondrej Begáň
a Anna Matejková.

Odpočívajte v pokoji!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Patrik Brťka, Šimon Kobida, Sebastián Esmaildokht Mamaghani, 
Peter Kocian, Zara Tršková, Jakub Koníček, Lukáš Baninec, Mia 
Papierniková, Sebastián Koníček, Sofi a Forgáčová, Adam Mar-
ček, Branislav Rýger, Lukáš Galko, Jakub Štefánek, Michal Karcol, 
Samuel Vavro, Rebeka Beňačková, Kristína Korienková a Katarí-
na Ďurišová. 

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO
UZATVORILI
Daniel Husár a JUDr. Jana Čepková, Marián Koníček a Dominika 
Kšinská, Matej Dubový a Ing. Zuzana Adamechová, Daniel Gabriš 
a Mgr. art Ivana Pečarková, Marek Cíbik a Bc. Jana Gurínová.

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI
DECEMBER  2014

JANUÁR  2015

FEBRUÁR  2015 

93 rokov - Pavlína Stuhlová

MAREC  2015

90 rokov - Jozefína Mutňanská

85 rokov - Margita Hrnčiariková
85 rokov - Viktória Motolová

87 rokov - Anna Prekopová
91 rokov - Štefánia Motolová

80 rokov - Anna Baránková 
80 rokov - Pavlína Moravčíková
85 rokov - Bedrich Karaus

88 rokov - Anna Pavlačková
89 rokov - Katarína Adamcová
93 rokov - Anna Juríková

86 rokov - Jozef Heglas
86 rokov - Anna Kvasničková
87 rokov - Jozef Kováč

87 rokov - Imrich Majtán
89 rokov - Anna Babulíková
89 rokov - Ján Fabuš

80 rokov - Gabriela Karásková
80 rokov - Mária Ondrejičková
80 rokov - Anna Záhorcová
85 rokov - Štefan Ďuriš

86 rokov - Vilma Lukáčová
86 rokov - Antónia Macharová
88 rokov - Mária Bakošová
89 rokov - Katarína Vavrušová

BOHOSLUŽBY NA VEĽKÚ NOC
  
 ZELENÝ ŠTVRTOK
  - deň ustanovenia Eucharistie a Kňazstva
    sv. omša o 18,00 hod.
 
 VEĽKÝ PIATOK
  - deň umučenia a smrti Pána
    (v tento deň je prísny pôst)
 Obrady Veľkého Piatku o 17,00 hod. 
      Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 21,00 hod. 
 
 BIELA SOBOTA
  Sviatosť Oltárnu v Božom hrobe od 8,00 hod. 
  Slávnosť vzkriesenia o 18,00 hod. 
 
 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
  - najväčší sviatok kresťanstva
 Sv. omše: Nemšová o 8,00, 10,15 a 17,30 hod.
         Kľúčové o 7,30 hod. 
          Trenčianska Závada o 8,45 hod.
 
 VEĽKONOČNÝ PONDELOK 
 Sv. omše: Nemšová o 8,00 a 10,15 hod.
           Kľúčové o 7,30 hod. 
         Trenčianska Závada o 8,45 hod.



S hosťom klubového okienka Milanom Spurným sme sa porozprávali o futba-
le mužov v NTS Nemšová po zimnej príprave.
Ako prebiehala zimná príprava FKS Nemšová, družstvo mužov?
Oproti zimným obdobiam z minulých rokov sa zlepšila v tom smere, že sa posilnila kvalita hráčmi z AS Tren-
čín a mali sme možnosť odohrať prípravné zápasy na umelej tráve v Trenčíne. Tiež dve tréningové jednot-
ky boli v TN, čím nebol vzhľadom k počasiu narušený tréningový proces, takže v tomto smere podstatné 
zlepšenie.

Udiali sa zmeny v kádri družstva  počas zimy?
Zmeny v kádri sa samozrejme udiali, nie však veľmi veľké. Odišli 6 chlapci, z toho 3 zo základnej zostavy. 
Prišli mladí chlapci z Trenčína, ktorí tam dostávali menej príležitostí, alebo sú po zranení - Bezák, ale hráči 
Flimel a Ranko už hrali s nami a určite v ich podaní to bude vyššia herná kvalita, akú sme mali na jeseň.

Čo očakávaš od jarnej súťaže?
Ako aj na jeseň, podobne chceme dávať priestor mladým chlapcom, či už sú to chlapci z Trenčína, alebo 
vlastným hráčom, nakoľko sme presunuli aj 4 hráčov z dorastu Nemšovej do A mužstva. Títo vekom ešte
patria do dorastu, ale budú trénovať s nami a budú dostávať priestor aj vo vlastných dorasteneckých zápa-
soch, aj v prípadných prípravných zápasoch počas jarnej časti a samozrejme, keď nebudú kolidovať zápasy 
dorastu s muži, tak aj v A mužstve. V jarnej časti sa jednoznačne chceme prezentovať herným štýlom akým 
sme sa prezentovali aj na jeseň, to znamená držanie lopty cez prihrávky, cez kombinačnú hru, uvidíme, ako 
sa to celé vyvinie. Máme také indície, že kolektív je v pohode a všetci sa tešíme na prvý majstrák.

Bola uzatvorená dohoda o zvýšenej spolupráci medzi AS Trenčín a Nemšovou?
Či bola podpísaná ja osobne neviem, to je otázkou pre funkcionárov NTS. Zvýšená aktivita určite nastala už
tým, že prišli títo chlapci (Opatovský, Frimel, Vlček, Bakši, Bezák, Ranko), to je prvý signál, druhý je mož-
nosť trénovať a odohrať prípravné zápasy na umelej tráve v Trenčíne. Samozrejme, spolupráca bude pre-
biehať i naďalej, ale v akej podobe, a čo prinesie, to ukáže čas. Určite však bude prospešná pre oba kluby, 
lebo títo spomínaní hráči dostanú väčší priestor na hranie ako v TN a na druhej strane našich  nemšovských 
chlapcov to výkonnostne posunie a môžu sa od nich naučiť niečo nové.

Ráta sa v budúcnosti s dopĺňaním kádra postupne aj  našimi odchovancami?
Samozrejme, už prvý signál je zaradenie 4 dorastencov do A mužstva a chlapci z dorastu budú naďalej 
dostávať priestor, ale bude to závisieť od ich výkonov. Nastúpia vždy 11 hráči, ktorí budú mať momentálne 
najlepšiu výkonnosť. Či budú medzi najlepšími aj naši vlastní odchovanci, to bude chcieť čas, trpezlivosť
z trénerskej strany aj od nich, ale výsledkom musí byť kvalita.

Ďakujeme za rozhovor

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

PRIPRAVUJEME
Florbal: 
Veľkonočný turnaj 28. 3. 2015

Majstrovstvá Slovenska prípraviek vo fl orbale:
30. - 31. 5. 2015 
Medzinárodný basketbalový turnaj: 6. 6. 2015

18. 4. 2015    Benjamin Cup - detské parkúrové preteky
2. - 3. 5. 2015   parkúrové a drezúrne preteky
20. - 21. 6. 2015  medzinárodné westernové preteky
25. - 26. 7. 2015  medzinárodné westernové preteky
29. 8. 2015    Benjamin Cup - detské parkúrové preteky FINÁLE
19. - 20. 9. 2015  Majstrovstvá Slovenska vo westernovom jazdení
27. 9. 2015    Paint shov

 16. kolo  NTS FK-ZŠ Nemšová - FBK Tvrdošín   3:9 /1:4;1:4;1:1/
 17. kolo  ŠK Slávia SPU DFA Nitra - Nemšová    13:4 /2:0;6:2;5:2/
 18- kolo  Nemšová - ŠK 98 Pruské                         2:5 /0:2;0:2;2:1/

PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE
    Nemšová - Fbk Kométa Spišská Nová Ves  10:11/3:4;4:1;3:5;0:1 pp/
    Nemšová - Spišská Nová Ves     9:10 /2:2;3:2;4:6/
    Spišská Nová Ves - Nemšová     4:3 /0:0;2:2;2:1/

MLADŠIA PRÍPRAVKA
ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN
    1. NTS FK - ZŠ Nemšová
    2. FBK Skalica

Konečné poradie:
1. FC Niva; 2. FC Fofo; 3. Flamengo, 4. FC Piechov; 5. Aqua; 6. Santos; 7. Monolit; 8. FC Hilton; 9. Aljaška; 
10. BSC Intercolo; 11. Dynamo; 12. Espaňa, 13.  Atletico; 14. Gunners; 15. Alicante; 16. Diables Rouges; 
17. Bonusko SK.

Najlepší hráč: Michal  Živčic; Naj. brankár:  Samuel Vavrúš; Naj. strelec: Lukáš Slávik; Naj. hráč do 18 
rokov: Miloš Mojto, Naj. univerzál: Igor Držík.
Sponzori: BSC Line p. B. Bagín, Mesto Nemšová, Rona a.s. p. Ing. Š. Hanák, Zlatníctvo Impex  p. Mgr. M. 
Haljaková, BP Market  p. B. Puliš, Nemšovanka p. Ľ. Švorec;

23. ROČNÍK ŽIACKEHO ZIMNÉHO HALOVÉHO TURNAJA
O PRIMÁTORSKÚ VÁZU
30. 12. 2014
1. AS. Trenčín; 2. FK NTS Nemšová starší žiaci; 3. FK NTS Nemšová mladší žiaci; 4. TJ Kľúčové.
Najlepší hráč: Adam Ďuriš, Naj. brankár: Peter Vavrúš,

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY FUTBALISTOV:
FKS NEMŠOVÁ
SLOVÁCKO - N 6:1; N - L. ROVNÉ 4:0; N - BELUŠA 4:2, DUBNICA N/V - N 1:3; N - TRENČ. TEPLICE 3:2; 
N - PREČÍN 6:2; CHOCHOLNÁ VELČICE - N 0:6; NOVÉ MESTO N/V - N 0:0; AS TRENČÍN 19 - N 3:2; N - 
BYTČA 6:1; N - BÁNOVCE N/B 2:1

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ĽUBORČA 
Ľ - NOVÁ DUBNICA 1:4; Ľ - HORNÁ PORUBA 1:4; Ľ - ZABLATIE 3:6;
Ľ - TRENČ.TEPLA 2:3; Ľ - VALAŠSKÁ BELA 5:3; Ľ - NEPORADZA 1:0

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KĽÚČOVÉ:
K - HORNÉ SRNIE 4:5; K - TUCHYŇA 5:7; ČÁSTKOVCE - K 6:2; SKALKA N/V - K 0:4; K - KOŠECA 4:2; 
K - TUCHYŇA 

Tenisový klub TK TENEM Nemšová má 
dôvod na spokojnosť. Hráčovi Jaku-
bovi Králikovi, žiakovi Základnej ško-
ly, Janka Palu 2 v Nemšovej, sa mimo-
riadne darí v zimnej časti celosloven-
ských turnajov kategórie HTO do 10 ro-
kov. Trikrát nenašiel premožiteľa - BA-
BYTOUR I., BABYTOUR III. v Topoľča-
noch a MALACKY CUP 2015 v Bra-
tislave vyhral suverénne bez jediného 
prehratého zápasu. Na BABYTOUR II., 
kde prehral až vo fi nálovom súboji, ob-
sadil druhé miesto. Mladému športov-
covi želáme pevné zdravie, radosť z hry
a veľa športových úspechov.

Marián LEŽÁK, tréner

PODUJATIA JAZDECKÉHO KLUBU UHLISKÁ V TRENČIANSKEJ ZÁVADE

FLORBAL
EXTRALIGA

MINIFUTBAL
21. ROČNÍK ZIMNEJ FUTBALOVEJ MINILIGY

TENIS

Talentovaný Jakub Králik

KLUBOVÉ OKIENKO
- šport - šport - šport - šport - šport - šport - šport -

Vladimír Gajdoš


