
ako urobiť Nemšovú krajšou  
a lepšou. Nečakajme, kým zač- 
ne ,,ten druhý“ a prispejme ku 
krajšiemu zajtrajšku aj my  
a možno aj svojou vlastnou čin-
nosťou im dajme pocit, že to, čo 
robili a robia, nie je márne a má 
pre nás význam.

Cenu primátora mesta 
Nemšová udelil primá-
tor mesta za úspešnú  

a záslužnú činnosť v prospech 
mesta. Dekorovaných laureátov 
sme sa opýtali na ich poslanie...

pokračovanie na strane 4
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Ocenená pani  Emília Belková pri zápise do pamätnej knihy mesta

Ocenení laureáti po prevzatí cien
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Významní rodáci - Jozef Vydrnák

OBETAVOSŤ ĽUDÍ, NAŠICH SPOLUOBČANOV, SVOJMU POSLANIU.

780. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY1242 2022

NEZIŠTNOSŤ, 
SKROMNOSŤ A OBETAVOSŤ 
NA ČERVENOM KOBERCI

Slávnostné oceňovanie 
osobností mesta Nemšo-
vá, ako sme avizovali  

v predchádzajúcom čísle no-
vín, sa úspešne uskutočnilo  
2. októbra vo veľkej sále kul-
túrneho centra. Uskutočnilo sa 
tak pri príležitosti 780. výročia 
prvej písomnej zmienky mesta  
Nemšová.

Podujatie bolo otvorené 
štátnou hymnou Sloven-
skej republiky a krátky-

mi videami znázorňujúcimi 
Nemšovú v minulosti i dnes. 
V prítomnosti predstaviteľov 

Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a vedenia mesta Nemšová 
boli odovzdávané ceny našim 
spoluobčanom za ich ochotu, 
skromnosť a obetavosť, ktorou 
si plnia svoje životné poslanie. 
Svojím osobným životom sa 
nezištne pričinili o rozvoj Nem- 
šovej. Nepozerali na to, aký 
budú mať zo svojej činnosti 
osoh. Ocenení boli z rôznych 
oblastí kultúrneho, spoločen-
ského a verejného života. My 
ostatní si z nich môžeme brať 
iba príklad. Nech sú teda pre 
nás inšpiráciou či vzorom, 

"VŠETKO, ČO JE HODNOTNÉ V ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI ZÁVISÍ OD PRÍLEŽITOSTI PRE ROZVOJ, KTORÁ 
SA POSKYTUJE JEDNOTLIVCOVI.“ (Albert Einstein). Tento citát, ktorý vystihuje podstatu podujatia je 
uvedený na pamätnom liste, ktorý mestu Nemšová pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky 
daroval na podujatí predseda TSK.

strana 16

Je zálohovanie fliaš dostatočné?



NEMŠOVSKÝ        SPRAVODAJCA                

REFERENDUM V JANUÁRI 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím  
č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prija-
tej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila 
deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Refe-
rendum sa koná od 07.00 h do 22.00 hod. V referen-
de sa budú môcť voliči vyjadriť, či súhlasia s tým, 
aby bolo možné skrátiť volebné obdobie Národnej 
rady Slovenskej republiky referendom alebo uzne-
sením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR.

SPÔSOB VOĽBY
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky: 
► vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, alebo ► v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republi-
ky poštou, ak ► nemá trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a bol na základe žiadosti zapí-
saný do osobitného zoznamu voličov, ► má trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky a v čase refe-
renda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poš-
tou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Čo bude pre Vás priorita v najbližšom 
funkčnom období?
Minimalizovať negatívne dopady zvýšenia cien 
energií na samosprávu (zachovať štandardy vy-
kurovania v školách, škôlkach, základnej umelec-
kej škole, v Centre sociálnych služieb), stanoviť si 
spoločné priority s poslancami mestského zastu-
piteľstva, pretože bez dobrej spolupráce primáto-
ra a poslancov nebude Nemšová napredovať, ale 
stagnovať.

ĎALEJ PRESADZOVAŤ:
► Rovnaké pravidlá pre všetkých.
► Pracovať na tom, aby každý, kto aktívne pôso-
bí v samospráve (primátor, poslanec, zamestna-
nec mesta) vykonával svoju funkciu nie pre svoje 
osobné záujmy, ale  záujmy prospešné pre čo naj-
širší okruh občanov Nemšovej.
► Zabezpečiť výstavbu aspoň dvoch bytoviek  
v našom meste a zrealizovať to, čo sa za pred-
chádzajúcich 20 rokov nepodarilo (supermarket  
v Nemšovej, oprava kultúrneho strediska v Ľu-
borči, úprava Ulice Janka Palu, aspoň čiastočná 
rekonštrukcia hlavnej tepny verejného vodovodu  
v Nemšovej).
► Presvedčiť občanov o nutnosti viacej sa zau-
jímať o to, ako funguje samospráva v Nemšovej  
a o tom, že dodržiavať pravidlá, napr. parkovania, 
likvidácie odpadov, dodržiavania pravidiel sluš-
nosti v občianskoprávnych vzťahoch sa nedá za-
bezpečiť len represiou, ale v prvom rade dobrovoľ-
ným dodržiavaním stanovených pravidiel, pretože 
svojvôľa, ktorá je v súčasnosti tak preferovaná, re-
sp.,tolerovaná je cestou do anarchie a rozvratu, na 
ktorú doplatíme všetci.      

Čomu podľa Vás vďačíte za opätovné zvolenie? 
Nie čomu, ale komu. Všetkým tým, ktorí mi dali 
svoj hlas a dali mi tým možnosť dokončiť to, prečo 
som ašpiroval za primátora aj v predchádzajúcom 
funkčnom období.
 
Ako hodnotíte predvolebnú kampaň 
v meste Nemšová?
Postupne aj v našom meste v tejto oblasti nastáva 
proces vulgarizácie a populizmu, tak ako to vidíme 
na celoštátnej úrovni.

OBČAN2

REDAKČNÁ RADA OSLOVILA 
STARONOVÉHO PRIMÁTORA

Ocenení laureáti po prevzatí cien

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVY OBCÍ 
DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

MOJTO 
MILOŠ, JUDr.

MILOŠ 
MOJTO, JUDr. 
51 r. | primátor mesta 
Nezávislý kandidát

FRANTIŠEK 
BAGIN, ING. 
63 r. | stavebný inžinier 
Národná koalícia | 
nezávislí kandidáti 

JURAJ 
KRIŠTOFOVIČ, ING. 
58 r. | profesionálny vojak 
Nezávislý kandidát

LADISLAV 
PALIČKA, MGR. 
65 r. | dôchodca 
Nezávislý kandidát

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 - 2026
POČET ZÍSKANÝCH HLASOV

PRIMÁTOR MESTA POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZAPÍSANÝCH
VOLIČOV

ÚČASŤ
VOLIČOV

VYDANÝCH
OBÁLOK

ODOVZDANÝCH
OBÁLOK

PLATNÝCH HLASOVA-
CÍCH LÍSTKOV PRE 
VOĽBY PRIMÁTORA

1 093 969

582

226

656

307

778

577

172

585

305

684

379

96

39,70 %

1 093
hlasov

1 000
hlasov

593
hlasov

67
hlasov

39,70
%

36,32
%

21,54
%

2,43
%

5 117 54,46% 2 787 2 786 2 753

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2022 

VÝSLEDKY VOLIEB DO VÚC 2022 

Dňa 29. októbra 2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí spolu s voľbami do orgánov samospráv-
nych krajov. V našom meste bol na ďalšie funkčné obdobie zvolený ako primátor mesta opäť Miloš Mojto.
Do Mestského zastupiteľstva mesta Nemšová bolo zvolených spolu 13 poslancov, z toho 6 budú obhajovať 
záujmy mesta a jej obyvateľov po prvýkrát. Všetkým zvoleným poslancom, ako aj primátorovi gratulujeme 
a prajeme úspešné rozhodovanie v prospech rozvoja nášho mesta.

Autor: Mária Gugová
Zdroj: Štatistický úrad SR 

V rovnaký deň sa konali aj voľby do VÚC, známe aj ako župné voľby. Ako predseda vyššieho územného 
celku (VÚC) bol opäť zvolený Jaroslav Baška s počtom hlasov 131 705, čo tvorí 67,25 %. Ako poslanec kraj-
ského parlamentu bol zvolený aj Peter Daňo, ktorý je obyvateľom nášho mesta.

PRÍLESANOVÁ 
SOŇA, Ing.

KRAJČI 
BRANISLAV

BEDNÁRIKOVÁ 
ZITA, Ing. 

KRIŠTOFOVIČ 
JURAJ, Ing.

GUGA 
RASTISLAV, Ing.

PRNO 
TOMÁŠ, Ing.

DAŇO 
PETER, MUDr.

GABRIŠ 
PETER, Ing., PhD.

ŠVOREC 
ĽUBOŠ

MORAVČÍK 
ANDREJ, Bc.

PATKA 
MILAN

KENDERA 
JURAJ, Ing.

HUSÁR 
MILOŠ
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maximálna povolenej rýchlosti 
30 km/h v oboch smeroch, čo 
má prispieť k plynulosti a bez-
pečnosti premávky všetkých 
účastníkov dopravy – motoro-
vé vozidlá, chodci, cyklisti.

MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA 
CENTRÁLNEHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Mesto je pokryté sieťou kamier s viacerými kamerovými 
systémami. Pôvodné kamery sú nefunkčné a zastaralé. Kon-
cepčným riešením je ich modernizácia, rekonštrukcia, roz-
šírenie a doplnenie. Modernizáciou sa rozšíri pôvodný sys-
tém monitorovania verejných priestranstiev o 17 kamier so 
zameraním na priechody pre chodcov, zastávky autobusov, 
križovatky, priestory škôl a ostatné verejné priestranstvá. 
Výstupom bude jeden funkčný centrálny kamerový systém 
mesta v správe mesta, zameraný na potreby a požiadavky 
riešenia bezpečnosti na ochranu verejného poriadku, zdra-
via, života a majetku občanov alebo iných subjektov. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s nenávrat-
ným finančným príspevkom Miestnej akčnej skupiny Vr-
šatec. Hlavným cieľom realizácie projektu bude podpora 
opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy, zabezpečenie 
ochrany zraniteľných účastníkov dopravy – cyklisti, chodci 
– a zvýšenie ich bezpečnosti na verejných komunikáciách 
a priestranstvách. Práce na projekte začali dňa 21. 11. 2022.
K zvyšovaniu bezpečnosti obyvateľov mesta prispievajú  
i opravy chodníkov a výtlkov na miestnych komunikáciách, 
s ktorými sa bude pokračovať po zimnej údržbe chodníkov 
a ciest. Po vybudovaní optickej siete na Púchovskej ulici sa 
začne s rekonštrukciou a opravou chodníkov od kruhového 
objazdu k železničnému priecestiu v oboch smeroch. Mesto 
bude musieť v krátkom čase prijať aj opatrenia k zvýšeniu 
kybernetickej bezpečnosti.

zmenu nastavenia limitu zob-
razovanej rýchlosti, nakoľko 
maximálna povolená rýchlosť 
na Ulici Janka Palu je obme- 
dzená na 30 km/h. Merač sa 
odsadil viac od stĺpa, čím sa 
zvýšila viditeľnosť merača 
rýchlosti a efektivita merania.

INŠTALÁCIA 
VÝSTRAŽNÉHO
ZNAČENIA NA ZVODIDLÁCH 
CYKLOCHODNÍKA 
ĽUBORČA – KĽÚČOVÉ

Po nainštalovaní zvodidiel na 
vybudovanom cyklochodníku 
Ľuborča – Kľúčové bolo pre 
vodičov jazdiacich po cestnej 
komunikácii II/507 pri zníže-
nej viditeľnosti, ale aj počas 
dňa náročné rozlíšiť umiestne-
nie zvodidiel a ich začiatok v 
smere od Kľúčového. Samotný 
projekt nepočítal s inštaláciou 

výstražného značenia krajnice 
na strane cyklochodníka, pre-
to sa ho mesto rozhodlo zreali-
zovať z vlastných zdrojov ešte 
pred príchodom zimy.

INŠTALÁCIA 
VYPUKLÝCH ZRKADIEL

Na miestach v doprave, ktoré 
si vyžadujú vjazd dopravného 
prostriedku až do telesa cesty 
pri vstupe do križovatky boli in-
štalované vypuklé zrkadlá. Tie 
rozširujú zorné pole, umožňujú 
pozorovanie zle viditeľných 
miest a potrebný rozhľad do 
križovatky z bezpečného mies-
ta. Inštalované boli na nasle-
dovných miestach: ▶ mestská 
časť Kľúčové – vjazd na Tren-
čiansku ulicu zo  Sadovej ulice 
a Ulice Holubyho ▶ Nemšová, 
vjazd na Vážsku ulicu a Antona 
Kropáčiho z Mládežníckej ulice.

NOVÉ DOPRAVNÉ 
ZNAČENIE

Na viacerých cestných komu-
nikáciách v meste pribudlo 
dopravné značenie, ktorého 
účelom je zabrániť parkovaniu 

VIAC NÁPOMOCNÍ BY MALI BYŤ 
ALE AJ SAMOTNÍ OBČANIA

Zimná údržba komunikácií, chodníkov a verejných 
priestranstiev sa vykonáva na základe operačného 
plánu zimnej údržby. Verejnoprospešné služby mes-
ta realizujú údržbu počas zimných mesiacov podľa 
stupňov dôležitosti. Sú to priestranstvá autobuso-
vých zastávok SAD, obchodov, zdravotných stredísk, 
miestnych komunikácií a chodníkov, verejné prie-
stranstvá, požiarne priestory, školy, cirkevné pries-
tory a cintoríny, následne ostatné priestory.

Do správy údržby patria tiež miestne komunikácie 
a označené kanalizačné vpuste. Údržba chodníkov,  
ktorých celková dĺžka v meste je v súčasnosti cca 
20 km, a ciest v dĺžke cca 25 km je v prípade veľkej 

Snahou mesta Nemšová je pri-
jímať účinné postupy a opat- 
renia na miestnej a regionál-
nej úrovni, ktoré prispievajú  
k zvyšovaniu ochrany života  
a zdravia obyvateľov mesta  
a jeho návštevníkov, ochrane 
majetku obyvateľov mesta  
a mestských inštitúcií s vý-
znamným vplyvom na kvalitu 
života obyvateľov mesta a 
regiónu. Na území mesta bolo 
realizovaných viacero opatre-
ní, ktoré prispievajú k zvyšo-
vaniu bezpečnosti, niektoré 
sú momentálne v stave ich 
realizácie, niektoré budeme 
musieť operatívne riešiť. 

OPRAVA A ÚDRŽBA 
MERAČOV RÝCHLOSTI

Na území mesta sa nachá-
dzajú dva merače rýchlosti, 
ktoré boli inštalované v roku 
2015. Jeden merač je umiest-
nený v mestskej časti Kľúčové 
v smere od Nemšovej a druhý 
merač je umiestnený v centre 
mesta. Ich úlohou je signa-
lizovať vodičovi dopravného 
prostriedku informáciu o pre-
kročení maximálnej povolenej 
rýchlosti v danom úseku  
s výzvou na spomalenie. Me- 
rače boli dlhší čas mimo pre-
vádzky, no už opäť plnia svoju 
funkciu. Vykonala sa na nich 
diagnostika so servisnými 
prácami, ktoré si vyžadovali aj 

OBČAN 3

Snehová radlica na zimnú údržbu komunikácií

vozidiel na miestach, ktoré sa 
nachádzajú pred vchodmi do 
bytových domov. Tieto mies-
ta budú tak odľahčené pre 
prípadný vjazd záchranárskej 
techniky.

Na Ulici Záhumnie a Joze-
fa Hanku sa pred vjazdom 
na Ulicu Antona Kropáčiho 
umiestnili značky Daj prednosť 
v jazde.V záhradkárskej oblasti 
„Bočky“ sa umiestnilo značenie 

ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI 
V MESTE NEMŠOVÁ

ZIMNÚ ÚDRŽBU 25 KM 
CIEST POSILNÍ TENTO 
ROK NOVÁ RADLICA 
I POSÝPACIA NADSTAVBA

snehovej nádielky náročná. Pracovníci verejnopros-
pešných služieb slovami vedúceho prevádzky Kve-
toslava Navrátila budú vďační každému občanovi, 
ktorý bude nápomocný a ochotný pomôcť pri odpra-
távaní snehu pred vlastným obydlím. Súčasne prosí 
občanov, aby pokiaľ je to možné, parkovali svoje autá 
vo dvoroch, prípadne na jednej strane vozovky. Ak 
nebudú ulice sprístupnené mechanizmom, nebudú 
môcť byť odhrnuté.

Údržba vyššie uvedených komunikácií sa realizuje 
obojstranným odhrnutím snehu a prípadne posy-
pom kamennou drťou do hrúbky maximálne 8 mm 
pri tvoriacej sa poľadovici. Chodníky rovnako odstrá-
nením snehu a v prípade tvorenia ľadu a poľadovi-
ce posypom pieskom maximálne do hrúbky 4 mm. 
V súčasnosti  verejnoprospešné služby disponujú 
dostatočným množstvom posypového materiálu, za 
sprostredkovanie ktorého patrí poďakovanie Ing. 
Františkovi Baginovi. 

Na zabezpečenie údržby v mimoriadne nepriaznivých 
zimných podmienkach VPS spolupracuje na základe 
dohody s firmou Vagricol&Co, s. r. o., a s firmou Bricol, 
s. r. o., ktoré sú nápomocné pri odhŕňaní snehu v mest-
ských častiach Trenčianska Závada, Ľuborča a Kľúčové. 

Verejnoprospešné služby majú k dispozícii  na vyko-
návanie zimnej údržby  18 zamestnancov, ručné ná-
radie a mechanizmy: Traktor ZETOR, Traktor SAME, 
KUBOTA malotraktor. V roku 2021 a 2022 mesto Nem- 
šová dokúpilo z rozpočtu mesta pre VPS na skvalit-
nenie vykonávania zimnej údržby  radlicu na UNI-
MOG a k traktoru SAME posýpaciu nadstavbu, za čo 
VPS, m. p. o., ďakuje zriaďovateľovi, mestu Nemšová.

Autor: Miroslava Dubovská
Foto: Kvetoslav Navrátil

Autor: Peter Králik, projektový manažér
Foto: Archív MsÚ
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KULTÚRA A PRÍRODA 
V JEDNOM

FRANTIŠEK BEGÁŇ

Je zakladateľ a predseda 
občianskeho združenia 
HUBERT Ľuborča, člen  

a poľovnícky hospodár poľov-
níckeho združenia Háj Kľúčové 
a včelár. Je autorom náučného 
poľovníckeho a lesníckeho 
chodníka Nemšová – Ľubor-
čianska dolina „Spoznaj svoje 
okolie a históriu“ a včelárske-
ho chodníka v Ľuborči „Včelia 
radosť- naša budúcnosť“. Pred 
pätnástimi rokmi začal organi-
zovať Deň sv. Huberta v Ľubor-
čianskej doline s prezentáciou 
poľovníctva a tradícií širokej 
verejnosti. Ako bývalý posla-
nec mestského zastupiteľstva 
a stály člen kultúrnej komisie 
sa zaslúžil o rozvoj mesta.

Čo vás motivuje k neustálej ak-
tivite, plánujete v budúcnosti 
ďalšie projekty?

KULTÚRA4

CENA PRIMÁTORA MESTA NEMŠOVÁ

Cena mesta z dielne J. Vydrnáka Pamätná medaila Cena mesta

Emília Belková pri prevzatí ocenenia

František Begáň pri zápise do pamätnej knihy

Ocenený Vladimír Gajdoš pri preberaní ceny

Medaila Cena primátora Primátor Nemšovej gratuluje skautom pri preberaní ceny

ZAZNAMENAL VIAC  
AKO TRI DESAŤROČIA 
ŠPORTU V MESTE

VLADIMÍR GAJDOŠ 

Ocenený za 33 rokov 
obetavej práce v oblas-
ti kultúry a športu, za 

dôstojnú reprezentáciu mesta 
Nemšová na medzinárodných 
športových podujatiach za 
dlhoročnú prácu člena kultúr-
nej komisie a redakčnej rady 
Nemšovského spravodajca.

Ste dlhoročným správcom 
mestskej športovej haly, zažili 
ste tam mnohé víťazstva i pre-

hry. Zážitkov z rôznych športo-
vých podujatí máte určite dosť. 
Na aký najväčší úspech či ne- 
úspech si pamätáte, ktorý je 
pre vás nezabudnuteľný?

Ťažko vyzdvihnúť len je-
den. Mám vždy dobrý 
pocit, zdieľam radosť  

s nemšovskými športovcami, 
keď stoja na stupňoch víťazov 
či už na menších alebo vrcho-
lových podujatiach, alebo keď 
rozhodujem v stolnom tenise 
alebo v silovom trojboji a podá-
vam si ruku na regionálnych, 
národných či medzinárodných 
podujatiach s najlepšími špor-
tovcami z celého sveta.

Svojimi projektami sa 
snažím povzbudiť a za-
pojiť čo najviac ľudí  

k spoznávaniu krás nášho regi-
ónu, podporiť lokálnu turistiku 
a vzťah k prírode i našej histó-
rii. Svoje dlhoročné vedomosti 
a skúsenosti v oblasti poľov-
níctva, včelárstva, prírody a fo- 
tografovania som sa snažil 
uložiť v skratke na dva náučné 
chodníky v Ľuborči, ktoré sú 
všetkým dostupné. Nové pro-
jekty zatiaľ neplánujem, lebo 
údržba už vybudovaných vecí 

si vyžaduje priebežnú údržbu, 
čo treba aj finančne pokryť. Pri 
výročí mesta som mal česť pre-
vziať cenu primátora mesta, za 
čo som vďačný. Ja som cenu 
prevzal, ale myslím si, že si ju 
zaslúžia všetci ochotní dob-
rovoľníci, ktorí sa v ostatných 
rokoch podieľali na aktivitách 
organizovaných občianskym 
združením HUBERT Ľuborča, 
o. z.. Sú to ľudia spomedzi nás, 
ktorí neváhajú obetovať čas a 
námahu pri zveľadovaní nášho 
okolia. Ďakujem všetkým.

VERNÁ SLUŽOBNÍČKA 
PANNY MÁRIE 
FATIMSKEJ

EMÍLIA BELKOVÁ

Ocenená za 31-ročnú obe-
tavú a nezištnú prácu 
kostolníčky v Kaplnke 

Panny Márie Fatimskej, mest-
skej časti Tr. Závady, podieľala 
sa na zabezpečovaní duchov-
ných potrieb občanov a pút-
nikov. S pomocou manžela sa 
roky stará o výsadbu a úpravu 
okolia kultúrneho domu a cin-
torína v Trenčianskej Závade.

Viac ako 30 rokov ste súčasťou 
pravidelných omší v pozícii 
kostolníčky, ako ste sa k tejto 
funkcii dostali a na čo najzau-
jímavejšie si spomínate?

Verím, že je to moje ži-
votné poslanie. Mala 
som 40 rokov, ked ma 

oslovila moja predchodkyňa 
pani Kurucová, či by som ne-
prevzala po nej túto funkciu. 
Vtedy bývali sväté omše v Tr. 
Závade tak raz za mesiac alebo 
na hody, dnes sú omše dvakrát 
do týždňa a práca ma stále na-

pĺňa celou dušou. Počas tohto 
obdobia som zažila napr. sväté 
omše v kultúrnom dome, keď 
sa prerábala kaplnka, ale som 
hrdá i na to, že sa v našej kapln- 
ke  od roku 2017 nachádzajú  
i relikvie fatimských detí. Veľ-
mi si tiež vážim, že si mesto moju 
prácu všimlo a poctili ma týmto 
milým ocenením. Ďakujem.

SKAUTI 117. ZBORU SV. 
FRANTIŠKA Z ASSISI

SLOVENSKÝ SKAUTING 

Patrí medzi najväčšie  
a najaktívnejšie výchov-
né organizácie združujú-

ce deti a mládež na Slovensku. 
Skauting zaujal množstvo detí 
a dospelých i u nás v Nemšovej. 
Okrem vlastných aktivít spolu-
pracujú na verejných akciách, 
roznášajú betlehemské svetlo, 
zapájajú sa do ligy proti rakovi-
ne, organizujú skautský ples pre 
širokú verejnosť, zveľaďujú oko-
lie a už druhý rok pozývajú me-
dzi seba deti z detského domova 
v Trenčíne do letného tábora.

Skauting si získal v našom 
meste nejedného človeka, čo 
pre vás toto ocenenie zname-
ná? Koľko skautov od jeho pô-
sobenia u nás ste už vychovali?

Náš zbor vznikol v roku 
2003 a odvtedy sa so 
skautingom zoznámilo 

okolo 600-650 ľudí. Samozrej-
me, nie všetci aktívne skau-
tujú, čo je pochopiteľné. Na 
druhú stranu bývalí členovia 
nám vedia pomôcť materiál-
nym zabezpečením, finančne 
alebo práve tým, že svoje deti 
prihlásili na skauting. Náš zbor 
má momentálne okolo 150 ľudí 
na troch rôznych miestach. 

Do budúcnosti by sme ur-
čite chceli, aby sa naša 
členská základňa rozši-

rovala a stále viac detí sa moh-
lo zoznámiť s čarom skautingu. 
Čoraz viac vnímame potrebu 
skautingu v dnešnej dobe, kto-
rý sa snaží o všestranný rozvoj 
mladých ľudí, ktorí sú aktívny-
mi občanmi vo svojich komu-
nitách a mestách.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Pavol Rekem
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Ocenený Peter Tydlačka po prevzatí ocenenia

Ocenený Jaroslav Mačina s predsedom TSK Jaroslavom Baškom

Za publikačnú činnosť ocenená Irena Prnová 

CENY MESTA 
NAŠLI SVOJICH 
DRŽITEĽOV

ZA OBETAVÚ OCHRANU 
NAŠICH ŽIVOTOV 

JAROSLAV MAČINA

Ocenený za dlhoročnú a aktívnu 
prácu veliteľa hasičského zboru 

Ľuborča. Za jeho nasadenie pri ochrane 
života, zdravia a majetku obyvateľov, 
za účasť pri likvidácii následkov mi-
moriadnych udalostí a organizovanie 
cirkevných a spoločenských udalostí  
a podujatí. 

Spomedzi všetkých miestnych dob-
rovoľných hasičov je držiteľom naj-

vyššej riadne udelenej hodnosti starší 
technik, veliteľom bolo menovaný v 
roku 1977 po absolvovaní odborného 
výcviku na škole v Martine a je drži-
teľom zlatej Jánskeho plakety za dlho-
ročné darovanie krvi.

ZA ZACHOVANIE NAŠEJ 
HISTÓRIE 

IRENA PRNOVÁ

Ocenená za celoživotnú obetavú 
prácu učiteľky, za prínos v oblasti 

školstva a duchovného života, za vy-
dané autorské publikácie, v ktorých 
zachytila historické dedičstvo nášho 
mesta a mestských častí.

Koľko publikácií ste za svoj život vydali 
a na ktorú ste najviac hrdá? Čo je odka-
zom vašich kníh?

Za svoj život som vydala spolu 10 pub- 
likácií. Je veľmi ťažké označiť len 

jednu, každá je niečím výnimočná. Svo-
jimi knihami som chcela poukázať na 
to, že ako hrdinovia mojich kníh, každý 
z nás dostane šancu zlepšiť svoj život  

Čo vás počas dlhoročného pôsobenia  
v zložkách dobrovoľných hasičov moti-
vovalo zotrvať v činnosti a neustále po-
máhať? Ktorá z udalostí, ktoré ste ako 
hasič museli riešiť vo vás zanechala 
najväčšiu stopu?

Najväčšiu stopu vo mne zanecha-
li lesné požiare a 100-ročná voda.  

K činnosti v dobrovoľných hasičských 
zboroch ma motivovali predchádzajúce 
generácie, ktoré mi boli príkladom, aj 
keď nemali takú techniku ako my. 

Tiež ma to vždy bavilo, boli sme ako 
hasiči dobrá partia. Zbor však bolo 

treba stále udržiavať, bývali chvíle, keď 
nás bolo 60, i keď nás bolo 10, preto som 
rád, že sa našli úspešní nasledovatelia, 
ktorí prevzali toto poslanie a budú aj po 
nás pokračovať a zachovávať tradíciu 
dobrovoľných hasičov v našom meste. 

a pomáhať tým, ktorým do života vstúpi 
utrpenie a chudoba. Ľuďom, o ktorých 
sú moje knihy, život plynul nenápadne, 
bez veľkých zázrakov, v podmienkach 
podobným tým našim. Zdieľali radosť, 
lásku, úctu, ale aj smútok. 

Je potrebné, aby človek cvičil svoju 
vôľu sebazaprením a malými obeta-

mi. Malé obety – to je ako prikladanie 
polienok na oheň. Napr. schopnosť odo-
prieť si nejaké dovolené dobro, povedať, 
čo by druhého mohlo zraniť, nepresa- 
dzovať za každú cenu svoj názor, zniesť 
kritiku alebo zraňujúce slovo bez rečí, 
nevyberať si to najkrajšie a najchutnej-
šie, vykonať prácu, ktorú nechce nikto 
robiť. Takéto malé obety posilňujú vôľu 
človeka a dávajú mu silu k väčším obe-
tám. Najväčšiu hodnotu majú obety 
spojené so službou blížnym.

ZA TRIDSIATKU 
ŠPORTOVÝCH TITULOV 

PETER TYDLAČKA 

Ocenený za úspešnú prípravu mlad-
ších i starších žiačok, dorasteniek, 

junioriek a ženského kolektívu vo flor-
bale. Za úspešnú reprezentáciu na rôz-
nych súťažiach doma i v zahraničí a na 
majstrovstvách sveta, kde dosiahli vý-
znamné úspechy. Do Nemšovej sa flor-
bal dostal v roku 2002 a odvtedy získali 
2 majstrovské tituly SR v extralige žien, 
celkovo získal so svojimi zverenkyňami 
30 titulov, len z Prahy si za 14 rokov pri-
niesol 18 medailí.

Žiaden iný šport v Nemšovej sa nemôže 
pýšiť toľkými úspechmi ako nemšovský 
florbal. Na ktoré z ocenení ste najviac 
hrdý a prečo? Čo by ste chceli so svojimi 
hráčkami ešte dosiahnuť? 

Veľmi si cením ocenenie mesta Nem- 
šová. Dojalo ma to až k slzám. Veľ-

mi pekne ďakujem. Je to zadosťučinenie 
mojej práce s deťmi za toto dlhé obdo-
bie. Je to odriekanie od rodiny, od prá-
ce, stále stresujúce situácie, aby všetko 
fungovalo, ako má, treba okamžite riešiť 
vzniknuté situácie, lebo florbal sa hrá 
365 dní v roku. 

Čo by som chcel ešte so svojimi hráč-
kami dosiahnuť? Ja som dosiahol už 

všetko. 30 titulov, z toho 2 v ženskej lige 
a 28 ďalších a 18 medailí z Prahy z ,,ne-
oficiálnych” majstrovstiev sveta vo flor-
bale. Sú to veľmi vysoké méty, už teraz 
ťažko dosiahnuteľné. Stabilizovať klub, 
udržať dosiahnuté méty, zakomponovať 
do klubu nových trénerov (máme 9 kate-
górií), funkcionárov. Veľmi potrebujeme 
pre ženy vyriešiť problém haly, lebo hrá-
vame v Trenčíne a to nie je dobré.

Ocenení si CENU MESTA prevzali za vynikajúce 
tvorivé výkony a významné výsledky vo vedec-
kej, technickej, umeleckej, publicistickej a verej-
noprospešnej činnosti, za činnosti osôb, ktoré sa 
významným spôsobom pričinili o hospodársky 
a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma 

i v zahraničí, za činnosť osôb pri záchrane ľud-
ských životov, majetku mesta a jeho občanov. 
Oceneným laureátom sme položili niekoľko otá-
zok a z redakčnej rady im úprimne gratulujeme 
k oceneniu. 

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Pavol Rekem
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Na prelome tohtoročného septembra a októbra sa usku-
točnil 54. ročník výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a tiež 
včelstva v našom meste. Výstava bola tentokrát oboha-
tená o prítomnosť našich poľovníkov a keďže sa konala 
na svätomichalské hody, poľovníci navarili návštevní-
kom výstavy výborný poľovnícky guláš. Nás ako organi-
zátorov tým veľmi potešili a zo srdca im za to ďakujeme. 
No a v čom spočíva čaro tejto výstavy?

Naša výstava je zaujímavá tým, že ponúka mnoho krás, 
ktoré vytvorila sama príroda. Tá nech je krajšia o to, 
čo vytvorí naša generácia a ďalšie generácie. Zelenina  
a ovocie sa nesporne pokladajú za akúsi prvú potravu  
a sú najkrajšími darmi prírody pre človeka aj dnes. Ze-
lenina a ovocie priam lákajú a očarúvajú rozmanitosťou 
svojich farieb, tvarov a vôní. Jeme ich predovšetkým 
pre upevnenie zdravia a ich lahodnú, nenapodobiteľnú 
chuť. Poskytujú človeku to, čo neposkytuje žiadna iná 
potrava. Predovšetkým je to množstvo vitamínov. A prá-
ve pre svoje nenahraditeľné vlastnosti, treba spotrebu 
ovocia a zeleniny neustále zvyšovať, čo je i v našom zá-
ujme a celej našej spoločnosti. 

Fakt, že sa mohol uskutočniť už 54. ročník tradičnej vý-
stavy dokazuje stále prítomný elán, s ktorým sa venu-
jeme našej záhradkárskej činnosti. Tento rok nebol pre 
nás záhradkárov priaznivý. Príliš dlhé obdobie sucha  
v lete a veľké teplo urobili svoje. Tešili sme sa však  
z každého jabĺčka, hrušky, slivky, ale i zeleniny - mrkvy, 
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Jazdec Samo Adamec z Nemšovej
Detail vystavenej fotografie

Jedinečná výstava s ná-
zvom Vlakograf priláka-
la ľudí z celého okolia, 
ktorí si mohli prehliad-
nuť umelecké fotografie 
odstavených železnič-
ných vozňov v Nemšo-
vej. Čaro celého projektu 
spočívalo v netradičnom 
zachytení grafitov, ktoré 
dlhé roky zdobia odsta-
vené vozne. 

Vernisáž výstavy Vlako-
graf, ktorú organizoval 
Róbert Majo v spolupráci 
s mestom Nemšová, sa 

uskutočnila 9. septembra 
2022, po dohode si mohli 
návštevníci výstavu pre-
zrieť počas celého me-
siaca. Výstava priniesla 
netradičný pohľad na 
ukážku grafitov, ktoré sú 
považované za pouličné 
umenie. Sprejové kresby, 
ktoré mnohí vnímajú ako 
vandalizmus, na fotogra-
fiách úplne ožili a ponúkli 
nový pohľad na toto ume-
nie. 

Autor: Dáša Uherková 
Foto: Archív MsÚ

VLAKOGRAF
GRAFITY, AKO ICH NEPOZNÁTE

cibule, cesnaku či ďalších našich výpestkov. Sme radi, 
že našimi výsledkami sme mohli potešiť vaše oči i chu-
ťové bunky. Našu chuť potešili i naši včelári, ktorí si tak-
tiež zasluhujú našu pozornosť.

Ďakujem členom Občianskeho združenia prídomových 
záhradkárov, ktorí sa vo veľkej miere pričinili o zorga-
nizovanie výstavy. Poďakovanie patrí tiež Občianske-
mu združeniu Bočky. Rovnako tak ďakujem všetkým 
pestovateľom ovocia, zeleniny a kvetov z Nemšovej a zo 
širokého okolia za ich ochotu podeliť sa s nami a náv- 
števníkmi výstavy o svoje výpestky. Osobitne ďakujem 
Ing. Tokárovi, ktorý každú jednu našu výstavu obohatí 
svojimi bonsajmi. Ďakujem materským školám, základ-
ným školám a základnej umeleckej škole za obohatenie 
výstavy výtvormi ich žiakov. Tu treba podotknúť, že na 
ich vypracovanie mali deti len veľmi krátky čas, preto-
že výstava sa konala už koncom septembra. Ďakujem 
všetkým tým, ktorí sa aktívne zúčastnili na príprave  
a konaní výstavy, no a v neposlednom rade Mestskému 
úradu v Nemšovej a VPS Nemšová.

Verím, že sa Vám výstava páčila a odniesli ste si z nej 
len tie najkrajšie zážitky. Prajem všetkým záhradkárom, 
včelárom i ostatným pestovateľom do roku 2023 veľa 
sily, zdravia, bohatú úrodu a lepšie počasie.

Autor: Mária Kováčová, tajomníčka OZ PZ Nemšová
Foto: Roman Bročko

TRADIČNÁ JESENNÁ VÝSTAVA 
(NIELEN) S POCHÚŤKOU OD POĽOVNÍKOV

Westernová hala na 
Ranči 13 sa v sobotu 24. 
9. premenila na sku-
točný divoký západ. 13 
jazdcov zo Slovenska, 
Česka, Poľska aj Ma-
ďarska sa zúčastnilo 
Bull ridingu – jazdy na 
býkovi. O akcii, ktorá 
prilákala na ranč viac 
ako 1000 divákov, sme 
sa rozprávali s organi-
zátorom a majiteľom 
Ranču 13 Petrom Do-
bešom.

Čo vás viedlo 
k usporiadaniu tejto 
nebezpečnej akcie?
Na ranči sme uspo-
riadali už viaceré 
westernové preteky, 
rôzne disciplíny, ako 
lasovanie či drezúry. 
Jednou z disciplín je 
aj bull riding. Chceli 
sme to skúsiť. Je po-
trebné mať technické 
zázemie, ktoré máme,  
a dobré býky – tých 
sme si požičali z Mala-
tín. A k tomu chýbajú 
už len jazdci, blázni, 
ktorí si na býka sadnú. 

Ako prebieha súťaž?
Podstata je vydržať 
na býkovi 8 sekúnd. 
Jazdec sa môže dr-
žať iba jednou rukou, 
druhú ruku musí mať 
vo vzduchu. Body za 
jazdu dostáva býk aj 
jazdec. Ak sa jazdec 
udrží 8 sekúnd, pokus 
je platný a body sa 
môžu spočítať. Ak by 
býk veľmi neskákal, 
dostane menej bodov. 
My sme mali 13 jazd-
cov, z toho iba 4 plat-
né pokusy. Už na tom 
je vidieť, že jazda bola 

naozaj divoká. Víťaz 
bol z Maďarska a od-
niesol si prvú výhru 
1000 €.

Boli aj nejaké 
zranenia?
Vážne zranenia neboli, 
našťastie, žiadne. Teda 
len bežné škrabance. 
Samozrejme, boli sme 
pripravení a bola tu 
prítomná aj záchranná 
služba. Táto jazda nie 
je vhodná pre úplných 
amatérov. Jazdec si 
musí vedieť na býka 
v klietke sadnúť, udr-
žať sa a podobne. Keď 
spadne, okolo sú už 
bullfighteri, ktorí lá-
kajú býka, aby neublí-
žil jazdcovi. Ten leží 
väčšinou otrasený na 
zemi. Býky mali oko-
lo 800-900 kg, preto 
je naozaj dôležité do-
stať jazdca čo najskôr  
z arény.

Plánujete ďalšiu 
podobnú akciu?
Radi by sme. Na bull 
riding sme mali dob-
ré ohlasy. Prišlo sa 
pozrieť viac ako 1000 
divákov, čo sme neča-
kali. Ak sa podarí, bull 
riding bude aj budúci 
rok. Teraz sa pripravu-
jeme na Vianoce. Naša 
Vianočná ulička je aj 
tento rok, kde si prídu 
na svoje celé rodiny. 
Hrané rozprávky v pre-
vedení našich hercov, 
rozprávkové postavič-
ky či vozenie na ko-
níkoch. Samozrejme, 
dobrý punč k tomu.

Autor: Mária Gugová
Foto: Nika Majanová

ADRENALÍNOVÁ JAZDA 
NA DIVOKÝCH BÝKOCH
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výstavy zmeniť. Výstavu 
poctili svojou prítomnos- 
ťou i Vladislav Janota, 
Ján Lacika, riaditeľ Tren-
čianskeho múzea v Tren-
číne Peter Martinisko či 
spisovateľ Rudolf Dobiaš, 
ktorý zanechal v pamät-
nej knihe múzea krásny 
odkaz. Výstavu počas jej 
trvania navštívilo niekoľ-
ko tried z miestnych škôl, 
a v nedeľu ju poctil svo-
jou prítomnosťou aj Otec  
Ivan Kňaze, riaditeľ Pá-
pežských misijných diel 
na Slovensku.

,,Hory naučia človeka 
pokore. To z nás robí 
človeka, ktorý je dobrým 
a odvážnym človekom.“  
Rudolf Dobiaš

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

Otvorenie výstavy mostu T. G. Masaryka

Fotografie amaterského umelca Jána Žovinca 
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JEDNA VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ, 
TRI HISTORICKÉ EXPOZÍCIE
Tri výročia a tri rôzne his-
torické obdobia sa na je-
seň tohto roku stretli na 
pôde mestského múzea. 
Občania tak mohli na-
zrieť 25, 100 a 780 rokov 
do minulosti našich obcí  
a prehlbovať svoje pozna-
nie o regionálnej histórii.

Na prvej vernisáži, ktorá sa 
konala 6. októbra, sa moh-
li začítať priamo do riad-
kov našej prvej písomnej  
zmienky a prostredníc-
tvom  fotografií sa mohli 
vrátiť v čase a nahliadnuť, 
ako sa staval Most T. G. 
Masaryka cez rieku Vlára. 
Súčasťou výstavy bol aj 

jeho model, ktorý na ver-
nisáži slávnostne uviedli 
do života symbolickým 
pokropením vody z rieky 
Vlára. 
Za mesto  Nemšová, ktoré 
výstavu a model financo-
valo, pokropil vodou most 
primátor Miloš Mojto, za 
historický výskum a prí-
pravu výstavy Miroslava 
Bachratá, za realizáciu sa-
motného modelu pán Rác 
a posledným bol František 
Mindár, ktorý priniesol 
na otvorenie výstavy je-
diný zachovaný fragment  
mosta, a to kovovú tabuľu, 
na ktorej je uvedené, kto 
bol realizátorom stavby.

Druhá vernisáž opisova-
la 25 rokov Nemšovské-
ho spravodajcu v meste 
a nielen to. Návštevníci 
mohli nájsť medzi vysta-
venými novinami aj kópiu 
socialistických novín Ne-
mšovský budovateľ z roku 
1961 (uložený v Slovenskej 
národnej knižnici v Marti-
ne), školský časopis Mla-
dosť z roku 1977 (zapoži-
čaný Mestskou knižnicou  
v Nemšovej, z fondu 
Vojtecha Korvasa) a, sa-
mozrejme, aj Nemšovské 
noviny, ktoré sa vydávali 
v roku 1996 (archív mesta  
Nemšová). 

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

Niekoľko desiatok žiakov sa spolu so 
svojimi učiteľkami oboch škôl postavi-
lo od školských lavíc a namiesto hodiny 
dejepisu navštívilo mestské múzeum. To, 
ako sa im páčilo, opísali žiaci sami v škol-
ských prácach a tu je jedna z nich. 

ČO SOM VIDELA V MÚZEU
Do múzea som sa veľmi tešila, pretože 
som vedela, že uvidím niečo z histórie  
Nemšovej. V múzeu sme mohli vidieť 
miniatúru Mostu Tomáša Garrigua Ma-
saryka. O tomto moste a celej histórii  
Nemšovej a okolia nám porozprávala pani 
Miroslava Bachratá. Dozvedela som sa, že 
tento most postavili preto, lebo ten pre-
došlý strhla rieka a ľudia sa nemali ako 
dostať do iného mesta. Pomenovali ho 
tak, pretože v tých rokoch slávil jubileum 
a všetci ho mali radi. Na most použili 16 
vagónov železa a 16 vagónov cementu. 
Vagóny dreva sa asi privážali vďaka ľu-
borčianskej železničke. Na tomto moste 
boli aj reliéfy T. G. Masaryka. V proce-
se stavania sa tam priplavil aj ľadovec. 
Niektorí chlapi zo stavby museli sekať 

ľadovec, ktorý mohol zničiť celú prácu. 
Most mal dĺžku približne 85 metrov. Jeho 
výstavba trvala od roku 1922 do roku 1924. 
Po stenách  boli povešané zaujímavé fot-
ky z obdobia, keď stavali tento most. Most 
nakoniec vyhodili do vzduchu nemeckí 
vojaci v 2. svetovej vojne.

Prvá písomná zmienka o Nemšovej bola 
v roku 1242. V múzeu som videla kópiu 
tejto zmienky o Nemšovej. Písalo sa v nej 
aj o Ľuborči. Zaujímavé je, že o Ľuborči sa 
tam písalo minimálne trikrát, ale Nemšo-
vá tam je spomenutá iba raz. Nemšová sa 
v minulosti volala Neusua a Ľuborča sa 
volala Liborcha. Videla som tam aj sta-
rodávne pečate Nemšovej a mestských 
častí Trenčianska Závada a Kľúčové. Bol 
tam aj Nemšovský spravodaj z rôznych 
rokov. Veľmi som si to užila a videla som 
kus histórie o Nemšovej. 

Autor: Adriana Mierna, 8. B, žiačka KSŠ
Foto: Archív KSŠ

HODINY DEJEPISU 
PRIAMO 
V MESTSKOM 
MÚZEU

Skutočne ako v rozpráv-
ke. Tatry z vtáčej  per-
spektívy, to sa len tak 
nevidí, ešte menej 200 
km od Tatier. Prvého de-
cembra sa  uskutočnila 
krásna vernisáž fotogra-
fií amatérskeho umelca 
Jána Žovinca. Nechýba-
lo občerstvenie a krásna 
hudba v podaní harfistky 
Anety Jakubcovej.

Pohľadom na fotografie 
sa človek preniesol cez 
oblaky rovno nad vrchol-
ky Tatier. Výstava mala  
i duchovný, spomienko-
vý charakter. Venovaná 
bola pamiatke pani Kat-
ky, manželky pána Žovin-
ca, ktorá by 4. decembra 

oslávila svoje narodeni-
ny. Skutočne možno po-
vedať, že  fotografie akoby 
vystihovali pohľad, akým 
sa na nás pozerajú naši 
blízki z neba. Pohľadom 
na ne sa človek akoby za-
stavil, vznášal a  vnášal 
do srdca pokoj, ktorý tak 
veľmi potrebuje nielen  
v čase predvianočnom. 

Vernisáž mala veľký 
úspech, prítomných bolo 
mnoho občanov a ľudí  
z okolia. Podujatia sa zú-
častnili aj predstavitelia 
mesta Nemšová, ktorí 
podporili myšlienku vý-
stavy pána  Žovinca a po-
dali  pomocnú ruku, keď 
musel pôvodné miesto 

ROZPRÁVKA TATIER 
POHLADILA ZRAK I DUŠU

V Nemšovej sa podarilo vyzbierať 
viac ako 2 600 darčekov na pomoc 
znevýhodneným deťom.

Nezisková organizácia ROBME RA-
DOSŤ už štvrtý rok organizuje pro-
jekt Vianoce z krabičky, prostred-
níctvom ktorého sú obdarované deti 
zo sociálne slabších rodín, detských 
domovov a azylových centier po ce-
lom Slovensku. Zbierka darčekov 
tento rok prebiehala v 25-tich mes-
tách, málokto však vie, že jej prvý 
ročník začal práve v Nemšovej. 

Ľudia z celého Slovenska mali mož-
nosť od 21. 11. do 4. 12. 2022 obdarovať 
dieťa, ktoré si sami vybrali. V zozna-
moch sa nachádzali deti so skrom-
nými želaniami, ale aj také, ktoré 
sa výberom darčeka chceli nechať 
prekvapiť. Darcovia mohli deťom 
darovať hračky, puzzle, kozmetiku, 
spoločenské hry, sladkosti a veľa 

rôznych drobností, ktoré rozžiaria 
detské očká radosťou. 

Hotové zabalené darčeky mohli ľu-
dia nosiť na zberné miesta osobne 
alebo ich poslať prostredníctvom 
výdajných miest spoločnosti Packe-
ta ZADARMO. Na záver projektu boli 
darčeky kuriérmi Packety rozvezené 
do vybraných centier a rodinám tak, 
aby si každé dieťa zapojené do pro-
jektu našlo pod vianočným stromče-
kom svoj vytúžený darček. 

Tento rok bolo do projektu Vianoce  
z krabičky prihlásených 54 det-
ských domovov, 6 azylových centier, 
116 detí zo sociálne slabších rodín. 
Celkovo projekt obdaroval 2 689 detí, 
priamo z Nemšovej sme obdarovali 
vianočnými darčekmi 8 detí. 

Všetkým darcom patrí 
úprimná vďaka.

Autor: Dáša Uherková 

VIANOCE Z KRABIČKY
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Pomoc, pre tých, ktorí to 
najviac potrebujú často-
krát vôbec nie je verejne 
prezentovaná, čo však 
neznamená, že sa nedeje. 
Mesto Nemšová sa snaží 
starať o sociálne znevý-
hodnených občanov rôz-
nymi spôsobmi, ktorými 
zlepšuje ich život a pris-
pieva k prežitiu nároč-
ných životných chvíľ. 

Využíva sa niekoľko 
možností pomoci, ktoré 
zahŕňajú najmä finanč-
nú pomoc, spoluprácu so 
Senior klubom, Jedno-
tou dôchodcov a organi-
záciu rôznych podujatí.  
V rámci pomoci môže 
mesto poskytnúť obča-
novi,  ktorý je v hmotnej 
núdzi z objektívnych dô-
vodov, jednorazovú dáv-
ku v hmotnej núdzi na 
úhradu mimoriadnych 
výdavkov za splnenia ur-
čených podmienok. 

Ďalej je možné poskyt- 
núť finančnú podporu za 
účelom hmotnej podpory 
a pomoci pri zabezpe-
čovaní a udržiavaní pri-
meranej životnej úrov-
ne dôchodcov žijúcich  
v meste. Ide o dobrovoľ-
nú jednorazovú pomoc, 

Darovanie  krvi v sále kultúrneho centra 

Vystúpenie  hudobnej skupiny Legrúti 

KULTÚRA A SOCIÁLNE TÉMY8

Vďaka neutíchajúcej aktivite Alžbety Gu-
rínovej sa po dvoch ťažkých rokoch opäť 
podarilo uskutočniť odber krvi v našom  
meste. Dňa 15. novembra prišlo do Veľkej 
sály kultúrneho centra darovať krv spolu 
približne 34 dobrovoľných darcov krvi. 

Pri tejto príležitosti som sa rozprávala  
s odborným personálom. Darovanie krvi 
bolo v posledných  rokoch veľmi  nároč-
né  pre pandémiu a rôzne opatrenia. Aj 
dnes bola darcom krvi meraná teplota  
a zisťoval sa dátum poslednej korony. 
Niekoľko potencionálnych darcov krvi 

bolo i vylúčených pre iné zdanlivo za- 
nedbateľné  príčiny. Napríklad, ak ste 
bývali v poslednom období v Bratislave  
a okolí pre výskyt  západonílskej horúč- 
ky, pre tetovanie, pre  kojenie či vyso-
ký krvný tlak a iné. Napriek tomu bolo 
úspešne odobratých viac ako 12 000 ml 
krvi. Každý kto sa na darovanie podujal, 
bol odmenený voľným dňom a straven-
kou od národnej transfuznej stanice a za 
prítomnosť darcom poďakovalo i mesto 
Nemšová, a to malým darčekom na záver.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

PO DVOCH ROKOCH OPÄŤ
TIEKLA KRV

ktorá sa poskytuje z roz-
počtu mesta, ktorý musí 
schváliť mestské zastu-
piteľstvo zvyčajne raz do 
roka. Jednorazovú dávku 
v hmotnej núdzi je mož-
né poskytnúť iba na zá-
klade písomnej žiadosti 
občana, obsahovať musí 
všetky predpísané nále-
žitosti. Na poskytnutie 
tejto finančnej podpory 
nie je právny nárok a po-
skytuje sa s ohľadom na 
schválený rozpočet mes-
ta pre príslušný kalen-
dárny rok.

Podpore znevýhodne-
ných občanov sa venu-
je aj úsek starostlivosti 
o ťažko zdravotne po-
stihnutých, starých  
a chorých občanov. Zne-
výhodneným občanom 
sa poskytuje príspevok 
pri životných jubileách, 
svadobných jubileách, 
starostlivosti o občanov, 
ktorí potrebujú osobitnú 
pomoc, kde mesto posky-
tuje napríklad aj jednora-
zovú finančnú výpomoc 
pri úmrtí člena rodiny.

Súčasťou pomoci je aj 
jednorazová finančná vý-
pomoc sociálne odkáza-
ným občanom na konci 

kalendárneho roka. Kaž- 
doročne sa pre sociál-
ne odkázaných občanov  
a osamelých občanov or-
ganizuje stretnutie, via- 
nočné posedenie, ktoré 
sa ale tento rok z dôvo-
du platnosti protipande-
mických opatrení proti 
Covidu-19 nekonalo. Na-
miesto toho boli občanom 
zakúpené a distribuované 
balíčky v hodnote cca 6 €. 

Počas roka myslí mes-
to aj na spoločenský  
a kultúrny život senio-
rov, pre ktorých pri prí-
ležitosti  mesiaca úcty  
k starším pravidelne or- 
ganizuje hudobné vy-
stúpenia. Tento rok si 
mesto Nemšová pre seni-
orov pripravilo hneď dva 
koncerty. Prvý sa konal 
16. októbra a svojou hud-
bou spríjemnil návštev-
níkom peknú nedeľu 
Anton Lehocký. O týž-
deň neskôr, 23. októbra, 
vystúpila vo Veľkej sále  
v Kultúrnom centre Nem- 
šová aj dychová hudba 
Legrúti. Vstup na obe po-
dujatia bol zadarmo a ka-
ždý z koncertu odchádzal  
s úsmevom. 

Autor: Dáša Uherková 
Foto: Archív MsÚ

SOCIÁLNY PROGRAM 
ZNEVÝHODNENÝM OBČANOM 
VIETE, AKÉ BENEFITY PONÚKA?

V Zlatej sále v Bojniciach sa 17. októbra  po pätnásty raz 
uskutočnilo podujatie Senior roka. Pripravila ho organi-
zácia Fórum pre pomoc starším v Bojniciach a ocenila 
dvadsiatku ľudí z celého Slovenska. Podujatie sa usku-
točnilo počas Mesiaca úcty starším a zazneli na ňom 
krásne príbehy oceňovaných ľudí. Aký je teda príbeh 
našej ocenenej spoluobčianky Alžbety Gurínovej? 

Pani Alžbeta Gurínová sa narodila 27.05.1952. Dňa 8. au-
gusta 1970 uzatvorila manželstvo s pánom Ladislavom 
Gurínom, s ktorým vychovala dve dcéry. Dlhé roky pra-
covala v spotrebnom družstve JEDNOTA Trenčín, neskôr 
v lekárni na Mierovom námestí v Trenčíne, odkiaľ odišla 
do starobného dôchodku. Vo voľnom čase sa venovala 

pečeniu zákuskov a závinov, ktoré bez nároku na ho-
norár venovala rôznych organizáciám, inštitúciám, na 
rôzne podujatia a sociálne slabším občanom. Celý svoj 
život žije v Nemšovej. Organizuje autobusové zájazdy na 
pútnické miesta a odber krvi na území mesta. Navrhnu-
tá bola za dlhoročnú obetavú prácu predsedníčky miest-
neho spolku Slovenského červeného kríža, za pomoc 
a osobnú angažovanosť v oblasti sociálnej, zdravotnej 
a duchovnej, za dlhoročné vedenie folklórneho súboru 
Liborčan, s ktorým reprezentuje Mesto Nemšová dlhé 
roky. Ocenenej želáme ešte veľa elánu k ďalšej práci.

Autor: Miroslava Bachratá
Foto: Archív MsÚ

ALŽBETA GURÍNOVÁ - SENIOR ROKA 2022

Mesto Nemšová a Občianske združenie PEREGRÍN pripravili pre ženy nášho 
mesta interaktívny seminár o prevencii rakoviny prsníka. Seminár sa usku-
točnil 3. novembra 2022 v Miestnom kultúrnom dome v Ľuborči. Viedli ho vy-
nikajúci odborníci, onkologickí lekári Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. a PhDr. 
Erika Zámečníková.

Žiaľ, karcinóm prsníka je naďalej na Slovensku najčastejšie onkologické 
ochorenie žien a má stúpajúcu krivku ochorenia u každej vekovej kategórie 
pacientok. U nás rakovina prsníka postihuje takmer každú 16. ženu, ročne je 
to viac ako 3000 nových prípadov u žien, čo tvorí skoro 1/3 onkologických 
ochorení. U mužov je to 30 prípadov ročne. Vo svete lekári ročne diagnosti-
kujú  viac ako 1 600 000 nových prípadov tohto ochorenia. Zdá sa však, že  
o prevenciu nie ja taký záujem, akoby bolo na Slovensku žiadúce. Obaja lekári 
a lektori seminára pravidelne navštevujú rôzne mestá na Slovensku všade 
tam, kde prejavia oň záujem.

My sme ich iniciatívu uvítali a nijaké zo žien, ktoré prišli, nemuseli ľutovať. 
Dozvedeli sme sa o spôsoboch prevencie i to, že včasná diagnostika môže po-
môcť v liečbe karcinómu prsníkovej žľazy až v 90 % prípadoch. Téma zauja-
la všetkých a podnietila zaujímavú diskusiu aj odpovede na osobné otázky 
účastníčok besedy, ktoré majú skúsenosť s týmto ochorením.

Autor: Marcela Prekopová

MOŽNOSTI V PREVENCII RAKOVINY PRSNÍKA
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Do tohto projektu sa aj v tomto škol-
skom roku symbolicky v priebehu 
mesiaca október, ktorý je Mesiacom 
úcty k starším, zapojili deti z ŠKD,  
žiaci a učiteľský kolektív zo ZŠ na  
J. Palu. Počas dvojtýždňovej zbierky 
sa im podarilo vyzbierať 30 škatúľ od 
topánok a dve veľké škatule potravín, 
ktoré žiaci s pani vychovávateľkami 
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Posvätenie sociálneho taxíka pred Kostolom sv. Michala v Nemšovej

Predvianočný čas ponúka rôzne možnosti – naprík- 
lad podporiť človeka, ktorý nemal a nemá v živote 
také šťastie ako my. Tomášovi Rajníčkovi, ktorý je 
hlavou sympatickej štvordetnej rodiny, po niekoľ-
kých vyšetreniach diagnostikovali lekári závažné 
ochorenie – sklerózu multiplex. Skleróza multiplex 
(tiež nazývaná aj roztrúsená skleróza) je dlhodobé 
autoimunitné ochorenie, pri ktorom imunitný sys-
tém napáda a poškodzuje ochranný obal nervových 
vlákien. Postihnutého môže zrádzať zrak, ruky či 
nohy. Časom sa stáva úplne odkázaný na invalidný 
vozík a pomoc iných. 

Nakoľko absolvovanie odporúčaných liečob ne-
prinieslo zlepšenie, ako najúčinnejšie riešenie pre 
Tomáša sa v súčasnej situácii javí absolvovanie 
transplantácie vlastných kmeňových buniek. To 
môže podstúpiť na špecializovanej moskovskej kli-
nike. Zákrok si však pacient musí hradiť sám v pl-
nej výške. Aby získali potrebné finančné prostriedky, 
prednedávnom Tomášova manželka Zuzana zriadila 
transparentný účet, na ktorom zbierajú spoločne pe-
niaze na tento účel. Zbierkou, ktorú rozbehli, získa-
li už tisíce eur. Okrem spoluhráčov z hokejbalového 
tímu, kolegov z práce a veľkého množstva spoluob-
čanov sa zapojili aj úplne neznámi darcovia. Zbier-
ka, ktorá sa šírila najmä prostredníctvom sociálnych  
sietí, sa uskutočnila aj počas Behu okolo Ľuborče. 
Zmobilizovala sa aj Katolícka spojená škola, ktorá 
predajom koláčikov  „cukruchtivým“  žiakom pris-
pieva na Tomášov účet každú jednu stredu.

Peniažky sa zbierajú aj naďalej. Vďaka všetkým, 
ktorí sa rozhodnú prispieť. Ráta sa každý (hoci aj 
menší) príspevok. Snáď po novom roku budeme od 
Rajníčkovcov počuť príjemnejšie správy o skrotení 
zákernej choroby.

Aj žiaci KSŠ sa stali malý-
mi misionármi. Kúpou čo-
koládky Sladká pomoc sa 
rozhodli pomôcť deťom v 
Afrike, ktoré sa majú oveľa 
horšie ako my.

Za spolupráci žiackych 
dobrovoľníčok z Misijné-
ho zrnka sv. Matky Terezy 
v Nemšovej sa za čokolád-
ky v Katolíckej spojenej 
škole v Nemšovej vyzbie-
ralo 210 €. Zisk z kampa-
ne „SLADKÁ POMOC 2022 
– dvakrát dobrá čokoláda“ 
smeruje do projektov pre 
deti a mládež, ktoré spra-
vuje Pápežské misijné 
dielo detí. Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa do tejto akcie 
zapojili.

Pripravila: Mária Urbánková 

Posvätenie sociálneho taxíka 
sa uskutočnilo dňa 24. septem-
bra pred Kostolom sv. Michala. 
Požehnanie sociálnemu taxíku 
udelil pán dekan Ján Smolka 
o 9. hodine ráno v prítomnosti 
predstaviteľov mesta a vedúceho 
centra sociálnych služieb. Slúžiť  
bude občanom, ktorí to najviac 
potrebujú. Kto presne a ako môže 
o sociálny taxík požiadať a na čo 
ho použiť, odpovedal vedúci Cen-
tra sociálnych služieb v Nemšo-
vej Erik Trenčan.

Prepravná služba „SOCIÁLNY 
TAXÍK“ je nová sociálna služba v 
našom meste, vytvorená pre ľudí, 
ktorí potrebujú zjednodušiť pre-
pravu v rámci mesta Nemšová  
a jej mestských častí (Ľubor-
ča, Kľúčové, Trenčianska Záva-
da), ako aj prepravu v jej okolí 
od Trenčína po Ilavu,  pre svoj  
nepriaznivý zdravotný stav.
Naše mesto je zložené z viacerých 
mestských častí vzdialených aj 
niekoľko kilometrov. Pre človeka, 
ktorý má problém s mobilitou, 
môže byť veľmi náročné dopraviť 

sa k lekárovi, na poštu, na nákup, 
na návštevu, na úrad atď.

Bezbariérový sociálny taxík 
je špeciálne upravené vozidlo  
s hydraulickou zdvíhacou plo-
šinou a špeciálne upraveným 
miestom na transport invalid-
ného vozíka. Auto je vybavené 
schodíkmi na ľahšie nastupo-
vanie ťažšie mobilným, hlavne 
starším občanom. 

Sociálny taxík slúži ako pomoc 
k samostatnosti v každodennom 
živote pre osamelo žijúcich, ťažko 
mobilných občanov nášho mesta 
a čiastočne odbremení aj ostat-
ných rodinných príslušníkov. 
Sociálny taxík slúži pre našich 
obyvateľov, ktorým robí problém 
dôjsť k zastávke autobusu alebo 
vlaku, alebo nemajú auto. Zároveň 
sociálny taxík zabezpečí odľahče-
nie rodinných príslušníkov, ktorí 
sú príliš zaneprázdnení pracov-
nými povinnosťami a nemôžu si 
dovoliť pravidelne voziť svojich 
príbuzných tam, kam potrebujú.
Prepravná služba je sociálna 

služba poskytovaná fyzickej oso-
be s ťažkým zdravotným postih-
nutím odkázanej na individuálnu 
prepravu osobným motorovým 
vozidlom alebo fyzickej osobe  
s nepriaznivým zdravotným sta-
vom s obmedzenou schopnos-
ťou pohybu po rovine alebo po 
schodoch a obmedzenou schop-
nosťou orientácie.

Je zriadená mestom Nemšová 
pre občanov s trvalým a prechod-
ným pobytom na území mesta 
Nemšová v snahe byť ústretoví 
k zdravotne znevýhodneným ob-
čanom a starším osamelým ob-
čanom. Prepravnú službu môžu 
využívať občania, ktorí vlastnia 
ŤZP preukaz alebo ŤZP preu-
kaz so sprievodcom (sprievodca 
úhradu za službu neplatí).

Takisto sociálny taxík môžu vy-
užiť občania, ktorí sú dočasne 
imobilní, starší ľudia so sťaže-
nou chôdzou, po úraze, ktorí si 
potrebujú dopravu zjednodušiť 
na základe POTVRDENIA NA 
PREPRAVNÚ SLUŽBU od svojho 
všeobecného lekára. Primátor 
mesta Nemšová spolu s vedením 
CSS Nemšová  osobne oboznámi-
li všetkých všeobecných leká-
rov pôsobiacich v našom meste 
s touto službou a tí sú jej veľmi 
naklonení.

Všetkým obyvateľom Nemšovej 
prajeme krásne prežitie vianoč-
ných sviatkov a tým, ktorí budú 
využívať našu službu, želáme  
v novom roku veľa šťastných ki-
lometrov.

Autor: Erik Trenčan
Foto: Archív MsÚ
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zaniesli do CSS v Nemšovej. Klien-
tov centra okrem darov deti potešili 
básňami a piesňou. Dojemným a mi-
lým prekvapením bolo, že aj samot-
ní obdarovaní sa stali darcami a pre 
žiakov si pripravili veselý program  
s piesňami a chutné pohostenie.

Autor: Mária Lašová 
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DO KRABICE OD TOPÁNOK? 
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akýchkoľvek neočakávaných udalostí 
na tiesňovú linku. Takto označená cyk-
lotrasa a následné vyslanie pomoci by 
výrazne skrátili reakčný čas a urýchlili 
príchod pomoci k ohlasovateľovi – prin-
cíp SOS telefónov na diaľniciach.

Častokrát sa jedná o drobné úrazy alebo 
odreniny, prípadne zlomeniny po kolízi-
ách cyklistov. V prípadoch, kedy rozho-
dujú doslova sekundy alebo minúty, ako 
je srdcový infarkt, mozgová príhoda, de-
hydratácia a podobne, je extrémne dôle-
žitá rýchlosť poskytnutia kvalitnej prvej 
pomoci, čo my, dobrovoľní hasiči, zvlá-
dame 11 certifikovanými členmi zásaho-
vej jednotky = hasičmi – záchranármi, 
ktorí sú na takéto situácie vyškolení. 
Dôkazom je aj spolupráca s operačným 
strediskom hasičskej aj zdravotnej 
záchrannej služby v rámci programu 
„first-responder“ – pomoc pacientom pri 
strate vedomia s použitím automatické-
ho externého defibrilátora – AED.

Myšlienka a názov projektu vznikli kon-
com minulého roka, kedy sme si pripo-
mínali 700. výročie úmrtia grófa Matúša 
Čáka Trenčianskeho, ktorý bol jedným  
z troch uhorských palatínov svojej doby. 
Medzi hlavné úlohy palatína bolo okrem 
iného chrániť obyvateľstvo akýmkoľvek 

Projekt PALATIN je autorský projekt 
dobrovoľných hasičov v územnej pô-
sobnosti mesta Nemšová, ktorý ponúka 
možnosť „patroly“ na cyklotrasách a ich 
bezprostrednom okolí či už v katastri 
mesta, jeho mestských častí alebo ich 
širšom okolí. Prioritne sa zameriava na 
zvládanie mimoriadnych udalostí v ob-
lasti požiarnej prevencie, živelných po-
hrôm a poskytnutie predlekárskej prvej 
pomoci účastníkom cestnej premávky 
na telese cyklotrasy.

Po otvorení cyklotrasy, ktorá spája Tren-
čín so štátnou hranicou s ČR, vzrástla 
frekvencia dopravy na cyklotrase na 
niekoľko desiatok až stovky tisíc účast-
níkov cestnej premávky ročne, s čím sú 
častokrát spojené mimoriadne udalosti 
zdravotného, ale i technického  cha-
rakteru. Vzhľadom na to, že sme túto 
skutočnosť zachytili, týmto projektom 
chceme pomôcť k bezpečnosti, lepšej 
orientácií turistov a občanov mesta, 
ktorí po cyklotrase prechádzajú a často 
nevedia, kde sa práve nachádzajú. Ra-
jonizácia úsekov s príslušným vyzna-
čením aj cudzincovi pomáha lepšie lo-
kalizovať svoju polohu pri nahlasovaní 

nebezpečenstvom. Územie spravované 
palatínom malo rozlohu približne ako 
súčasný Trenčiansky samosprávny kraj 
a projekt PALATIN má byť pilotným pro-
gramom pre patroly na cyklo-trasách 
Slovenska pod záštitou dobrovoľných 
hasičov. Skladá sa z troch úsekov: 

► BRAVO
od hraničného prechodu 
v Hornom Srní po Trenčín (most)

► CHARLIE
Trenčín – Nové Mesto n/Váhom 
(južná časť TSK – smer k Trnavské-
mu samosprávnemu kraju)

► DELTA
Považská Bystrica („severná 
časť“ – smer k Žilinskému 
samosprávnemu kraju)

V úvodnej fáze by sme chceli spustiť pilot-
ný úsek BRAVO, po doladení prípadných 
detailov aktivovať aj zvyšné dva a pokryť 
tým celý profil Vážskej cyklomagistrály.

Na tento typ pomoci však potrebuje-
me techniku, ktorou nedisponujeme  
a v súčasnosti ani nemáme prostriedky 
na zakúpenie danej štvorkolky. Jedná 
sa o modelové rady štvorkoliek UTV, 
ktoré sú zaradené aj do vozového parku 

Výročie DHZ Kľúčové;Ukážka činnosti DHZ v minulosti
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Dňa 24. 9. 2022 sa v Kľúčovom 
zišli vzácni hostia a členovia 
všetkých troch dobrovoľných 
hasičských zborov pôsobiacich 
na území mesta, aby spoločne 
oslávili krásne – 90. výročie za-
loženia DHZ Kľúčové. 

Oslavy sa začali položením 
venca zosnulým členom na cin-
toríne v Kľúčovom a pokračova-
li slávnostnou sv. omšou v Ka- 
plnke sv. Anny, ktorú celebroval 
vdp. dekan Mgr. Ján Smolka. Po 

slávnostnom nástupe v areáli 
hasičskej zbrojnice – KOLO boli 
generálnym inšpektorom Mgr. 
Jánom Sivákom – členom Pre-
zídia DPO SR a predsedom Kraj-
skej organizácie DPO Trenčín, 
dekorovaní a povýšení viacerí 
členovia DHZ Kľúčové. Nasle-
dovala ukážka hasenia starou 
ručnou striekačkou a pria-
teľské posedenie dobrovoľných 
hasičov s rodinami.

Foto: Andrej Moravčík

90-TE VÝROČIE ZALOŽENIA 
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO 
ZBORU V KĽÚČOVOM

hasičského záchranného zboru. Posád-
ka sedí vedľa seba ako v osobnom aute  
a vzadu - na korbe sa nachádza náklad-
ný (úložný) priestor pre transport vec-
ných prostriedkov, výstroje, výzbroje, 
prípadne pacienta zo alebo na miesto 
zásahu. V prípade zásahu na ťažko do-
stupných miestach aj prevoz lekára  
a záchranárov na miesto mimoriadnej 
udalosti s následným navádzaním vr-
tuľníka záchrannej služby a evakuáciu 
pacienta. Tento typ vozidla má výbor-
né vlastnosti aj v ťažko dostupnom te-
réne, no dôležitejšie však je, že je užší 
a ľahší ako klasické off-road zásahové 
vozidlá a teda nepoškodzuje teleso cyk- 
lotrasy. V rámci lokalizácie vozidla na 
hasičskej zbrojnici v Nemšovej, ktorá je 
od cyklotrasy vzdialená asi 10 sekúnd 
jazdy, sa po ohlásení udalosti operač-
ným strediskom vieme na miesto dostať 
v oboch smeroch (hranice ČR aj TN) do 
10 - 15 minút, nakoľko využijeme priamo 
profil cyklotrasy. Obslužné komuniká-
cie môžu byť z dôvodu poveternostných 
vplyvov neprejazdné, cyklotrasa bude 
vždy k dispozícii.

 Foto: ilustračné foto (zdroj internet)
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ny, chladenia ohňom zasiahnutých priestorov až po 
útočné nasadenie. 

Po viacstupňovej bezpečnostnej kontrole výstrojov  
a autonómnych dýchacích prístrojov sme po dvoji- 
ciach vstupovali priamo do horiacich priestorov – tre-
nažéra, kde sme v rámci pravidiel taktiky  likvidova-
li rôzne situácie v horiacom byte (fritéza v kuchyni, 
priestor pod schodiskom, obývačka s nábytkom,...) aj so 
simulovanými komplikáciami, ktoré môžu počas zása-
hu vzniknúť. Zásah bol ukončený bezpečným ústupom  
oboch hasičov z priestoru, ktorí si po regenerácii vstup 
zopakovali v opačnom garde.

Autor dvojstrany: Tomáš Prno
Foto: Archív DHZ Nemšová

Fire Dragon 7000 je špeciálny certifikovaný typ mo-
bilného plynového trenažéra, ktorý je navrhnutý pre 
hasičov všetkých kategórií; od profesionálov až po 
dobrovoľných hasičov vyššej odbornosti – nositeľov 
dýchacej techniky. Jeho primárne zameranie je zdoko-
naľovanie taktiky a techniky hasenia požiarov v uza-
tvorených priestoroch. Trenažér má možnosť simulo-
vať niekoľko scenárov zásahu – od požiaru klasického 
bytu, cez požiare pivničných priestorov až po požiare 
priemyselných zariadení. 

Výcvik začal hneď v ranných hodinách teoretickou 
prípravou a predstavením systému FD_7000. Pokračo-
val bezpečnostným brífingom a dynamickou ukážkou 
praktického použitia kombinovanej prúdnice od obra-
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Výcvik zásahových jednotiek Ohnivý drak

Obhliadka hasičkej techniky

Vzhľadom na situácie  
z uplynulých dní a po-
trebu zaistenia prie-
chodnosti miestnych  
a účelových komunikácií 
pre hasičskú a záchran-
nú techniku v zmysle 
požiadaviek vyplývajú-
cich z ustanovení  § 82  
a § 83 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické po-
žiadavky na protipožiar-
nu bezpečnosť stavieb, 
konkrétne požiadavky na 
príjazdové komunikácie 
a nástupové plochy ape-

lujeme na všetkých ob-
čanov, aby svoje vozidlá 
parkovali s ohľadom na 
zákonnú povinnosť § 25.
Vodič nesmie zastaviť  
a stáť:
► na priechode pre chod-
cov alebo cyklistov vo 
vzdialenosti kratšej ako  
5 m pred nimi,
► na križovatke a vo 
vzdialenosti kratšej ako 
5 m pred hranicou križo-
vatky a 5 m za ňou,
► v neprehľadnej zákrute 
a jej tesnej blízkosti,
► musí vždy ponechať 
prejazdný pruh o šírke 
minimálne 3 metre,
► na cestnej alebo verej-
nej zeleni. 

Reakčný čas výjazdu na-
šej jednotky je do 10 minút 
od ohlásenia z operačné-
ho strediska integrované-
ho záchranného systému 
(IZS) a nevhodne zaparko-
vané vozidlá bránia včas-
nému a bezpečnému prí-
chodu na miesto udalosti, 
záchrane majetku a hlav-
ne životov nielen nám, ale 
aj ostatným jednotkám 
IZS. Z toho dôvodu je ne-
vyhnutné parkovať vo- 
zidlá primárne na svojom 
pozemku – predovšet-
kým majitelia rodinných 
domov, obyvateľom byto-
vých domov odporúčame 
využiť parkovacie miesta 
v širšom okolí mesta. 

Vzhľadom na plán výcviku zásahových jednotiek sme 
sa dlhodobo usilovali absolvovať špecializovaný výcvik 
nemeckej spoločnosti DRÄGER. Vzhľadom na vyťaže-
nosť samotného zariadenia a takmer viac ako dvojroč-
nú pauzu z titulu hygienických obmedzení sa však toto 
úsilie nedarilo realizovať. Zmena ale nastala dňa 14 .10. 
2022, keď sa 28 členov dobrovoľných hasičských zbo-
rov z viacerých kútov Slovenska zúčastnilo špecializo-
vaného výcviku členov hasičských jednotiek na zdo-
lávanie požiarov v uzavretých priestoroch. Medzi nimi 
boli aj 4 členovia zásahovej jednotky DHZO Nemšová. 

KEĎ IDE O ŽIVOT, 
TAK PREPARKOVAŤ 
NESTIHNETE

OHNIVÝ DRAK 
NA SLOVENSKU

KENFIBA 
NA SLOVENSKU 
A V NEMŠOVEJ
„Zdieľanie skúseností v oblasti po-
žiarnej bezpečnosti a riadenia ha-
sičského zboru.“ 

Dňa 27. 10. 2022 bola v zasadačke 
MsÚ primátorom mesta a veliteľom 
DHZO prvýkrát v histórii mesta  
Nemšová privítaná študijná dele-
gácia z Kene. Cieľom tejto návštevy, 
ktorá mala na Slovensku celotýžd-
ňový program, bolo identifikovať 
systém opatrení a štandardov, kto-

ré využívajú hasičské a záchran-
né zložky na Slovensku za účelom 
porovnávania, sledovania a zlepšo-
vania výkonnosti kenskej národnej 
asociácie hasičského zboru – KEN-
FIBA.

Po predstavení systému fungovania 
dobrovoľnej požiarnej ochrany na 
Slovensku, aktivít a systému riade-
nia dobrovoľných hasičov priamo  
v Nemšovej a v mestských častiach 
sa delegácia odobrala na hasičskú 
zbrojnicu v Nemšovej, kde si okrem 
priestorov zbrojnice prezrela aj vý-
stroj a výzbroj, ktorou disponujú 
naši hasiči na zvládanie mimo- 
riadnych udalostí, ako sú požiare, 

povodne, technické zásahy a posky-
tovanie predlekárskej prvej pomoci.

Keňa je v súčasnosti najviac zra-
niteľná voči požiarom v podnika-
teľskom sektore, sektore domácnos-
tí a školstva. Pripravovaná zmena 
legislatívy by mala vytvoriť nový 
operačný a veliteľský výcvikový 
tím, ktorého hlavným cieľom bude 
eliminovať škody prioritne v sekto-
re školstva. Za uplynulý rok krajina 
zaznamenala 136 požiarov a práve 
princíp dobrovoľných hasičov na 
Slovensku má slúžiť ako podklad na 
vznik podobného systému zvláda-
nia mimoriadnych udalostí. 

Foto: Archív MsÚ
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O predvianočné kultúrne podujatia  
v meste Nemšová nebola počas tohtoroč-
ného adventu núdza, tých mikulášskych 
nevynímajúc. Po dvoch pandemických 
rokoch prišiel Mikuláš konečne osobne. 
Mikulášsky program si pripravilo mesto 
spolu so školami a organizáciami a Mi-
kuláša organizovali i občania a podnika-
telia. Síce každý vo vlastnej réžii a ani si 
to možno neuvedomili, ale spoločne vy-
tvorili nádhernú atmosféru Vianoc, ktorá 
sa vďaka nim niesla všetkými mestský-
mi časťami. Stačilo si len vybrať. Každé 
podujatie prišli navštíviť desiatky, niekde 
až stovky ľudí. 

Mikuláša spojeného s jazdou na koni pri-
pravilo pre verejnosť v Tr. Závade miest-
ne gazdovstvo. V Ľuborčianskej doline 
pre návštevníkov pripravil miestny ranč 
dokonca program počas každého víken-
du v decembri a preslávená  začína byť už 
aj ich vianočná ulička.

V Kľúčovom pán Andrej Vojt s rodinou 
pripravil Mikulášsku izbičku pri kaštie-

li, nechýbali perníčky, koníky, živé zvie-
ratká, koláčiky od miestnych gazdiniek  
a spev a riekanky kľúčovských detí, ba 
dokonca ani tvorivé dielničky, na kto-
rých si mohli vyrobiť vlastnú búdku pre 
vtáčika.
V centre mesta prišiel rozsvietiť vianoč-
ný stromček a navštíviť tých najmenších 

mestský Mikuláš. Tak ako na každom  
z mikulášskych podujatí aj tu rozvonia- 
val vianočný punč a tiež primátorská 
kapustnica. Atmosféru okrem vianoč-
ných trhov dotvoril aj kultúrny program 
základnej umeleckej školy. Hlavný via-
nočný stromček rozsvietil Mikuláš okolo  
piatej hodiny a rozžiaril tým očká stov-

kám detí. Novinkou tohtoročnej výzdo-
by bol vianočný stromček v časti Nová  
Nemšová, ktorý zabezpečilo mesto Nem- 
šová po prvýkrát. Miestni obyvatelia si 
veľmi vážia, že ani na nich sa nezabudlo.

Autor: Miroslava Bachratá

VIANOCE V KAŽDOM KÚTE NÁŠHO MESTA

Nová Nemšová (Foto: Oldrich Horný) Foto: zdroj internet Foto: Edita Spurná

Foto: Archív MsÚ Foto: Michaela Masrnová

Foto: Archív MsÚ

VÍTANIE MIKULÁŠA V AMFITEÁTRI MESTSKÉHO MÚZEA

HUDOBNÉ VYSTÚPENIE ŠKÔL

MIKULÁŠSKA IZBA V KĽÚČOVOM

MIKULÁŠ NA GAZDOVSTVEVIANOČNÁ ULIČKAVIANOČNÝ STROM
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Ukážka vianočnej ikebany

V sále Kultúrneho centra 
Nemšová mesto Nemšo-
vá v spolupráci so ZUŠ 
Nemšová pripravili pre 
deti vianočnú atmosféru 
s predstihom. V nedeľu 
20.11.2022 sa mohli deti 
spolu s rodičmi zúčastniť 
vianočných dielní, počas 
ktorých bol pre rodinky 
prichystaný bohatý prog- 
ram. 

Magickú atmosféru Via-
noc si užil každý, kto sa 
rozhodol zapojiť do via-
nočného tvorenia. Deti si 

mohli vyskúšať zdobenie 
medovníčkov, ale aj prí-
pravu vianočných vencov. 
Nechýbal ani kreatívny 
kútik na výrobu vianoč-
ných ozdôb, ktoré si so 
sebou deti odniesli domov. 

Nikto sa nikam nepo-
náhľal, všetci si vianočné 
dielne užili a každý si vy-
skúšal vyrobiť to, čo chcel. 
Organizátorov potešila 
najmä veľká účasť a pria-
teľská atmosféra. 

Autor: Dáša  Uherková
Foto: Archív MsÚ Nemšová

VIANOČNÉ DIELNE 
DOPADLI NAD OČAKÁVANIA

BOBUĽA BRILIANT BROŽÚRKA DLŽOBA 
DŽUNGĽA FÓBIA FORMA GOMBÍČEK HACIENDA 
HROCH CHLEBÍČEK KAPITÁN LETENKA MAŠĽA 
MIKRÓN MOZOG OBJEM OBLOHA OHRADA 
ORIGINÁL PAPLÓN PERLA POKLADŇA  
POŽIČOVŇA PRÍPITOK SPONZOR SÚMRAK  
TÉGLIK VESLO VINNÍK VIRTUÓZ ZÁUJEM  
ZNAMIENKO ZOŠIT ŽALUĎ ŽENBA ŽGRLOŠ

Celé znenie osemsmerovky z jesenného 
čísla je: Mesto Nemšová oslavuje výročie 
prvej písomnej zmienky, ktorej originál je  
uložený v maďarskom archíve v Budapešti. 
Vylosovaní  úspešní  riešitelia tajničky sú: 

1. RICHARD POLÁČEK
2. KLÁRA ŠTEFÁNKOVÁ 
3. ALENA SEDLÁČKOVÁ

Výhercom gratulujeme!

OSEMSMEROVKA

VÝHODOU ŽIVÉHO VIANOČNÉHO STROMČEKA JE ...

Archívne pramene spoľahlivo dokladujú, že prvý bet-
lehem a živé zobrazenie narodenia Ježiška v úbohých 
jasliach na slame inicioval a uskutočnil  Sv. František 
z Assisi (1182 – 1226),  v ktorom dozrievala veľká túž-
ba sprítomniť si tento okamih a precítiť, že Boh si za 
miesto svojho príchodu na svet vybral najchudobnejšie 
miesto. Budúce Vianoce, 25. decembra 1223 o polnoci, 
to bude presne 800 rokov, keď po prvýkrát obyvatelia 
Greccia, malej obce v strednom Taliansku, a mnohí 
zo širokého okolia s veľkým pohnutím žasli nad pre-
žívaním jednej z najvýznamnejších chvíľ v dejinách 
ľudstva. Slávnosť Božieho narodenia sa konala vysoko  

v horách, v jaskyni, v ktorej sv. František často v sa-
mote ako pustovník pobýval. Aj my dnes môžeme žas-
núť nad udalosťou, ktorá je najrozšírenejším sviatkom  
nielen v kresťanských krajinách sveta.

Občianske združenie Peregrín sa rozhodlo aj počas toh-
toročného adventu sprístupniť obyvateľom nášho mes-
ta zaujímavú výstavu. Nápad vystavovať betlehemy  
v Králikovom mlyne sa zrodil pred niekoľkými rokmi 
a samotná výstava práve píše už svoj tretí ročník. A je 
o ňu záujem. Len v deň slávnostného otvorenia, teda  
v sobotu 26. 11. 2022, sa jej zúčastnilo viac ako sto náv- 
števníkov. Tretí ročník výstavy betlehemov otvorila 
úvodná vianočná koleda v podaní speváckeho zboru 
Rosa, pod vedením Edity Kňážkovej. Potom moderá-
torka podujatia Marcela Prekopová privítala primátora 
mesta Nemšová Miloša Mojta, kňazov našej farnos-
ti, dekana Jána Smolku a kaplána Mikuláša Šurína,  
a všetkých prítomných. V príhovore priblížila vznik 
tradície betlehemov i vznik a vývoj papierových betle-
hemov vo svete a u nás. Gro vystavovaných betlehemov 
pochádza zo zbierky manželov Plátekových z Detvy. Tí 
sa zbieraniu betlehemov venujú viac ako osem rokov. 
Niektoré exponáty objednávajú zo zahraničia, navšte-
vujú však aj starožitnícke burzy. V Králikovom mlyne 
je vystavených sto papierových betlehemov zo zbierky 
manželov Stanislava a Lýdie. Ďalšie zaujímavé arte-
fakty do výstavy doplnili naši spoluobčania. Niektoré 
sú dokonca vlastnoručne vyrobené ich majiteľmi. Na 
záver spevácky zbor Rosa zaspieval ďalšie vianočné 
koledy a primátor Miloš Mojto poďakoval Občianske-

mu združeniu Peregrín za prípravu výstavy, ktorá si  
v Nemšovej z roka na rok získava väčší počet priazniv-
cov. Potom dekan Ján Smolka požehnal prítomných, 
ktorí sa mohli pokochať jedinečnými exponátmi.
Atmosféru otvorenia výstavy v poslednú novembrovú 
sobotu dotvárali priateľské rozhovory, pripravené jed-
noduché občerstvenie či produkty miestnych výrobcov 
– adventné vence, hand-made ozdoby i domáci včelí 
med. Pre najmladších návštevníkov boli (a stále sú) 
pripravené papierové maľovanky a vystrihovačky s te-
matikou betlehemu.

Pravda, Františkov betlehem nebol vyrezávaný ani ma-
ľovaný, a už vôbec nie papierový, ale hraný. Atmosféru 
betlehemskej maštale umocnil živým dieťaťom v plien-
kach i živými zvieratami. Tradícia samotných papiero-
vých betlehemov sa rozšírila v Taliansku v 15. storočí.  
V našich končinách o niečo neskôr. Na Slovensku pri-
šlo k veľkému rozmachu tvorby betlehemov na konci 
18. storočia. Najrozšírenejším materiálom, z ktorého 
ich ľudia zhotovovali bolo, drevo. Známe sú tiež bet-
lehemy maľované na skle, vyrobené zo šúpolia, sadry, 
keramiky či vosku. No a, samozrejme, aj z papiera.

Autor: Bernard Brisuda v spolupráci s Marcelou Prekopovou 

VÝSTAVA BETLEHEMOV 
ROZŽIARILA KRÁLIKOV MLYN

Výstava betlehemov potrvá do 6. januára 2023, 
navštíviť ju môžete v čase otváracích hodín 
Králikovho mlyna. Tie sú vo štvrtok a v sobotu, 
vždy od 14:00 do 17:00 hod. (okrem 24. 12. 2022). 
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a Juraj. Ich svedectvá boli 
úprimné, nový zmysel života 
našli v pomoci iným. A čo je 
podľa nich v živote dôležité? 
Pokora, vzťahy, modlitba...

SPOLOČNÝ DEŇ 
NA BUTKOVE 
Jeseň je krásne ročné obdobie, 
keď Katolícka spojená škola 
pripravuje športovo-branný 
deň OZO. Škola to vymyslela 
netradične, tento deň bol spo-
jený s návštevou Butkova. Je 
to krásne pútnické miesto na 
Považí. Niektorí zo žiakov tam 
boli po prvýkrát, no mnohí toto 
miesto poznajú. Turistický vý-
stup sa začal pri Kaplnke sv. 
Barbory, pokračoval  k parko-
visku a za Bránou rodiny sa  
žiaci spolu so svojimi vyučujú-
cimi modlili zastavenia Krížo-
vej cesty, ktoré ich doviedli až 
na úpätie  hory Butkov. Ťažko 
je slovami opísať pocit, ktorý 
sa človeka zmocní pri pohľade 
na obrovský kríž, sochu Pan-
ny Márie či relikvie mnohých 
svätcov. Úžasné dielo človeka, 
ktoré by sa nemohlo rozvíjať 
bez Božieho dotyku. Všetci od-
chádzali domov s nezabudnu-
teľnými pocitmi a túžbou, že 
táto púť sa stane každoročnou 
tradíciou.

Pripravila Mária Urbánková

MÁME RADI PIŠKVORKY
V novembri sa 16 žiakov KSŠ 
zúčastnilo okresného kola 
v piškvorkách. Súťaže sa 
zúčastnilo celkovo 8 tímov 
a do krajského kola v Žiline 
postúpilo  družstvo dievčat  
z 9. A.  Dievčatá sa popaso-
vali s náročnými súpermi  
a vybojovali si krásne štvrté 
miesto z desiatich. Ďakuje-
me im za skvelú reprezentá-
ciu školy.

EXKURZIA ÔSMAKOV 
A DEVIATAKOV 
Deviataci a ôsmaci KSŠ nav- 
štívili  fyzikálno-biologický 
raj Vida v Brne. Veľa  videli, 
vyskúšali si, zažili.  Táto ex-
kurzia  prispela k pozitívne-
mu vnímaniu vedy – vedy 
hrou... Žiaci sa hrali na  ob-
javiteľov viac ako 150 inter-
aktívnych exponátov, vďaka 
ktorým  lepšie porozumeli 
svetu okolo nás.
Osloboď nás, Pane,  od pýchy 
a domýšľavého presvedče-
nia, že si poradíme bez Teba.
Kto pozná život narkoma-
na lepšie ako bývalý nar-
koman? O živote s drogami  
a o možnosti zlepšiť svoj ži-
vot v komunitnom centre 
Cenacolo v Kráľovej pri Sen-
ci nám porozprávali Damián 

žili na vlastnej koži. Potešujúcou 
správou je aj to, že mestu Nemšo-
vá od tejto návštevy pribudlo nie-
koľko ďalších detských čitateľov. 

JESENNÉ POPOLUDNIE 
V ŠKOLE
Po trojročnej prestávke sa znova 
stretli žiaci, rodičia a pani uči-
teľky pred budovou ZŠ, aby spo-
ločne strávili príjemné tvorivé 
popoludnie pri vyrezávaní tekvíc 
do všakovakých podôb. Na akcii  
s názvom Tekvicový svetlonos 
2022 sa pod šikovnými rukami 
detí a rodičov tekvice zmenili na 
strašidlá, princezné, víly, zvie-
ratká a rozličné rozprávkové po-
stavičky. Vyzdobené a vysviete-
né tekvice zdobili chodby, okná  
a vestibul školy až do decembra.

SPOLUPRÁCA 
ŠKOLY S MESTOM 
A RODIČMI 
Máme v meste nejakú knižnicu? 
Koľko kníh sa tam nachádza?  
A načo je dobré tam vôbec chodiť? 

Odpovede na tieto a aj ďalšie otáz-
ky našli zvedaví piataci v Mest-
skej knižnici v Nemšovej. Pani 
knihovníčka Renátka Švančaro-
vá s jej pomocníkmi Natálkou a 
Paľkom privítali žiakov v pries-
toroch knižnice a poskytli im 
všetky informácie o jej fungovaní  
a možnosti stať sa jej pravidelný-
mi návštevníkmi. Žiaci si nemu-
seli na hodine literatúry len čítať 
poznámky o tom, aké funkcie má 
knižnica, pretože jej atmosféru za-

Deti a holokaust

Žiaci 9. ročníka sa  
s touto náročnou té-
mou, ktorá je súčas-
ťou našej minulosti, 
oboznámili najskôr na 
hodine dejepisu a ná-
sledne aj na exkurzii, 
počas ktorej navštívili 
Múzeum holokaustu  
v Seredi. 
Deviataci mali príle-
žitosť osvojiť si vedo-
mosti v priestoroch 
bývalého pracovného 
a koncentračného tá-
bora, ktorého súčasťou 
bola i videoprojekcia 
so svedectvami osôb, 
ktoré prežili časť svoj-
ho života v tomto tá-
bore. Silným zážitkom 
bol okrem vystave-
ných predmetov z tej 
doby aj vystavený do-
bytčí vagón, v ktorom 
deportovali Židov do 
koncentračného tábora 
Auschwitz.

Nemčinári v Rakúsku

Deviataci a časť ôsma-
kov, ktorí sa v škole 
učia nemecký jazyk, sa 
vybrali na atraktívnu 

Tvorivé momenty z podujatia Tekvicový svetlonos 2022

Piataci pred budovou SND v BratislaveDeviatačky a piškvorky - 4. miesto v krajskom kole
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poznávaciu exkurziu do 
Viedne, v ktorej sa pre-
šli po historickom cent-
re hlavného mesta Rak-
úska, kde nevynechali 
Námestie Márie Teré-
zie, Hofburg, Cisársku 
klenotnicu, Kohlmarkt, 
Graben, slávnu vieden-
skú cukráreň Demel, 
Námestie sv. Štefana  
a Dóm sv. Štefana. 
Presunuli sa aj do let-
ného sídla Habsburgov-
cov, do Schönbrunnu, 
kde si prezreli Múze-
um kočov a kráľovské 
záhrady. Nakoniec sa 
zastavili v Technickom 
múzeu vo Viedni, kde 
ocenili najmä možnosť 
vyskúšať si viaceré po-
kusy a fyzikálne javy 
interaktívnou formou. 

Divadelné predstavenia 

Do ríše rozprávok 
prenikli piataci, ktorí  
v budove Slovenské-
ho národného diva- 
dla v Bratislave videli 
predstavenie Nebojsa. 
To ich zaujalo nielen 
zaujímavým spracova- 
ním motívov z viace-

rých známych rozprá-
vok, ale aj účinkova-
ním hercov, ktorých 
žiaci poznajú zo slo-
venských seriálov. Po 
predstavení sa žiaci 
presunuli k Bratislav-
skému hradu, kde si 
prezreli jeho nádvorie 
a záhrady. Muzikál 
Šľahačková princezná 
si zas na Novej scéne 
v Bratislave vychutna-
li šiestaci a siedmaci. 
Odtiaľ sa vybrali na 
hrad Devín, z ktorého 
videli, ako sa rieka Mo-
rava vlieva do Dunaja 
a tiež si pripomenuli 
historické momenty 
späté s týmto miestom. 

Provokatívnu insce-
náciu PUNK ROCK si 
tesne pred vianočnými 
prázdninami pozreli 
ôsmaci a časť siedma-
kov. Muzikálová hra je 
projektom Mladej No-
vej scény a skúma svet 
tínedžerov a ich prob- 
lémy jazykom, ktorý 
je blízku mladému 
publiku. Súčasťou in-
scenácie bola násled-
ná beseda žiakov so 

psychológom, v ktorej 
rozoberali tému nási-
lia a hľadania identity 
mladých ľudí.

Svetová výstava 
kozmonautiky

Na výstave Cosmos 
Discovery v Inche-
ba Expo Bratislava sa 
ocitli žiaci 4. ročníka 
ZŠ. Jedinečná výstava, 
ktorá vznikla v spo-
lupráci s americkou 
NASA, obsahuje stov-
ky originálnych arte-
faktov z USA a Ruska, 
ktoré boli vo vesmíre, 
ďalej zbierku skafan-
drov a skutočné mo-
dely vesmírnych lodí, 
raketoplánov či rakiet. 
Deti si dokonca mohli 
vyskúšať najmoder-
nejšie 3D technológie  
v interaktívnom ves-
mírnom výcvikovom 
tábore. Výstava potr-
vá do konca februára 
2023 – odporúčame 
vidieť. 

Autor: Mária Lašová 
Foto: Archív ZŠ, Janka Palu

ŠKOLA A ŠPORT 
PATRIA K SEBE
BEHAŤ MÔŽEME 
PRAKTICKY VŠADE A VŽDY
V rámci aktivít v prírode a se-
zónnych pohybových činností sa 
žiaci od najmladších prvákov až 
po štvrtákov zúčastnili Behu pre 
zdravé srdce. Pani učiteľky pri-
pravili niekoľko disciplín podľa 
náročnosti a veku žiakov. Nielen 
deti, ale aj dospelí sa môžu zapojiť 
do tejto aktivity.  S behom pred-
sa môžeme začať kedykoľvek – 
najlepšie ešte dnes. Okrem behu 
absolvovali aj plavecký výcvik  
v krytej plavárni v Novej Dubnici.

Autor: Mária  Lašová
Foto: Archív ZŠ, Janka Palu

ZÁŽITKOVÉ UČENIE NAŠICH ŠKÔL

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI, EXKURZIA V RAKÚSKU ČI V BRATISLAVE, DETI NAŠICH 
ŠKÔL SPOZNÁVAJÚ SVET I CELÝ VESMÍR.

KSŠ NEMŠOVÁ ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
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Vystúpenie prípravkárov na tanečnom koncerte Tanečný koncert ZUŠ 

Deň strašidiel
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ZAMESTNANECKÝ PROJEKT 
NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA 2022

Katolícka spojená škola Nemšová získala 
od Nadácie Volkswagen Slovakia grant vo 
výške 2500 € na projekt Inklúzia a wellbe-
ing žiakov. V KSŠ sa vzdelávajú aj žiaci so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami, najmä žiaci s poruchami autistického 
spektra. V rámci inkluzívneho prístupu ku 
všetkým žiakom sa vyučujúci snažia zvyšo-
vať kvalitu vzdelávania aj prostredníctvom 
zaraďovania prvkov wellbeingu, relaxácie  
a terapeutických prístupov. Vytvorením re-
laxačnej miestnosti s konceptom snooze-
lenu, ktorá je hlavným zámerom projektu, 
KSŠ ponúka žiakom prostredie s relaxačno- 
vzdelávacou a interakčnou funkciou. 

Pobytom a vyučovaním v relaxačnej miest-
nosti je možné odbúrať stres, pocit strachu 
a ponúknuť príležitosť na stimuláciu, aktivi-
záciu a rozvoj zmyslov. Pedagóg a terapeut 
reguluje podnety v Snoozelen miestnosti 
a ich cieleným výberom žiaka stimuluje, 
upokojuje a rozvíja. Relaxáciou a upokoje-
ním v príjemnej atmosfére sa žiaci dokážu 
uvoľniť, oslobodiť od traumatických zážit-
kov a negatívnych spomienok. Z hľadiska 
nerovnomernej štruktúry schopností detí  
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 
vývinovými poruchami je cieľom rozvíjanie 
zaostávajúcich oblastí a rozvíjanie priemer-
ných, vynikajúcich schopností.

Pripravila: Mária Urbánková 
Foto: Archív KSŠ

2 500 € PRE ŽIAKOV
SO ŠPECIÁLNYMI 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI 
POTREBAMI

Jeseň v materskej škole každoročne 
súvisí s dozrievaním ovocia a zele-
niny, zdravou výživou, zdravým ži-
votným štýlom a s tým súvisiacim 
poznaním vlastného tela a starost-
livosťou oň. Tento rok sme výchov-
no-vzdelávaciu činnosť spestrili 
návštevou výstavy ovocia, zeleniny  
a kvetov, tvorivými popoludniami 
s rodičmi pod názvom Bez servít-
ky alebo Deň jablka ale aj sférickým 
kinom s nelákavým názvom Hnuso-
lógia a Vy, ktoré poučilo deti o fun-
govaní ľudského tela netradičným 
spôsobom.
Šport je ďalšou aktivitou vedúcou 
deti k zdraviu a plnohodnotnému ži-
votu, a tak sme po dlhom čase spus-
tili florbalové tréningy v spolupráci  
s florbalovým klubom, najstaršie deti 
absolvovali plavecký výcvik, zreali-
zovali sme branné vychádzky a deti  
z Ulice Ľuborčianskej si užili športové 
aktivity v rámci projektu Bee active. 
Jesenné dni sa niesli aj v duchu stra-

šidiel. V období padajúcich listov ne-
chýbalo vyrezávanie tekvíc, zábavy 
v kostýmoch strašidiel, ježibabiek  
a čarodejníc, so súťažnými hrami  
a tancami, ktoré potešili deti vo všet-
kých triedach. Popritom sme oslávili 
Deň materských škôl a zúčastnili sme 
sa výstavy Vlakograf v mestskom 
múzeu a výstavy Lacove chrobáky  
v Králikovom mlyne.

Čas v materskej škole beží ako voda 
a tak, ako sa my, najmenší, už teší-
me na čarovné Vianoce, tak prajeme 
všetkým Nemšovčanom, aby si ich 
užili spolu s nami so žiarivými iskrič-
kami v očiach, v pokoji a láske v kru-
hu svojich blízkych. Krásne Vianoce!

Autor: Miroslava Dubovská
Foto: Archív MŠ

TURNAJ O PUTOVNÝ POHÁR SV. MICHALA NA ZŠ, JANKA PALU

AKO SME PREŽILI JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE?

VYBÍJANÁ
1. ZŠ Horné Srnie 
2. ZŠ sv. Michala 
3. ZŠ Janka Palu 

FUTBAL
1. ZŠ, Janka Palu 
2. ZŠ sv. Michala 
3. ZŠ sv. Andreja-Svorada 
a Benedikta

CIMBALOVÝ PREŠPOROK 2022
18. novembra 2022 sa náš žiak Ernest Rác zúčastnil 
cimbalovej súťaže Cimbalový Prešporok 2022. Ernest 
si zo súťaže priniesol krásne 1. miesto a najvyšší po-
čet bodov zo všetkých účastníkov súťaže. Porota ho 
zároveň vybrala aj na slávnostný galakoncert, ktorý 
sa uskutočnil v sále Moyzesovej siene.

ÚSPECH AJ NA DNI MILOŠA RUPPELDTA 
V SÓLOVEJ HRE
Dňa 30. novembra 2022 sa uskutočnil 14. ročník súťa-
že Dni Miloša Ruppeldta v sólovej hre na dychových 
nástrojoch v Bratislave. Naši žiaci súťažili v 1. A ka-
tegórii plechových dychových nástrojov do 15 rokov 
v silnej konkurencii. Filip Gago získal 2. miesto, Mi-
chal Grabec 3. miesto a Nikolas Kukla 3. miesto.

VIANOČNÉ KONCERTY
V našej ZUŠ sa pripravujeme na Mikuláša a Vianoce 
už od septembra. Cvičíme vianočné piesne, koledy, 
choreografie, divadlo, vyrábame vianočné pohľad-
nice či dekorácie a všetci sa tešíme na najkrajšie  
sviatky v roku. Sériu našich vianočných koncertov 
sme odštartovali 4. decembra tanečným koncertom, 
kde predviedlo svoje nacvičené choreografie 150 detí 
tanečnej skupiny Elis. Diváci mali možnosť pozrieť si 
choreografie v tanečných štýloch disco dance, show 
dance, balet a contemporary. Na záver koncertu sa 
všetci predstavili spoločnou choreografiou.
Dňa 6. a 7. decembra prezentovali výsledky svojej 
práce naši hudobníci v mestskom múzeu. Všetkých 
nás potešili svojou hrou na hudobných nástrojoch  
a spevom. Predstavili sa sólisti i komorné zoskupe-
nia, a to od našich najmenších po najstarších žiakov. 
Pre svojich rodičov a prítomných hostí si pripravili 
krásny vianočný koncert, za čo boli odmenení slad-
kým prekvapením od Mikuláša. Na adventnom kon-
certe 11. decembra sa prezentovali v Kultúrnom cent-
re v Nemšovej naši najlepší žiaci hudobného odboru 
a najväčšie zoskupenia hudobného odboru z Nemšo-
vej i našich pobočiek.

ZUŠKÁRI A ICH PREZENTÁCIA NA VEREJNOS-
TI V KULTÚRNOM DOME
Náš literárno-dramatický odbor si pripravil na 6. a 8. 
decembra krásne divadelné predstavenie s názvom 
Vianočná rozprávka. V priestoroch kultúrneho centra 
potešili svojím hereckým talentom oko i ucho každého 
diváka.

I naši výtvarníci sa pripravovali na vianočné sviatky 
tematicky. V internej súťaži Kreatívne Vianoce získalo 
ocenenie veľa žiakov, ktorí prezentovali svoje práce na 
vianočnej vernisáži v ZUŠ. ZUŠ Nemšová praje všetkým 
krásne vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších.

Autor: Viera Muntágová
Foto: Peter Sedláček

ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH I VIANOČNÝCH PRÍPRAVÁCH

29. september je sviatkom  patróna Ka-
tolíckej spojenej školy Svätého Michala  
a k nemu patrí aj tradičný  Turnaj o po-
hár sv. Michala. Dievčatá a chlapci  z po-
zvaných škôl si zmerajú sily vo vybíjanej  
a v malom futbale. Tento rok sa turnaja  
zúčastnilo 120 žiakov 2. stupňa ZŠ zo šies-
tich škôl – ZŠ sv. Michala, ZŠ, Janka Palu, 
ZŠ Horné Srnie, ZŠ sv. Andreja-Svorada  

a Benedikta Trenčín, ZŠ sv. Dominika Sa-
via DCA, ZŠ Omšenie. Atmosféra na turnaji 
bola výborná, všetky tímy treba pochváliť 
za bojovnosť, túžbu vyhrať a hru v duchu 
fair-play. Za finančnú podporu 400 € na 
občerstvenie pre účastníkov a odmeny 
pre víťazov ďakujeme mestskému úradu.  
A aké bolo umiestnenie na prvých mies-
tach? 

Pripravila: Mária Urbánková
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jem o zavedenie zálohovania aj vo svojich prevád-
zkach. Všetky predajne sa svorne zhodli na tom, že 
ich malá kapacita neumožňuje umiestnenie auto-
matického zálohomatu. ,,Snažíme sa konať nad rá-
mec zákonných povinností, ale téma umiestnenia 
automatu na zálohované obaly sa našej prevádzky 
aktuálne netýka (nemáme rozmer predajne nad 
300 m2). V budúcnosti v našich novoplánovaných 
predajniach v meste Nemšová počítame s umiest-
nením takéhoto automatu v centre Nemšovej," vy-
svetľuje Ľubomír Fehér, majiteľ potravín Fehers. 

Podľa analýz Ministerstva životného prostredia 
SR sa ročne na slovenský trh uvedie jedna mi-
liarda plastových fliaš a približne 350 miliónov 
plechoviek od nápojov. Aj keď je situácia u nás 
komplikovanejšia, snažme sa vrátiť, vyseparovať 
a zrecyklovať čo najviac. Ako hovorí moderátorka 
Adela Vinczeová: ,, Už teraz je naša planéta tak za-
ťažená odpadom, že to najmenej, čo pre ňu môže-
me urobiť, je nestlačiť fľašu, ale vrátiť ju naspäť.“

Autor a foto: Petra Pavlačková

16 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nápis na zálohomate v Coop Jednota v Ľuborči upozorňuje, 
aby zákazníci vhadzovali fľaše bez uzáverov

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek funguje na Slo-
vensku už takmer rok. Zálohovanie dáva šancu vy-
zbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu 
a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť 
voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje. 
Podľa skúseností zo zahraničia by mal podiel re-
cyklácie týchto obalov presiahnuť 90 %. Je to tak 
aj v Nemšovej?

ZATIAĽ JEDINÝ AUTOMAT V ĽUBORČI
Zálohované obaly môžete vrátiť na ktoromkoľvek 
označenom odbernom mieste bez ohľadu na to, 
kde sme zálohovaný nápoj kúpili. Obchody odo-
berajú zálohované obaly cez zálohomaty, jeden sa 
nachádza v predajni Coop Jednota v mestskej čas-
ti Ľuborča. ,,Naša predajňa zálohuje od 14. 2. 2022. 
Za vrátené obaly označené Z poskytujeme zľavu  
z nákupu, ktorú si zákazníci môžu uplatniť pri ďal-
šom nákupe. Pokiaľ zálohomat funguje správne, 
tak za jeden týždeň je ľuďom vyplatených prie-
merne 108 € za plastové fľaše a 80 € za plechovky,´´ 
približuje vedúca predajne Coop Jednota v Ľubor-
či Stanislava Štefánková. Tieto sumy predstavujú 
720 kusov plastových fliaš a 533 kusov plechoviek. 
Toto množstvo sa automaticky plní do vriec, ktoré 
sa zapečatia špeciálnou plombou. Pani Štefánko-
vá taktiež spomína na ťažké začiatky: ,,Spočiatku 
sme mali problémy s automatom, často sa kazil, 
vypadávala elektrika, mechanikom z RVM trvalo 
dlho, kým to vyriešili. Teraz sa to zlepšilo. Vieme 
si ho opraviť aj samy, mechanici nám radia po te-
lefóne.´´

AJ V KĽÚČOVOM SA ZÁLOHUJE
Ďalšie odberné miesto je v mestskej časti Kľúčové, 
kde predavačky malej predajne Coop Jednota odo-
berajú zálohované obaly pomocou ručného ske-
nera pri pokladni. Zamestnankyňa obchodu vám 
následne vydá potvrdenku s výškou zálohy, ktorú 
môžete na mieste uplatniť. V počte vyzbieraných 
obalov táto pobočka nezaostáva: ,,Za jeden týždeň 
naplníme 4-5 vriec. Problémom zostáva, že sa nám 
tvoria rady pri pokladni a zákazníci si musia poč- 
kať, keď obsluhuje len jedna predavačka," tvrdí Zu-
zana Kňažeková, vedúca predajne Coop Jednota  
v Kľúčovom.

BUDEME MAŤ ĎALŠÍ ZÁLOHOMAT?
Nemšovej by určite pomohol ešte jeden automat. 
Pýtali sme sa maloobchodníkov, či by mali záu-

MINIMALIZUJME TVORBU ODPADU!

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

JANUÁR: 14. 01. 2023
FEBRUÁR: 11. 02. 2023
MAREC: 11. 03. 2023

OTVORENÉ V ČASE OD 10:00 DO 12:00 HOD.

PROBLÉMY SO ZÁLOHOVANÍM 
FLIAŠ A PLECHOVIEK
JE ZÁLOHOVANIE FLIAŠ V NEMŠOVEJ DOSTATOČNÉ? 

čo je viac ako dvojnáso-
bok skutočného stromu, 
ktorý končí svoj život na 
skládke, a 10-krát viac 
ako skutočný strom, 
ktorý je využitý ako 
palivo na kúrenie.
Väčšinu jeho uhlíkovej 
stopy tvorí ťažba ropy, 
spracovanie ropy na 
plast a samotná výroba 
stromu. Často sa tiež 
prevážajú na veľké 
vzdialenosti pred prí-
chodom do obchodu  
a potom k vám domov.
 

NEKUPUJME 
ZBYTOČNOSTI.
ANI VIANOČNÝ 
STROMČEK?
O tom, že Vianoce sú 
nielen sviatkami pokoja, 
ale aj odpadu, svedčia 
preplnené smetiaky. 
Počas vianočných sviat- 
kov sa vyprodukuje až 
dvojnásobné množstvo 
odpadu ako v iných ob-
dobiach. Len v Bratisla-
ve sa vyhodí po Viano- 
ciach 50 ton vianočných 
stromčekov. Ak chceme 
predísť zvyšovaniu emi-
sií, vedzte, že stromček  
doma  mať nemusíme. 
Môžeme sa vrátiť aj  
k pôvodným zvykom na 
našom území – príbytok 
si skromne vyzdobme 
zelenými vetvičkami.

AK STROMČEK, 
TAK ŽIVÝ. IDEÁLNE 
DOSLOVA ŽIVÝ.
Pokiaľ bývame v ro-
dinnom dome, tak si 
môžeme stromček 
vysadiť pred domom (na 
záhrade) a každoročne 
si ho vyzdobiť. Doma 
nám potom postačí 
skromnejšia výzdoba. 
Ak už živý stromček 
kupujeme, uprednost-
nime stromček v kveti-
náči (ktorý po odrastení 
vysadíme), alebo  
z legálnych prerezávok 
na Slovensku. Umelý 
stromček nemusíme ku-
povať. Ak ho už máme, 
tak ho nevyhadzujme, 
ale využívajme ho čo 
najdlhšie.

Autor: Petra Pavlačková

KTORÝ VIANOČNÝ 
STROMČEK JE  
SKUTOČNE LEPŠÍ 
PRE PLANÉTU?

Mnohé domácnosti trápi 
každý rok otázka: mali 
by sme si zaobstarať 
živý vianočný stromček, 
ktorý vydrží iba jednu 
sezónu, alebo investovať 
do umelého, ktorý si 
zachováva nezmenenú 
podobu roky? Do úvahy 
treba vziať cenu, zacho-
vanie tradícií, vkus, ale 
pre mnohých ľudí, ktorí 
sa snažia byť šetrní  
k životnému prostrediu, 
je to oveľa zložitejšia 
otázka. Debata o novom 
vianočnom stromčeku 
nie je len o tom, kto-
rý vyzerá alebo vonia 
lepšie, ale aj o trvalom 
vplyve daného produktu 
na životné prostredie.

ŽIVÝ JE ŽIVÝ
Tradícia, vôňa lesa, 
hľadanie toho najhustej-
šieho, nostalgické spo-
mienky. Aj to sú dôvody, 
pre ktoré sa ľudia obze-
rajú za živým symbolom 
Vianoc. Ďalšou výhodou 
je uhlíková stopa, ktorú 
majú stromy negatívnu. 
Jednak filtrujú vzduch 
a zachytávajú prach, 
dodávajú kyslík a udr- 
žiavanú cennú vodu  
v krajine. Aj na Sloven-
sku existujú farmy,  
resp. plantáže na 
pestovanie vianočných 
stromčekov. Problém 
nastáva, pokiaľ je 
stromček vyrúbaný 
nelegálne alebo pochá-
dza z miest vzdialených 
tisícky kilometrov.

AJ UMELÝ MÁ 
SVOJE ČARO
Na druhej strane krása 
umelého stromčeka sa 
nevytráca, je rovnako 
hustý počas celých 
sviatkov. Odpadá aj 
práca spojená so zame-
taním ihličia.  Ale podľa 
zdrojov z Carbon Trust, 
organizácie pre zavede-
nie uhlíkovej neutrality 
v rôznych odvetviach 
priemyslu, má umelý 
stromček uhlíkovú 
stopu ekvivalentnú 
približne 40 kg emisií 
skleníkových plynov – 

ŽIVÝ 
ČI UMELÝ?

OTVÁRACIE DNI A HODINY 
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

OTVÁRACIE DNI NA KOMPOSTÁRNI 
POČAS ZIMNÝCH MESIACOV

19. 12. Pondelok  ZATVORENÉ 
20. 12. Utorok   11:30 - 17:00
21. 12. Streda   11:30 - 17:00
22. 12. Štvrtok   11:30 - 17:00
23. 12. Piatok   ZATVORENÉ 
24. 12. Sobota   ZATVORENÉ 
25. 12. Nedeľa   ZATVORENÉ 
26. 12. Pondelok  ZATVORENÉ 
27. 12. Utorok   11:30 - 17:00
28. 12. Streda   11:30 - 17:00
29. 12. Štvrtok   11:30 - 17:00
30. 12. Piatok   ZATVORENÉ 
31. 12. Sobota   ZATVORENÉ

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA BUDE OPÄŤ OTVORENÁ
V NOVOM ROKU 2023 OD 9. 1. 2023.

ZBERNÝ DVOR ODPADOV 
NA ULICI BOROVSKÉHO 30, NEMŠOVÁ

REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV 

NA ULICI GORKÉHO 2097, NEMŠOVÁ

VYBÍJANÁ
1. ZŠ Horné Srnie 
2. ZŠ sv. Michala 
3. ZŠ Janka Palu 

FUTBAL
1. ZŠ, Janka Palu 
2. ZŠ sv. Michala 
3. ZŠ sv. Andreja-Svorada 
a Benedikta
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Skautský rok začal ne-
tradične – náborom 
detí. Keďže zbor fungu-
je na troch miestach – 
Nemšová, Horné Srnie 
a Dolná Súča – museli 
si na to vyhradiť rovno 
tri celé dni. Nábor pre-
biehal 6. – 8. 9. 2022 na 
jednotlivých miestach  
a zúčastnilo sa ho doko-
py viac ako 100 detí! Ako 
prebiehal nábor u nás 
bližšie uviedla skautská 
vedúca Klára Štefánko-
vá a uviedla aj ostatné 
aktivity, ktorými žili  
v jesennom období.

,,Doobeda sme navštívili 
jednotlivé triedy na zá-
kladných školách, kde 
sme deťom rozdali po-
zvánky a odpovedali na 
ich zvedavé otázky.  Poo-
bede sme sa stretli v Par-
ku Jozefa Laca. Deti si 
formou stanovísk mohli 
vyskúšať rôzne skautské 
hry a skúsiť si na vlast-
nej koži silu skautingu. 
Za odmenu bola pre ne 
prichystaná ,,chill out“ 
zóna, kde mohli svoje 
hladné brušká naplniť 
dobrotami pripravenými 
našimi členmi alebo si 
odpočinúť v hojdacích 
sieťach. Všetci vieme, že 
byť v Parku Jozefa Laca 
a nezahrať si futbal je 
ako ísť do Paríža a nevi-
dieť Eiffelovu vežu, takže 
celý nábor sme zakončili 
futbalom, ako sa na toto 
miesto patrí. Vďaka ná-
boru sa nám podarilo vy-
tvoriť nové družiny vči-
elok (dievčatá  6 – 10 r.), 
skautiek a skautov (11 – 
15 r.). Tiež sa zvýšil počet 
vĺčat (chlapci 6 – 10 r.).

Veľmi nás potešilo, že  
o skauting je stále vyšší 
záujem a je atraktívny 
pre deti. Zároveň by sme 
chceli poďakovať vede-
niu základných škôl, že 
nám umožnili prísť do 
jednotlivých tried a po-
mohli tak šíriť myšlien-
ku skautingu. 

Čoskoro to bude rok, čo bol oficiálne v januári založený  
N. O. S. – Nemšovský otužovací spolok. Združenie nad-
šencov z Nemšovej, Novej Dubnice, Dubnice nad Váhom, 
ale aj širšieho okolia. Okrem spoločného záujmu v otužo-
vaní ich spája aj dobrá nálada a priateľstvá, ktoré sa tu 
tvoria. A to zahreje aj v tej najväčšej zime. 

Je 17. novembra, približne 8:15, keď si väčšina ľudí užíva 
voľno v pohodlí svojho domova. Vonku je približne 6 °C  
a ja si obliekam zimný kabát. Už o pár minút sa stretávame 
blízko železničného mosta spolu s Mariánom Kubaščíkom, 
predsedom združenia NOS. Marián prichádza oblečený  
v tenšej bunde. Hrdo mi ukazuje, že členovia združenia 
majú rovnaké, tiež s potlačou združenia. „Treba repre-
zentovať,“ dodáva a rozpráva, že rád zviditeľňuje ich klub. 
Ako klub usporiadali už viaceré verejné akcie alebo sa zú-
častnili rôznych podujatí či súťaží. Spoločne prichádzame  
k Váhu, na miesto kde sa 3 až 4-krát do týždňa stretáva spo-
lu s ďalšími členmi NOS. Miesto a okolie si ukážkovo vy-
čistili  a spoločne sa starajú, aby na ňom poriadok aj zostal. 
Združenie tvorí 22 aktívnych členov, ale komunita okolo 
združenia je omnoho väčšia. Tvorí ju viac ako 50 ľudí, ktorí 
už otužovanie v NOS okúsili a vracajú sa k nemu. Ako vraví 
Marián, otužovať môže mnoho ľudí, je však dobré poznať 
svoj zdravotný stav. Aj preto novým záujemcom odpor-
úča pred začatím s otužovaním prehliadku u lekára, ktorý 
zváži, či nehrozí žiadne riziko. Naopak, zdravotné výhody, 
ktoré otužovanie prináša, členovia združenia spoznali už aj 
sami. Zlepšená imunita, viac energie, žiadne problémy so 
spávaním či zlepšenie krvného tlaku. Práve prichádzajúca 
členka dodáva, že jej otužovanie pomohlo k tomu, aby jej už 
konečne nebola taká zima. Postupne prichádzajú aj ďalší 
členovia a začínajú s menšou rozcvičkou. Niektorí sa naťa-
hujú, iní pobehnú, každý sa snaží zohriať telo po svojom. 

Približne o 9:00 postupne vchádzajú do vody. Je to čas, keď 
sa začína ich zvyčajný ponor cez víkend alebo vo sviatok, 
ako aj dnes. V pracovné dni, utorok a štvrtok, je to zvyčaj-
ne o 17:00. Ako vraví Marián, ranné slnko a atmosféra cez 
víkend je nenahraditeľná. Dnes má voda 7,9 °C a ja s obdi-
vom sledujem ich odvahu a intuitívne si skryjem ruky do 
vreciek. Marián vraví, že s otužovaním je možné začať aj 
doma. Studená sprcha, menej stupňov pri spaní či menej 
vrstiev oblečenia vonku. Takto sa človek dobre pripraví na 
otužovanie v rieke alebo v jazere. Pre začiatočníka stačí 
chodiť 2-krát do týždňa. Platí však, že by nikto nemal otu-
žovať vonku sám. Postupne je dobré sa dostať na 3-4-krát 
do týždňa a túto pravidelnosť udržiavať. A na ako dlho? 
Sám Marián vydržal na začiatku 1-2 minúty. Bolo dôležité 
sa naučiť správne dýchať a upokojiť si telo i myseľ. Postup-
ne sa snažil čas vo vode predlžovať, teraz si už aj zapláva. 
Čas vo vode si upravuje podľa teploty vody a vzduchu, ale 
najviac informácií o dĺžke pobytu vo vode mu dáva vlast-
né telo. Preto je potrebné vedieť počúvať a riadiť sa týmito 
informáciami. Predháňať sa časmi vo vode nie je dôležité, 
benefity prichádzajú po 1-2 minútach. Vo vode stíhajú aj za-
vtipkovať a dobrú náladu tu cítiť aj z brehu.

Ak by sa chcel niekto do tejto zábavnej partie pridať, s rov-
nakou radosťou ho prijmú. Stačí ich kontaktovať na tel. 
čísle  0903 342 017, vo facebookovej skupine Komunita  
N. O. S. – Nemšovský otužovací spolok alebo na email nos.
nemsova@gmail.com. Ktovie, možno sa raz odhodlám aj ja. 

Autor: Mária Gugová

Otužilci z Nemšovej budú oslavovať rok

Skauti v domove dôchodcov (Foto: Jessika Korienková)

OBETOVALI 
TO NAJVZÁCNEJŠIE, 
SVOJ ČAS
V októbri sme oslavova-
li patróna nášho zboru 
sv. Františka z Assisi. 
Oslavovali sme naozaj 
vo veľkom štýle for- 
mou futbalového tur-
naja a turnaja vo vybí-
janej. Napriek tomu, že 
ráno počasie nevyzeralo  
priaznivo, nakoniec vy-
kuklo slniečko, ktoré 
prispelo k ešte lepšej ná-
lade. Skauting je z veľkej 
miery o službe druhým 
a október zas mesiacom 
úcty k starším, preto 
kroky našich rangerov 
smerovali do domova 
seniorov v Skalke nad 
Váhom. Obetovali im to 
najvzácnejšie, čo máme 
– svoj čas. Seniorom za-
spievali a zahrali na gi-
tare, dokonca ich aj po-
vykrúcali na tanečnom 
parkete. V kvíze si zas 
mohli zaspomínať na 
svoje mladé časy. Tento 
čas bol veľmi obohacu- 
júci a seniori boli naozaj 
vďační, o čom svedčí aj 
to, že pri lúčení nejedno 
oko neostalo suché.

SVETOVÉ PIEŠŤANY
Skautky z oddielu Štvor-
lístok ukončili leto 
3-dňovou akciou v klu-
bovni v Piešťanoch. Ka-
ždá reprezentovala ňou 
vybranú krajinu na tzv. 
,,medzinárodnom stret-
nutí skautov". Pripravili 
si prezentáciu kultúry, 
jedla a skautingu v danej 
krajine. Popri tom tiež 

mali možnosť spoznať 
mesto, zahrať si frisbee 
v parku či spraviť si ná-
ramky priateľstva. Tou-
to akciou sa odštartoval 
chod nových dievčen-
ských skautských dru-
žín v Dolnej Súči, Nem- 
šovej a Hornom Srní. 

NA JEDNOM BODE, NO 
KAŽDÝ V INOM ŠTÁTE
Dňa 27. 10. sme sa partia 
starších skautov vybrali 
na východ Slovenska. 
Cieľom bolo vidieť hra-
ničné trojbody východu 
našej krajiny. Prvá za-
stávka bola v Košiciach, 
kde sme strávili dva 
dni plné bohatých kul-
túrno-spoločenských 
zážitkov. Odtiaľ sme 
sa vydali na hraničný 
bod medzi Maďarskom 
a Ukrajinou. Turistika 
bola jednoduchá, ale  
o to veselšia. Nasledu- 
júci deň nás v meste 
Snina privítal katolícky 
kňaz, ktorý nám s veľ-
kou ochotou poskytol 
ubytovanie. Ráno bolo 
hmlisté, no i tak sme 
sa s očakávaním vyda-
li na pochod. Po ceste 
nás zobral taxikár, kto-
rý nám cestu spríjemnil 
rozprávaním o tom, ako 
funguje život na sloven-
sko-ukrajinskej hranici. 
Turistický chodník NP 
Poloniny bol očarujúci 
a po úspešnom zdolaní 
posledného bodu na-
šej cesty, poľsko-ukra-
jinskej hranice, sme 
vyčerpaní s radosťou 
nastúpili do rýchli-

ka TATRAN, ktorý nás 
dopravil domov. Toto 
päťdňové neľahké dob-
rodružstvo plné neza-
budnuteľných zážitkov 
a skúseností nás posúva 
ďalej a otvára nám nové 
možnosti spoznávania 
nielen našej krajiny, ale, 
dúfam, i celého sveta. 

ROZMÝŠĽATE, 
ČI DAŤ SVOJE DIEŤA 
NA SKAUTING?
Určite už veľa z vás po-
čulo o skautingu a mož-
no ste  aj rozmýšľali, či 
dať svoje dieťa ku ska- 
utom. Na základe toho 
sme sa rozhodli vyspo-
vedať rodičov našich 
detí a postupne vám 
prinášať ich odpovede  
o tom, čo dal skauting 
ich deťom a či neľutujú 
rozhodnutie prihlásiť 
svoje dieťa na skauting. 

Dali by ste svoju dcéru 
opäť na skauting?  
V čom vnímate, že jej 
bol prínosom?
Áno, svoju dcéru by som 
znovu dala na skauting, 
pretože sa tam našla  
a považuje to za druhú 
rodinu. Skauting bol 
aj je pre ňu v súčasnej 
dobe prínosom a verím, 
že aj do budúcna bude. 
Jessika miluje prírodu 
a ľudí a toto jej skauting 
ponúka. Skauting sa stal 
jej životným štýlom, sto-
tožňuje sa s jeho hod-
notami k Bohu, prírode, 
láske k iným, tak ako aj 
k sebe, práca s ľuďmi, 
pomáhanie druhým, se-
bapoznávanie, čas strá-
vený vonku, komuniká-
cia a skutočné zážitky. 
To je to, čo jej skauting 
dáva, čo ju napĺňa a veľ-
mi teší. Skauting nie je 
prínosom do života iba 
pre moju dcéru, ale ve-
rím, že aj pre ostatné 
deti, pretože sa tam na-
učia k úcte, pokore, po-
moci a láske.

Na otázky odpovedala 
mamina našej skautky 
Jessiky Korienkovej – 
Monika Korienková.

Autor: Klára Štefánková, 
Michal Hamaj,

 Hana Makovcová

OTUŽILCI Z NEMŠOVEJ 
OSLAVUJÚ ROK

SKAUTSKÉ DRUŽINOVKY 
SA ROZRÁSTLI O NOVÝCH ČLENOV

Viac o našej čin-
nosti sa môžete 
dozvedieť na Face-
booku/Instagrame 
117. zboru.
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POŠTOVÉ HOLUBY 
SA RADY VRACAJÚ DOMOV
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Holubári pred pretekmi

Poštové holuby

Holubárske auto

V pestrom spoločenskom živote Nemšo-
vej svoje miesto zaujímajú aj chovatelia 
poštových holubov. Je to nielen koníček, 
športový záujem, ale i spoločenská po-
treba. Ich význam v minulosti sa prejavil 
vo viacerých konfliktoch, vojnách, keď 
zlyhali rôzne druhy spojení a holuby 
včasnou správou pomohli zachraňovať 
životy ľudí.

V Nemšovej bol Spolok chovateľov 
poštových holubov založený v roku 
1947. V súčasnosti má miestny spo-
lok 12 členov - Ľ. Baláž, V. Machara, 
M. Žiaček, J. Jelínek, L. Jelínek, P. 
Odrejička, K. Bartek, M. Badínka, M. 
Kristín, P. Poruban, L. Ryger, J. Ga-
venda. O práci spolku a výsledkoch 
som sa pozhováral s jeho predsedom 
Vincentom Macharom.

Aký má spolok v súčasnej 
dobe charakter?
Jeho činnosť má hlavne športový cha-
rakter. Kým však v minulosti v rámci 
Zväzu mu štát prispieval na chod, dnes 
chov poštových holubov zabezpečuje 
každý chovateľ samostatne. V minulos-
ti bol chov prísne evidovaný, chodili aj 
kontroly po domoch. Likvidácia špor-
tového holuba musela byť vykonávaná 
pod dohľadom. V západných krajinách 
sa význam poštových holubov značne 
oceňuje. Kráľovstvom poštových ho-

lubov je Belgicko. Dokonca známy je 
prípad, keď v Anglicku športový holub 
za výkon dostal vojenskú hodnosť ge-
nerála a majiteľ dôchodok. Ich význam 
v minulosti zvýrazňuje i fakt, že v Ne-
mecku počas II. svetovej vojny chovali 
sokoly, ktoré likvidovali holuby počas 
preletu so správou. V súčasnosti sú tam 
využívané nielen pre športový význam, 
ale i komerčné účely. Napr. aj Čína cho-
vá poštové holuby ako súčasť vojska.

Ako je vlastne možné, že športové holu-
by sa dokážu tak rýchlo a presne zorien-
tovať v tom, ako majú letieť domov?
Napriek výskumu sa nepodarilo zistiť, 
ako sa poštový holub dokáže tak rýchlo 
zorientovať a z neznámeho prostredia 
prísť do cieľa. Veľmi dôležitý je však 
čas, za ktorý uvedenú trasu prekoná. 
Na tomto je založené hodnotenie jeho 
športového výkonu a kvalita poštového 
holuba.

Ako si sa dostal k chovateľstvu 
poštových holubov?
V mojej rodine sa tomuto koníčku nikto 
nevenoval. Chovali sme len rastové  ho-
luby, ako skoro na každom gazdovskom 
dvore. Pri likvidácii nášho holubníka 
a holubov, mal som asi 11 rokov, som 
našiel jedno mláďa. Bol to poštový holub, 
nazval som ho Miško. Začal som sa mu 
venovať a vtedy vznikla moja láska  

k chovu poštových holubov, ktorá trvá až 
po dnes. Je to však náročné. Bez dobrého 
zázemia, podpory rodiny a najmä mojej 
manželky Lenky, ktorá ma počas mojej 
neprítomnosti dokonale zastúpila a bez 
nej sa táto činnosť robiť nedá.

Ako vyzerá práca chovateľa?
Práca okolo chovu vyžaduje starostlivosť 
denne. Počas pretekov dve až tri hodiny 
ráno, večer. Je to kŕmenie, čistenie 
priestorov na chov, zdravotná starost-
livosť, výcvik, krúžkovanie, očkovanie. 
Najdôležitejšia je dobrá príprava holuba 
na tréning i na pretek. Strava holubov by 
mala byť pestrá, sú to hlavne obilniny, 
hrachoviny, rôzne oleje, pivné kvasnice, 
vitamíny, elektrolyty. Existujú aj ďalšie 
špeciálne zmesi určené na chov, tréning 
a závody. Samičky a samce sa chovajú 
spolu, ale lietajú oddelene. Holuby po 
celý svoj život majú len jedného partne-
ra. Zvlášť sú umiestnené chovné holuby. 
Výcvik mláďatka je asi v 2 mesiacoch, 
od vyhodenia jeho prvej letky. Začína sa 
pár kilometrami a všetkými  smermi. 
Samotný tréning holubov je zostavený 
zvlášť pre samcov, zvlášť pre samičky.

A súťažné obdobie?
Súťažná sezóna pre viacročné holuby 
začína v máji a končí v auguste.  
Pre mladé holuby sú preteky v auguste 
a v septembri. Každá oblasť si robí svoje 
preteky, ktoré sú od 100 do 1000 km,  ná-
rodné preteky sú dva až tri. Pretek riadi 
výcvikár, s dvomi či tromi pomocníkmi. 
Nesmie svojvoľne meniť dátum štartu 
pretekov, hodinu alebo miesto. Lieta sa  
v dobrom počasí. Holuby sú na pretek 
odvážané v klošoch, v špeciálnych auto-
mobiloch. Holub má na jednej nohe ro-
dový krúžok,  podľa ktorého sa dá presne 
určiť majiteľ, na druhej nohe má čip. Po 
prílete holuba do holubníka je potrebné, 
aby bol čip zosnímaný a elektronické 

zariadenie zaznamená čas príletu (tzv. 
konštatácia). Údaj je odoslaný na cent-
rálne spracovanie. Holub je kŕdľový vták. 
Je však dôležité, aby sa vedel oddeliť 
od kŕdľa a tak dosiahol požadovaný 
smer. Avšak v kŕdľoch je väčšia šanca 
na prežitie pred dravcami.  Pre premno-
ženie dravcov na Slovensku je väčšia 
pravdepodobnosť úbytku holubov počas 
pretekov. Špeciálne váženie holubov sa 
nerobí, ale úbytok hmotnosti mnohokrát 
predstavuje až dve tretiny  hmotnosti,  
v závislosti od druhu preteku. Život- 
nosť holuba je cca 15 rokov, aktívna doba 
pretekania je okolo cca 7 rokov. V našom 
spolku máme viacero vynikajúcich 
umiestnení z rôznych pretekov. Vyni-
kajú výkony dvoch chovateľov – holubi-
ca V. Macharu č. 19-0609-669, ktorá má 
výkon 5047 km za rok /na obr./ a holub 
chovateľa Ľ. Baláža č. 19-0610-186, ktorý 
preletel 4669 km za rok. Poradie chova-
teľov v klube v letovej sezóne 2022:  
1. Ľ. Baláž; 2. V. Machara; 3. M. Žiaček. 

Čo na záver?
Terajšia generácia chovateľov poštových 
holubov nadväzuje na dobré výsledky 
svojich predchodcov, ktorí mali čiastoč-
nú podporu od štátu. Problém sme mali 
i s priestormi. Vďaka mestu Nemšová, 
ktoré nám umožnilo využívať priesto-
ry v športovej hale, kde sa pravidelne 
schádzame. Dôležité je najmä, že už 
neobťažujeme súkromie dvora niektoré-
ho chovateľa pred pretekmi pri odvoze 
holubov. Mňa však priťahuje k chovu 
poštových holubov aj fakt, že sa starám 
o živého tvora. Je to úžasný pocit súžitia 
s prírodou. Aj dobrá partia chovateľov 
prispieva k atmosfére spolupatričnosti 
k chovu. Rovnako je to výborný relax, 
ktorý sa nedá vyčísliť peniazmi.

Autor a foto: Vladimír Gajdoš
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UPRAVENÉ OKOLIA  
MIESTNYCH KOSTOLOV A KAPLNIEK

KAPLNKA V TRENČIANSKEJ ZÁVADE ODVODNENÁ 
V dňoch 27. júla až 13. októbra sa vykonávali úpravy na Kapln-
ke Panny Márie Fatimskej a v jej areáli v Trenčianskej Závade. 
Kaplnka bola odvodnená a bolo vybudované nové zábradlie.  
V areáli kaplnky popri chodníku vedúcom do kaplnky vznikli 
nové schody, ktoré slúžia na uľahčenie prístupu do kaplnky 
najmä v zimných mesiacoch. Svah, na ktorom je kaplnka vy-
budovaná sa vysial novou trávou a rozčlenil terasami, ktoré 
umožňujú komfortnejšie státie počas bohoslužieb.

AREÁL KOSTOLA SV. MICHALA 
VZDUŠNEJŠÍ A PRIESTRANNEJŠÍ 
Uprostred letných prázdnin a dovoleniek, dňa 1. augusta, sa 
začal proces revitalizácie areálu okolo kostola a fary. Boli 
odstránené ploty, ktoré už neplnili svoju úlohu a takisto aj 
zostarnuté a preschnuté kríky a tuje. Vytvoril sa tak nový 
vzdušnejší a priestrannejší priestor. Taktiež sa začala re-
konštrukcia sochy svätého Jána Nepomuckého a vstupných 
portálov na kostole a chóre. Dňa 2. novembra v rámci ďalšej 
fázy revitalizácie areálu bola postavená uprostred priestoru 
medzi kostolom a farou nová fontána, ktorá dodáva priestoru 
elegantný nádych námestia.

JESENNÉ VÝROČIA A  HODOVÉ 
SLÁVNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

 ► Pre kľúčovských hasičov bola sobota 24. september dňom 
oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru 
Kľúčové. Pri tejto príležitosti sme slávili v kaplnke sv. Anny  
v Nemšovej-Kľúčovom svätú omšu ku cti svätého Floriána, 
patróna hasičov. Hlavným celebrantom bol vsdp. Ján Smolka, 
dekan – farár Nemšovej, a koncelebrantom bol dp. Mikuláš 
Šurín, kaplán. 
► Pri Kaplnke Narodenia Panny Márie v Borčiciach sme slá-
vili dňa 11. septembra hodovú sv. omšu. Slávnostným hodo-
vým kazateľom a hlavným celebrantom bol dp. Mikuláš Šu-
rín, kaplán. Koncelebroval vsdp. Ján Smolka, dekan a farár 
Nemšovej.
► Dňa 2. októbra sa konali v Nemšovej hody ku cti sv. Mi-
chala Archanjela, hlavné hody nemšovskej farnosti. Hlavným 
celebrantom a kazateľom bol vsdp. ThDr. Marcel Cíbik, PhD., 
kancelár Biskupského úradu v Nitre. Koncelebrantmi boli 
vsdp. Ján Smolka, dekan – farár, a dp. Mikuláš Šurín, kaplán. 
Do liturgického sprievodu boli zaradení zástupcovia jednot-
livých spolkov a združení, ktoré pôsobia na území našej far-
nosti: miništranti, lektori, poľovníci, včelári, hasiči, záhrad-
kári, hudobníci, folkloristi atď. Na záver hodovej slávnosti 
bola požehnaná zreštaurovaná socha Jána Nepomuckého, 
ktorá sa dostala do svojej pôvodnej majestátnej podoby. 
► Hodovú sezónu sme uzavreli 16. októbra tradičnými hoda-
mi v Trenčianskej Závade pri spomienke na posledné zjave-
nie Panny Márie Fatimskej. Slávnostnej hodovej svätej omši 
predsedal a v homílii sa prihovoril vdp. Peter Šabo, OISS, kto-
rý pôsobí ako školský kaplán Gymnázia sv. Cyrila a Metoda  
v Nitre. Koncelebroval dp. Mikuláš Šurín, kaplán.

Autor: Petra Pavlačková v spolupráci s dp. Mikulášom Šurínom
Foto: Petra Pavlačková

Človek prechádzajúci cestou 
medzi mestskými časťami 
Ľuborča a Kľúčové naň pohľa-
dom zákonite natrafí – veľký 
skalný masív trčiaci z rovnej 
zeme. Ťažko prehliadnuteľný 
je najmä počas cesty od Ľubor-
če, keďže vtedy sa nachádza 
po pravej strane pozorovateľa. 
Skalička alebo tiež Čertova 
skala je zaujímavá ako svojím 
skutočným, tak i domnelým 
pôvodom.

Skalička – osamelá 
vápencová skala stojaca na 
rovnej poľnohospodárskej 
pôde, zdanlivo osamotená od 
akýchkoľvek iných skalných 
útvarov sveta, na prvý pohľad 
zaujme svojimi rozmermi. 
V najvyššom mieste sa totiž 
týči do výšky štyri metre nad 
priľahlé polia. Jej vznešenosť 
dopĺňa niekoľko košatých 
javorov stúpajúcich od jej piat. 
Javory sa sem (podobne ako 
v nižšej etáži rastúce bazy, 
hlohy či liesky) dostali ako 
náletové dreviny. Práve stromy 
však tvoria k tejto skale zaují-
mavú estetickú kulisu zo živej 
prírody. Zlatice (zlaté dažde), 
narcisy či tulipány kvitnúce 
začiatkom jari sem zasadili 
starostliví obyvatelia. Podobne 
ako početné rozchodníky, kto-
rým pôda v skalách vyhovuje 
azda najviac. Pod skalou sa, 
najmä v letnej sezóne, výrazne 
darí tiež pŕhľave či ďalším 
menej žiadaným rastlinám.

Ako je to v prípade kaž-
dého netradičného prírodného 
útvaru, aj vznik Skaličky oven-
čili naši predkovia zaujíma-
vými legendami. Tá, ktorá sa 
najčastejšie traduje, hovorí  
o čertovi, ktorý sa chcel ženiť. 
Na to, aby sa oženiť mohol, 
potreboval najskôr prehradiť 
rieku Bečvu na mieste neďa-
leko Lidečka skalami. Musel 
to však urobiť za jednu noc, do 
rána, kým nezaspieva kohút. 
Potrebné skaly na prehradenie 
rieky prenášal z Váhu – zo 
Skalky pri Trenčíne. Práve, 
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keď niesol na svojom chrbte 
poslednú skalu a bol akurát 
pri Ľuborči, zakikiríkal kohút 
a čertovi skala vypadla z rúk. 
Zem sa zatriasla a čert navždy 
zmizol pod onou skalou, ktorú 
prenášal. Skalička má preto 
tiež svoj druhý názov – volá sa 
aj Čertova skala. Tradovalo sa 
tiež, že pri nej aj skutočne stra-
šilo. Čerti tu vraj po nociach 
chodili kopytami búchať  
a smiať sa kamarátovi, ktoré-
mu sa nepodarilo oženiť.

Nevedno prečo potreboval 
pekelník prenášať skaly práve 
od Skalky nad Váhom naprieč 
Bielymi Karpatami. Dnes mô-
žeme len polemizovať o tom, 
či sa nám blízka Skalka do po-
vesti nedostala len na základe 
svojho „skalného“ pomenova-
nia. Veď len vzdušná vzdiale-
nosť medzi ňou a moravskou 
obcou Lidečko je viac ako 
tridsať kilometrov. Tak či tak, 
povesť je to zaujímavá, hoci na 
nej nie je ani za mak pravdy. 

Ak za tým teda nie je nič ma-
gického, ako sa potom Skalička 
stala vytŕčajúcim masívom z 
rovnej ornej pôdy? Z geologic-
kého hľadiska patrí tento úkaz 
do bradlového pásma.  
To je charakteristické tým, že  
v rámci neho z menej odolných 
slieňovcov vyčnievajú tzv. 
vápencové šošovky – teda pev-
nejšie vápence šošovkovitého 
tvaru. Podobne ako trebárs 
lieskové orechy v pudingu. 
Bradlové pásmo je slovenský 
geomorfologický unikát, keďže 
v relatívne úzkom páse (od 
0,4 do 19 km) sa tiahne stovky 
kilometrov. Naša Skalička 
teda patrí do rovnakej skupiny 
útvarov ako neďaleké bradlá, 
ktoré obdivujeme – Krásin, Vr-
šatec či Červený kameň, resp. 
vzdialenejšie ikonické Pieniny 
či Oravské hradné bralo.

Pri rozprávaní o Skaličke 
nemožno vynechať ešte jednu 
vec. Dominantným prvkom  
tejto zaujímavej skaly je želez-

ný kríž s oblúkom  
v hornej časti. Možno sa tí naši 
predkovia tak trochu čertov 
báli, pravdepodobnejšie je, že 
kríž na najvyššom bode Ska-
ličky postavili z čistej viery 
a zbožnosti. Spomínaný kríž 
požehnal kaplán Anton Bučko 
v októbri roku 1936. Pravde-
podobne však tento kríž iba 
nahradil kríž drevený, ktorý na 
Skaličke stál ešte predtým.  
O Skaličku sa ľudia z jej naj-
bližšieho okolia odnepamäti 
nielen zaujímali, ale aj starali. 
V osemdesiatych rokoch to 
bola napr. pani Blažejová  
z Ľuborčianskej ulice. Starší  
z čitateľov si možno spomenú, 
že sa na tomto mieste boli 
modliť  ešte na prelome storočí 
v skupine s inými veriacimi. 
Spoločná modlitba veriacich 
sa zo Skaličky postupne 
vytratila, podobne ako aj poľná 
cesta k nej (najmä potom, čo 
prišlo k ďalšiemu zoceľovaniu 
„záhumienok“). Skalné bradlo, 
ale i priestor v jeho tesnej 
blízkosti začal rýchlo zarastať. 
Nelichotivý stav zmenili 
pred desiatimi rokmi aktívni 
obyvatelia. Do generálnej pre-
rezávky pod skalou sa počas 
jednej zimy pustili obyvatelia 
Fučíkovej ulice. Ich januárové 
snaženie prinieslo ovocie.  
Nielenže skala zažiarila v za-
šlej kráse, zároveň sa zväčšila 
plocha obrábanej pôdy v jej 
okolí na potreby družstva. Ska-
lička a jej bezprostredné okolie 
je nateraz upravované najme-
nej raz za dva roky (a kosené  
o niečo frekventovanejšie).

No a čo dodať na záver? Ak 
budete cestovať z Kľúčového 
do Ľuborče (alebo naopak)  
v týchto mesiacoch večer po 
tme, môžete si všimnúť, že pod 
krížom na Skaličke svieti svet-
lo. Nie sú v tom však žiadne 
čary ani legendy. Opäť ide  
o prejav ľudovej zbožnosti. 
Tentokrát podporený alkalic-
kými baterkami.

Autor: Bernard Brisuda
Foto: Andrej Moravčík

SKALIČKA ALEBO PRÍBEH JEDNEJ 
NÁPADNEJ SKALY V ŠÍROM POLI

Z FARSKEJ KRONIKY
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Jeho tvorbu poznajú a ob-
divujú ďaleko za hranicami 
Nemšovej (či dokonca Slo-
venska). Napriek tomu, že 
v našom meste už roky ne-
býva, udržuje s Nemšovou 
a jej obyvateľmi veľmi živý 
kontakt. Jeho dielo naše 
mesto nielen zviditeľňuje, 
ale taktiež aj ovplyvňuje. 
Naposledy bol požiadaný 
predstaviteľmi samosprávy 
o grafický návrh cien odo-
vzdávaných pri príležitosti 
osláv 780. výročia. Na kon-
te má toho však oveľa viac. 
V predvianočnom čase bol 
jasnou voľbou redakcie na 
dlhší rozhovor.

V to piatkové ráno si budem 
musieť privstať. Pán Vydrnák,  
s ktorým mám dohodnuté stret-
nutie, mi mailom píše, že vstáva 
už o šiestej. O pol siedmej preto 
nastupujem s očakávaním do 
auta a vyrážam do Dubnice nad 
Váhom. Bez väčších problémov 
nájdem vchod na parkovisko 
pri zadnej z dvojice nápadných 
modrých budov. Práve tu sa totiž 
nachádza výtvarníkov ateliér.  
O chvíľu už na mňa máva z dve-
rí a podávame si ruky. Zavedie 
ma do stiesneného, zato však 
útulného priestoru, ktorý trefne 
označuje ako polosuterén a kto-
rý je plný jeho obrazov a plátien. 
Cítim sa tu od začiatku veľmi 
príjemne. A to nielen pre to, že 
je tu pre mňa pripravený nealko 
nápoj a respondent, ktorý sa roz-
hovorí aj bez položenej otázky.

S pánom Jozefom Vydrnákom 
sa rozprávame dlho a o vše-
ličom, čo sa týka jeho života. 
Je to energická debata, ktorá 
zdanlivo veľmi rýchlo plynie. 
Hoci sa snažíme držať najmä 
línie jeho štúdia a tvorby, v spo- 
mienkach často zablúdi do mi-
nulosti. Najmä do jeho „rodné-
ho“ Kľúčového - na povalu k svo-
jim rodičom, kde mal tiež jeden 
zo svojich „ateliérov“ a rovnako 
tak aj zdanlivo nekončiaci zdroj 
inšpirácie. Na svoju vysnívanú 
strednú školu do Bratislavy sa 
nedostal. Namiesto umeleckej 
sa stala jeho stredoškolskou 
alma mater SOŠ v Starej Turej. 
A hoci si ho štúdium umenia 
predsa len „počkalo“, skúsenos-
ti z technicky zameranej školy 
si pochvaľuje. Dokáže ich totiž 

zužitkovať aj vo svojej aktuál-
nej praxi. Veľakrát je totiž po-
trebné vymyslieť konštrukčné 
riešenie, ako nejaký vytvorený 
masívny výtvarný objekt osadiť 
do kostola, kaplnky, či ako ho 
nainštalovať do priestoru, kde 
sa pripravuje výstava. 

Predtým, ešte ako chlapec, štu-
doval súkromne u akademické-
ho maliara Mariána Sučanské-
ho. Majster z Trenčína kládol 
v rámci výuky dôraz na veľké 
kompozície. Mladý Jozef ich  
v chlapčenskom  veku rád kres-
lil. Formátom mu bola polovica 
baliaceho papiera a témami ži-
vot a práca na dedine. Zručnosti 
v kresbe ceruzou či perokresbe 
neskôr zužitkoval napríklad pri 
ilustrovaní tlačovín. Víkendová 
Smena na nedeľu vtedy obsa-
hovala okolo 10 až 15 obrázkov  
a Jozefove perokresby boli často 
vyberané na ilustrovanie tohto 
periodika. V ranej kresliarskej 
tvorbe sa rád inšpiroval i zná-
mym českým autorom Josefom 
Ladom. Kresbu širokou linkou 
pre seba obohatil o špirálovité 
zakončenia často nachádzané 
v barokovej architektúre. Tieto 
zakončenia neskôr redukoval 
do zaoblení, ktorými ukonču-
je jednotlivé segmenty kresby  
v danom diele. Tieto prvky sa  
v perokresbe odvtedy stali ty-
pickým „vydrnákovským“ au-
torským znakom. V druhej 
polovici deväťdesiatych rokov 
minulého storočia však prím už 
hrala tenká kresbová línia. V tej-
to technike vytvoril viacero mo-
numentálnych perokresieb hus-
to posiatych čiarami, čo kurátor 
a historik umenia PhDr. Marián 
Kvasnička, vidiac veľké pokres-
lené plochy s úsmevom parafrá-
zoval ako „lineárne obžerstvo“. 

Pravidelné návštevy u akade-
mického maliara neboli jedi-
ným umeleckým štúdiom vo 
Vydrnákovom živote. Začiat-
kom osemdesiatych rokov štu-
doval na Slovenskej vysokej 
škole technickej v Bratislave 
na Strojníckej fakulte a koncom 
deväťdesiatych rokov v rovna-

kom meste na Vysokej škole 
výtvarných umení grafický di-
zajn u akademického maliara 
profesora Ľubomíra Longauera. 
Záverečná práca štúdia – Gra-
fické rovnice na vytváranie 
hybridných tvarov písma – bola 
odmenená aj na medzinárod-
nom Bienále knižného umenia 
v Martine Cenou za typografiu  
a tvorbu písma (2001). Vydrnák 
sa však za skriptológa nepova-
žuje, pre jeho tvorbu je domi-
nantným prvkom čiara. Hovoria 
o ňom, že objavil nové možnosti 

práce s čiarou a líniou. Dokáže 
ju najrozličnejšími spôsobmi 
poohýbať či popoťahovať. Tak-
tiež mu slúži ako predel medzi 
jednotlivými časťami obrazu či 
určitého prvku v ňom, resp. ako 
priesečník medzi viacerými ča-
sovými úsekmi v rámci jedného 
obrazového poľa. Diela, ktoré na 
báze písma a obrazových ilustrá-
cií zo života starozákonných pro-
rokov Mojžiša a Izaiáša vytvoril 
tohto roku na Skalke v rámci 
sympózia Ora et ars, spomínaný 
pán Kvasnička pomenoval „sa-

králnym komiksom”. Ide totiž 
o naozaj špecifické prepojenie 
písma a obrazu. Mimochodom, 
Jozef Vydrnák je koordinátorom 
výtvarnej sekcie tohto podujatia 
a stál tiež pri samotnom zrode 
Ora et ars. (Písal sa rok 2007.)

Navzdory zdanlivo nekompli-
kovanému vyjadrovaniu, kto sa 
už niekedy pozrel bližšie na Vy-
drnákove kresby, maľby či gra-
fiky, zistil, že v žiadnom prípade 
nejde o obsahovo vyprázdnený 
prvoplánový konštrukt. Jeho 
obrazy totiž zakaždým okrem 
estetickej hodnoty skrývajú 
aj istý zašifrovaný odkaz. Veď 
ako aj sám prízvukuje, žijeme 
v informáciami nabitej dobe. 
Najviditeľnejšie posolstvá však 
nenesú umelcove diela len  
z profánneho prostredia – 
napr. maľby na fasádach budov 
Gazdovstva Uhliská v Tren-
čianskej Závade. Jozef Vydrnák 

NÁVŠTEVA ATELIÉRU 
JOZEFA VYDRNÁKA 

JEHO STREDOŠKOLSKOU 
ALMA MATER SA STALA 
SOŠ V STAREJ TUREJ. 

V RANEJ KRESLIARSKEJ 
TVORBE SA RÁD 
INŠPIROVAL I ZNÁMYM 
ČESKÝM AUTOROM 
JOSEFOM LADOM.

HOVORIA O ŇOM, ŽE 
OBJAVIL NOVÉ MOŽNOSTI 
PRÁCE S ČIAROU A LÍNIOU.

JEHO OBRAZY TOTIŽ 
ZAKAŽDÝM OKREM 
ESTETICKEJ HODNOTY 
SKRÝVAJÚ AJ ISTÝ 
ZAŠIFROVANÝ ODKAZ.

ŽIJÚCA OSOBNOSŤ MESTA
PROFESIONÁLNY VÝTVARNÍK 
JOZEF VYDRNÁK

Vianočná maľovánka pre deti
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Foto: zdroj internet - www.putnickemiestoskalka.skFoto: zdroj internet - www.piestanskydennik.sk

je veriacim mužom a aktívnym 
kresťanom. Potom, čo sa v roku 
2004 a 2005 podieľal na výzdo-
be novopostaveného Kostola 
sv. Jozefa Robotníka v Novej 
Dubnici, začali k nemu postup-
ne prichádzať ponuky na spo-
luprácu pri úpravách sakrál-
neho priestoru. Za menej ako 
dvadsať rokov plodnej práce 
toho stihol viac než dosť. Jeho 
rukopis nesú ďalšie dva objek-
ty v neďalekej Novej Dubnici 
- Kaplnka Premenenia Pána v 
Spojenej škole sv. Jána Bosca 
a taktiež interiér a fasáda no-
vostavby Kostola sv. Trojice, 
evanjelickej cirkvi a. v. Podieľal 
sa aj na vonkajšej úprave novej 
fary v Trenčianskej Teplej či na 
komplexnej výtvarnej výzdobe 
pri obnove kultúrnej pamiat-
ky – Kaplnky „Magdalénka“  
v Púchove – Horných Kočkov-
ciach. Nemožno nespomenúť 
neďalekú diecéznu svätyňu sv. 
Andreja-Svorada a Beňadika na 
Malej Skalke či “náš” Králikov 
mlyn a portrét sv. Kataríny Ale-
xandrijskej.

Do rozhovoru o oceneniach 
za svoju prácu sa nepúšťa, ale 
radšej mi podá jeden z bulle-
tinov, ktoré má práve po ruke. 
Zo všetkých ocenení, ktorých 
sa mu počas umeleckej cesty 
dostalo, si najviac cení tú za 
osobný prínos do kresťanských 
hodnôt vo výtvarnom umení na 
Slovensku. Cenu Fra Angelica 
mu v roku 2017 udelila Konfe-
rencia biskupov Slovenska.

Hoci vlani môj respondent oslá-
vil 60 rokov, veľmi vníma aktu-
álne trendy v spoločnosti, ale aj  
v umení. Grafiky nerobí len 

vlastnými rukami, ale dlhé roky 
taktiež prostredníctvom počí-
tača. Vraví, že sú obdobia, keď 
je viac práce v grafických pro-
gramoch a obdobia, keď je viac 
manuálnej práce. Neúnavne, 
ale zato rozvážne sa podieľa 
na rôznych projektoch – či už 
regionálnych alebo cezhranič-
ných. Z tých aktuálnych je to 
trebárs výtvarná spoluúčasť  
v cezhraničnom projekte Cyri-

lometodějská stezka – kultura 
a vzdělávání bez hranic, kde sa 
snaží o sprístupnenie hlaholi-
ky mladým čitateľom. Od mája 
vystavuje svoje obrazy v Galé-
rii Lomnica v Hoteli Lomnica  
v Tatranskej Lomnici a nedáv-
no – pod názvom V tichu – bola 
otvorená edukačná výstava 
jeho diel s vianočnou tematikou  
v Oravskej galérii v Dolnom Ku-
bíne. Jeho dielo Anjel z jazera zo 
zbierky Galérie M. A. Bazovské-
ho v Trenčíne bolo vybraté spolu 
s ďalšími štyridsiatimi sloven-
skými umeleckými počinmi 

do čerstvo vydanej publikácie 
Kataríny Kosánovej a Andrey 
Gregušovej Nie je anjel ako an-
jel. Už dlhé roky aktívne spo-
lupracuje so spisovateľom Ru-
dolfom Dobiášom. So znalcom 
umenia Mariánom Kvasničkom 
sa stretli niekedy dávno – vraj 
pred tridsiatimi rokmi na Tren-
čianskom hrade a stali sa z nich 
výborní priatelia.

Všestranný umelec sa kritike 
nebráni. Považuje ju za vhodnú 
formu komunikácie a dodáva, 
že s umením je to ako s jedlom. 
Niekomu chutí to, inému niečo 
iné. Vraj aj jeden priateľ, mali-
ar z Čiech, sa počas návštevy  
v Dubnici vyjadril slovami: „Já 
to neberu.“ Narážal tým práve 
na menej realistické znázorne-
nia v časti Vydrnákovej tvorby. 
Svoje k jeho práci môže povedať 
aj rodina. Manželka vraj ateliér 
navštevuje podľa chuti a potre-
by. Vzťah Jozefa a jeho Danky 

má prednosť pred prácou. Spolu 
vychovali dvoch synov a tešia 
sa z trojice vnúčat. 

Mimochodom, humor výtvarní-
kovi vôbec nie je cudzí. Ak by 
som sa pri našom rozhovore aj 
málo nasmial, za seba hovoria 
aj jeho profesionálne úspechy 
na poli humoru a satiry. Získal 
Hlavnú cenu na tradičnom po-
dujatí Kremnické gagy (1996) či 
v rámci zastúpenia v kolekcii 
Slovenskej únie karikaturistov 
aj Hlavnú cenu na Festivale 
kresleného humoru a satiry vo 
francúzskom Saint Just le Mar-
tel (1999). Mimochodom, túto 
úniu pomáhal predtým zakla-
dať.

Pri pohľade na mobil zisťujem, 
že sme náš rozhovor predĺžili. 
Na záver nášho stretnutia mi 
sympatický umelec daruje gra-
fiku so svadobným motívom  
a knihu rozprávok, ktorú napí-
sal a aj ilustroval pred tridsia-
timi rokmi na pamiatku svoj-
ho otca. Keďže sa mu ju vtedy 
nepodarilo cez vydavateľstvo 
vydať, texty i ilustrácie uložil 

do archívu. Synovia s rodinami  
a manželkou však nezabudli  
a pri príležitosti jeho životného 
jubilea v roku 2021 knižku vy-
dali. Pred rozlúčkou mi ju ešte 
vlastnoručne podpísal. Cením 
si to rovnako ako fakt, že si na-
priek pracovným povinnostiam 
bez váhania našiel čas na spo-
ločný rozhovor. S príjemným 
povznášajúcim pocitom z hod-
notného rozhovoru sadám späť 
do auta a púšťam sa do povin-
ností predvíkendového dňa.

Autor: Bernard Brisuda 
Foto: Archív Jozefa Vydrnáka 

NEÚNAVNE, ALE ZATO 
ROZVÁŽNE SA PODIEĽA 
NA RÔZNYCH PROJEKTOCH, 
ČI UŽ REGIONÁLNYCH 
ALEBO CEZHRANIČNÝCH. 

ZÍSKAL HLAVNÚ CENU 
NA TRADIČNOM PODUJATÍ 
KREMNICKÉ GAGY (1996)... 

Máte tip na súčasného 
alebo bývalého spoluob-
čana nášho mesta, ktorý 
si zaslúži zmienku v na-
šich novinách? Volajte 
na telefónne číslo 0907 
680 186 alebo píšte na 
nemsovsky.spravodaj-
ca@gmail.com a možno 
i váš návrh bude náme-
tom na nový článok.

VÁŠ TIP NA ROZHOVOR
Vianočná maľovánka pre deti

Foto: zdroj internet - www.putnickemiestoskalka.sk
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Nemšovský spravodajca, 
ktorý práve držíte v ru-
kách, je v poradí tretím, za 
ktorý zodpovedá. Je totiž 
novopečenou predsedníč-
kou redakčnej rady. Mirka 
Bachratá, žena energická  
a plná nápadov, pôsobí ešte 
o niečo dlhšie aj v pozícii 
kronikárky nášho mesta. No 
a práve s jej kronikárskou 
službou súvisí ocenenie  
v súťaži Slovenská kronika 
2022, ktorého sa Nemšovej 
dostalo začiatkom jesene. 

Mirka, poďme rovno k veci. 
Aké ocenenie získala kronika 
nášho mesta, ktorej písanie 
máš na starosť?
Kronika mesta Nemšová zís-
kala v tomto roku hlavnú cenu  
v súťaži Slovenská kronika 2022 
v kategórii kroniky väčších sa-
mospráv (v rozmedzí 3 000 – 19 
999 obyvateľov). Do súťaže sa 
mohli zapojiť kroniky za roky 
2020 alebo 2021. Ja som sa za-
pojila s kronikou za rok 2020. 
Jeden z porotcov sa o tejto kro-
nike dokonca vyjadril v zmysle, 
že by malo ísť o „rodinné strie-
bro“ mesta a to si veľmi vážim. 

Čo pre teba toto ocenenie 
znamená?
Ocenenie ma veľmi teší, pretože 
aj vďaka nemu viem, že svoju 

prácu robím dobre a je pre mňa 
motiváciou pokračovať v nej  
i naďalej. K oceneniu sme okrem 
diplomu a vecných cien dostali 
aj pomerne hutné slovné hod-
notenie. To je to, čo sa mi páči 
ešte viac, pretože práve vďaka 
nemu viem, čo konkrétne bolo 
na kronike dobré, ale i to, čo sa 
dá ešte vylepšiť. Určite si slová 
jednotlivých porotcov zoberiem 
k srdcu a dúfam, že ma posunú 
ešte k lepšej kvalite.

Oceňovanie organizovalo 
Národné osvetové centrum 
v Martine v polovici októbra. 
Aké si mala z podujatia 
dojmy a emócie?
Podujatie sa konalo 13. októbra 
v Slovenskej národnej knižnici. 
Okrem organizátora malo aj rad 
spoluorganizátorov. Tými boli 

napríklad Slovenská národná 
knižnica, Združenie miest a obcí 
Slovenska, Slovenské národné 
múzeum a Matica slovenská. 
Predstavitelia týchto organizácií 
vo svojich príhovoroch vyzdvihli 
dôležitosť kronikárskej činnos-
ti a ich pozitívne slová potešili 
určite každého kronikára v sále. 
Nešlo len o samotné oceňovanie 
najlepších kroník a monografií. 
Pri tejto príležitosti bol pripra-
vený aj zaujímavý kultúrny pro-
gram – hudobné vystúpenie, dve 
odborné prednášky porotcov či 
komentovaná prehliadka Slo-
venského národného cintorína 
v Martine. Tam som, priznám sa, 
bola úplne po prvýkrát. Bolo to 
príjemné a neformálne ukonče-
nie veľmi zaujímavého dňa. 
 

Kronikár mesta je dôležitý 
človek. Ovocie jeho práce však 
častokrát docenia obyvatelia 
až v budúcnosti. Aký máš ty 
osobne vzťah k tejto práci? 
Je písanie pre teba zakaždým 
hobby alebo cítiš občas 
aj vyčerpanie? 
Máš pravdu, vo svojej podstate 
ide o zachytávanie prítomnosti 
pre budúce generácie. Pre ňu 
bude naša prítomnosť už de fac-
to minulosťou. Ja však verím, že 
tak ako ja často čerpám infor-
mácie zo starých kroník, bude 
niekto pri svojich štúdiách 
v budúcnosti čítať i tie moje. 
Mám rada svoju prácu, i keď 
nie je úväzková. Po napísaní ide 
návrh zápisu na schvaľovanie 
kultúrnej komisii a tiež mest-
skému zastupiteľstvu. Odme-
nená som teda až po schválení 
návrhu. Pracujem vo svojej pod-
state prakticky „home office“  
a niekedy je veľmi ťažké nájsť si 
čas na písanie pri troch malých 
deťoch. Väčšinou píšem, keď 
spia. (úsmev) A keď ťahám dlh-
šiu dobu takéto polnočné šich-
ty, vie sa dostaviť aj vyčerpanie. 
Avšak dá sa to. Skôr sa bojím, 
ako to budem stíhať, keď po „do-
volenke“ nastúpim do svojho 
stáleho zamestnania. 

Poďme k Nemšovskému 
spravodajcovi. Ako si sa 
dostala k funkcii predsedníčky 
redakčnej rady?
Už dávnejšie som uverejňovala 
svoje príspevky v novinách ako 
prispievateľ. Členom redakčnej 
rady som nikdy nebola. (úsmev) 
Bola som oslovená, či by som 
pozíciu šéfredaktorky nezobrala 
aj z hľadiska svojej pozície kro-
nikárky, keďže mám už vybudo-

vaný prehľad o tom, čo sa deje  
v našom meste. Teraz pripravu-
jem informácie pre súčasníkov 
a o rok ich budem spracovávať 
pre budúce generácie. Hoci nie 
je to to isté. Pozície sa tak trochu 
dopĺňajú, i keď nie vo všetkom. 

Čo má predseda takejto rady 
na zodpovednosť?
Okrem toho, že tiež píšem aj 
články, mám na starosť tiež ko-
munikáciu s redakčnej radou, 
plánovanie jednotlivých čísel, 
hľadanie tipov na články, zú-
častňovanie sa konkrétnych 
akcií (podobne ako aj ostatní 
členovia), komunikáciu pri gra-
matickej a grafickej korektúre 
a podobne. Je toho celkom dosť 
a zároveň mi to uberá čas na 
priestor práve na písanie kro-
niky. Avšak, na druhej strane sa 
mi to snáď o rok vráti, keďže bu-
dem mať vytvorené lepšie pod-
klady na kroniku 2022. 

Sama vravíš, že okrem 
„šéfredaktorovania“ si pomerne 
aktívna pri písaní článkov. 
A to na naozaj rôznorodé témy! 
O čom píšeš najradšej a ktorých 
tém sa, naopak, s pokojným 
svedomím pokojne vzdáš?
Ako si aj čitatelia Nemšov-
ského spravodajcu mali mož- 
nosť všimnúť, rada píšem práve  
o histórii, keďže som ju študo-
vala, ale nebojím sa písať o čom-
koľvek, čo je aktuálne. Nemám 
tému, ktorej by som sa vzdala. 
Keď sú pre mňa niektoré pro-
blematickejšie, snažím sa ich 
vidieť ako výzvu. 

Ďakujem za rozhovor.

Rozprával sa Bernard Brisuda
Foto: Eva Pogramová

OCENENIE KRONIKY 
MESTA NEMŠOVÁ

► ►

Víťazná kronika v kategórii Kroniky väčších samospráv

25. 12. 2022 (nedeľa) 
NARODENIE PÁNA, slávnosť
● Nemšová 0:00 (polnočná), 8:00, 10:15, 17:30 ● Kľúčové 7:30 
● Trenč. Závada 8:45 ● Borčice 10:15

26. 12. 2022 (pondelok) 
SV. ŠTEFANA, prvého mučeníka, sviatok
● Nemšová 8:00, 10:15, 17:30 ● Kľúčové 7:30 ● Trenč. Závada 8:45

31. 12. 2022 (sobota) 
SV. SILVESTRA I., pápeža, spomienka
● Nemšová 17:00 (ďakovná sv. omša na konci kalend. roka)

01. 01. 2023 (nedeľa) 
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť
● Nemšová 7:30, 10:15, 17:30 ● Kľúčové 7:30 ● Trenč. Závada 8:45

06. 01. 2023 (štvrtok) 
ZJAVENIE PÁNA, slávnosť
● Nemšová 7:30, 10:15, 17:30 ● Kľúčové 7:30 ● Trenč. Závada 8:45

08. 01. 2023 (nedeľa) 
KRST PÁNA, slávnosť 
● Nemšová 7:30, 10:15, 17:30 ● Kľúčové 7:30 ● Trenč. Závada 8:45

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ CEZ VIANOCE 2022
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tatívny rozmer akcie. Vyberáme: „Pretože pán Michal 
Moravčík našiel niečo, čo si tu odložil v x-krát lepšom 
stave, ako tu s kamošmi zanechal. Vracať ľuďom veci 
v ešte lepšom stave, ako nám ich dajú. Nepustošiť, ne-
plytvať, nefrflať – ZVEĽAĎOVAŤ! Zveľaďovať to dobré, 
čo tu máme. Využívať energiu na tvorenie prostredí, 
ktoré prinesú ľuďom iskru v oku, inšpirujú k pohybu 
a radosti. A tú radosť môžu zdieľať navzájom medzi 
sebou doma, v škole či v práci. A tam si to žije ďalej 
svojím životom a má to väčší vplyv,  ako si vieme pred-
staviť. Som zo srdca vďačný, že môžem byť pri tých-
to zázrakoch, keď sa ľuďom dobíjajú baterky a veľmi 
veľké ďakujem patrí  všetkým, ktorí nám pomohli s or-
ganizáciou. Od registrácie, občerstvenia, zabezpečenia 
trate, ozvučenia, príprav, balenia atď. Je Vás veľa, „starí 
aj noví", fungovalo všetko ako hodinky!“

Celé podujatie malo teda aj svoj ušľachtilý benefič-
ný charakter. Peniaze, ktoré organizátori vyzbie-
rali (a neinvestovali späť do pretekov,) posunuli na 
transparentný účet Tomáša Rajníčka – mladého 
otca rodiny s diagnostikovanou zákernou chorobou. 

Autor: Bernard Brisuda
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Štart – prípravka žiaci, beh na 800 metrov (foto Aneta Piknová)

Karol Kosina (vpravo dolu) na štarte Českorakúskeho maratónu (foto Martina Koubková)

Víťaz hlavnej kategórie Muži A - Michal Staník pri finiši 
na Gorkého ulici (foto Michal Koníček)

Krásne slnečné počasie, nadšené detské behy, origi-
nálny domáci „Buď fit“, množstvo odmien a zaujímavé 
športové súboje a výkony (nielen) v hlavných kategóri-
ách – to a tiež oveľa viac priniesol 52. ročník tradičného 
športového podujatia. Beh okolo Ľuborče – podľa zakla-
dateľov druhý najstarší beh na Slovensku - neodmysli-
teľne patrí k novembru v našom meste.

Tak veru, Beh okolo Ľuborče má svoju históriu. Bohatú 
históriu. Veď po prvýkrát sa okolo Ľuborče behalo ešte 
v roku 1965. A hoci po prvých dvoch ročníkoch malo 
podujatie na ďalších päť rokov prestávku, od roky 1971 
ho pribrzdil už len jedine koronavírus. Beh sa v roku 
2020 a 2021 nemohol uskutočniť. 12. november 2022 
však dlhšiu prestávku definitívne zlomil a potvrdil am-
bíciu podujatia, ktoré chce byť moderné napriek tomu, 
že zostáva pevne zrastené so svojou minulou tradíciou.

Niečo pre fanúšikov štatistiky: Behu okolo Ľuborče sa  
v roku 2022 zúčastnilo spolu 258 pretekárov. V doobed-
ných hodinách sa súťažilo v desiatich mládežníckych 

behoch a jednej špecifickej kategórii pre domácich prete-
károv a priaznivcov Champion Clubu. Trefne pomenova-
ný „Buď-fit“ priláka najmä tých, ktorí sa na hlavnú bežec-
kú porciu necítia, ale radi sa podujatia aktívne zúčastnia. 

Hlavný beh odštartoval o 12:30 hod. a meral 7 500 me-
trov. Trasa pretekárov viedla nielen celou Gorkého  
a Dvoreckou ulicou, ale aj časťou Závadskej ulice či 
kompletne celou Ulicou Jozefa Lacu, Fučíkovou ulicou 
a veľkou časťou Ľuborčianskej ulice. V rámci hlavného 
behu bolo vyhodnotených hneď sedem kategórií – dve 
seniorské (ženské a mužské) a tiež päť veteránskych. 
Najmladším účastníkom 52. ročníka Behu okolo Ľu-
borče bol domáci Peťko Pastorek (6 rokov), najstarším 
matadorom 75-ročný pán Marian Cyprian z Dubni-
ce nad Váhom. Pretekári neboli len z blízkeho okolia, 
ale aj z okolia Prievidze či Nitry, resp. z regiónov ako 
Orava a Spiš. V čele štartového poľa sa bežalo naozaj 
v rýchlom tempe. V hlavnej kategórii bol na spadnutie 
rekord podujatia. Michal Staník – mladý rýchlik z BK 
Lysá pod Makytou na trati doslova nadeľoval (preletel 
ju za 24 min 22 s) a za rekordným zápisom z roku 1998 
zaostal len o 36 sekúnd. Pozoruhodným výsledkom je 
tiež najlepšie umiestnenie domáceho pretekára v hlav-
nej kategórii. Jozef Brisuda z Ľuborče dorovnal piatym 
miestom svoje osobné maximum spred piatich rokov. 
Za zmienku stojí tiež výkon Ľubomíry Maníkovej z AK 
Spartak Dubnica nad Váhom, ktorá sa ako jediná zo 
žien dostala časom pod pol hodiny.

Na miesto záveru prinášame záverečnú časť z poďa-
kovania v statuse organizátora. Oliver Vavro z Cham-
pion Clubu v ňom vyzdvihol predchodcov súčasných 
organizátorov, tiež všetkých tridsať sponzorov, pomoc 
dobrovoľníkov (vrátane nemšovských hasičov) i chari-

Zaujímavý projekt sused-
ského maratónu dostal 
stopku kvôli opatreniam 
na hraniciach.

V tretiu októbrovú sobo-
tu dňa 15. októbra sa mal 
uskutočniť pilotný ročník 
Československého ma-
ratónu. Preteky so štar-
tom aj cieľom v meste 
Brumov-Bylnice mali vo 
veľkej miere kopírovať 
existujúcu cyklotrasu. 

Otoč maratónu (rovnako 
ako štart polmaratónu) 
mal prebehnúť na Miero-
vom námestí v Nemšo-
vej. S predsedom spolku 
Česko-rakouský maraton, 
pánom Karlom Kosinom, 
sme sa rozprávali o tom, 
prečo boli preteky zruše-
né, či sa ich v budúcnosti 
v našom meste dočkáme, 
ale aj o tom, aké ďalšie 
smelé plány má združe-
nie, ktoré zastupuje.

Ako dlho funguje 
vaše združenie 
a čo je jeho náplňou?
Zapísaný spolok Česko-
-rakúsky maratón fun-
guje od roku 2020. Re-
aguje na veľký záujem 
jednotlivcov o účasť na 
bežeckých akciách. Cie- 
ľom nášho spolku je 
podporovať dobré sused-
ské vzťahy medzi kra-
jinami, turistický ruch  
v regióne a v neposlednom 
rade zdravý životný štýl 
obyvateľov. Pripomínať 
si vzťahy medzi európ-
skymi krajinami považu-

jeme v dnešnom svete za  
dôležité.

Kedy a ako sa zrodila 
myšlienka maratónov 

trasovaných naprieč štát-
nymi hranicami?
Nápad usporiadať Česko-
-rakúsky maratón vzni-
kol pred viac ako dvoma 
rokmi, presnejšie na jar 
2020. Kvôli koronavíru-
sovej pandémii sa však 
maratón nemohol usku-
točniť. Prvý česko-ra- 
kúsky maratón – teda be-
žecká slávnosť na Pálave 
a v Dolnom Rakúsku sa 
konal v lete 2021. Štart 
aj cieľ maratónu bol si-
tuovaný do malebného 
dolnomoravského mesta 
Mikulov. Ambícia nášho 
projektu je však dlhodo-
bejšia. Chceme vytvoriť 
tradíciu, ktorá prepája 
atlétov, fanúšikov, širokú 
verejnosť a politických 
predstaviteľov so sused-
nou krajinou. Pripome- 
núť si spoločnú minulosť  
a históriu.

Rozprávame sa o behu, 
ale aj o vzťahoch medzi 
štátmi. Šport sa podľa vás 
stáva prostriedkom  
v prehlbovaní partners-
tiev naprieč krajinami. 
Skúste bližšie opísať  
vašu víziu.

Rastúca popularita be-
hania je jedným z najú-
žasnejších fenoménov 
21. storočia. Každý deň 
sa niekde na svete beží 
nejaký maratón alebo as-
poň polmaratón. V Česku 
sa bežecké preteky po-
čítajú rádovo na stovky, 
počty bežcov v stovkách, 
tisícoch. Ľudia chcú 
byť spolu a chcú sa hý-
bať. Hranice nás nemajú 
rozdeľovať, ale naopak 
– otvárajú priestor pre 
spoluprácu, prepájanie  
a vytváranie nových vzťa-
hov. Okrem odloženého 
Československého mara-
tónu pripravujeme na rok 
2023 tiež Česko-poľský  
a rovnako aj Česko-ne-
mecký maratón.

Vnímate záujem ľudí 
o takýto typ podujatia?
Projekt behov bez hraníc 
mne osobne, a to zvlášť 
v tejto ťažkej dobe, dáva 
zmysel a tiež nádej. Je to 
preto, že Európa sa stá-
le viac a viac otvára a je 
priestorom na spoluprá-
cu a prepájanie naprieč 
všetkými príležitosťami. 
Behanie, zvlášť v krás-
nom prírodnom prostredí, 
je úžasná a posilňujúca 
aktivita pre každého. Na 

jar sme na akciu pozvali 
aj skupinu hendikepo-
vaných a bolo vidieť, že  
o našu víziu je naozaj vše-
stranný záujem.

Presuňme sa k Čes-
koslovenskému projektu. 
Aký je konkrétny dôvod 
zrušenia, resp. odloženia 
česko-slovenského mara-
tónu? Pokračujúce práce 
na cyklotrase či avizova-
né policajné kontroly na 
hraniciach v Sidónii?
Od 29. septembra sú hrani-
ce Česka a Slovenska kvôli 
aktuálnej migračnej situá-
cii uzatvorené. Snažíme sa 
zabezpečiť úplnú bezpeč-
nosť a komfort všetkým 
bežcom z obidvoch krajín, 
a preto sme sa rozhodli 
októbrové preteky odložiť. 
Udialo sa tak, samozrejme, 
po porade s miestnymi sa-
mosprávami.

Bude sa maratón konať  
v náhradnom termíne? 

Kedy to bude?
Ako som povedal, beh 
sme zatiaľ odložili. Ur-
čite máme snahu akciu  
v blízkej budúcnosti usku-
točniť. Náhradný termín 
zverejníme do konca roka.

Rozprával sa 
Bernard Brisuda

SUSEDSKÝ MARATÓN 
DOSTAL STOPKU

TRADIČNÝ, ALE SVIEŽI BEH OKOLO ĽUBORČE 
SPÄŤ PO TROJROČNEJ PRESTÁVKE

ŠPORT



ZÁVEREČNÉ POSTAVENIE PO JESENNEJ ČASTI LIGOVÝCH SÚŤAŽÍ

MUŽI             Z V R P skóre B
7. LIGA OBFZ TN
► FK Slovan Nemšová     14.  15 3 4 8 16 : 24 13
► TJ Družstevník Vlára Ľuborča  12.  15 6 0 9 18 : 43 18
► Futbalový klub Kľúčové     5.  15 7 4 4 40 : 22 25

DORAST
4. LIGA SZ ZsFZ
► FKS Nemšová       6.  12 5 2 5 29 : 22 17

ŽIACI 
4. LIGA ŽIAKOV TN SEVER
► FKS Nemšová       3.  12 8 2 2 38 : 12 26

PRÍPRAVKA
II. LIGA U 11 SEVER 
HypoDress ZsFz FK Kľúčové     2.   6 4  1 1  33 : 7   13  
II. LIGA U 9 SEVER 
HypoDress ZsFz FK Kľúčové     4.   6 2 0 4 45 : 72 6
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Extraliga žien - po víťaznom zápase

Majstrovstvá Slovenska družstiev

EXTRALIGA 
1. kolo Bratislava – Nemšová 2 : 4 | 2. kolo 
Nitra – Nemšová 3 : 13 | 3. kolo Nemšová 
– Pruské 3 : 7 | 4. kolo Nemšová – Ky-
sucké Nové Mesto 6 : 2 | 5. kolo Nemšová 
– Partizánske 2 : 5 | 6. kolo Spišská Nová 
Ves – Nemšová 11 : 4 | 7. kolo Sabinov – 
Nemšová 3 : 8; 8. kolo Nemšová – Brati-
slava 8 : 0 | 9. kolo Nemšová – Nitra 18 : 5 
| 10. kolo Pruské – Nemšová 5 : 4 | 11. kolo 
Kysucké Nové Mesto – Nemšová 3 : 6  
| 12. kolo Partizánske – Nemšová 3 : 4

Z1
1. kolo Nemšová B – Exel Bratislava 6 : 3 
| 2. kolo Nemšová B – Galanta 7 : 6  
| 3. kolo Spišská Nová Ves – Nemšová 
B 6 : 3 | 4. kolo Fiľakovo – Nemšová 
B 4 : 8 | 5. kolo Nemšová B – Tempish 
Bratislava 1 : 18 | 6. kolo Nemšová B – 
Giants Bratislava 11 : 10 | 7. kolo Kysucké 
Nové Mesto B – Nemšová B 10 : 9 | 8. 
kolo Radoľa – Nemšová B 4 : 2 | 9. kolo 
Nemšová B – Slovenská Ľupča 12 : 5 | 11. 
kolo Exel Bratislava – Nemšová B 5 : 6 | 
12. kolo Galanta – Nemšová B 5 : 14 | 13. 
kolo Nemšová B – Spišská Nová Ves  
8 : 5 | 14. kolo Nemšová B – Fiľakovo 8 : 9

JUNIORKY
1. kolo Nemšová – Modra 5 : 1 | Pruské – 
Nemšová 6 : 7

MLADŠIE ŽIAČKY 
1. kolo Nemšová – Partizánske 0 : 4 | 
Partizánske – Nemšová 6 : 1

STARŠIA PRÍPRAVKA 
DIEVČAT ZÁPAD 
1. kolo Nemšová – Radoľa 8 : 4 | Nemšo-
vá – Partizánske 7 : 6

DORASTENKY
Nemšová – Kysucké NM 12 : 1 | Nemšová 
– Modra 9 : 3

STARŠIA PRÍPRAVKA: Dubnica – Nem- 
šová 9 : 7 | Nemšová – 1. FBC Trenčín 5 : 22 | 
Trenč. Teplice – Nemšová 12 : 2 | 
Nemšová – AS Trenčín červení 1 : 14

MLADŠIA PRÍPRAVKA
Nemšová – Partizánske 4 : 6 | 1.FBC 
Trenčín – Nemšová 12 : 4 | Nemšová –  
T.Teplice 5 : 16 | Nemšová – 1. FBC Tren-
čín 3 : 8 | Nemšová – Partizánske  
7 : 9 | Nemšová – Levice 6 : 10 | Nemšová  
– Dubnica 7 : 9 | Nemšová – AS Trenčín 
5 : 11 | Nemšová - 1. FBC Trenčín 3 : 11

REGIONÁLNE ZRAZY TALENTOVANEJ 
MLÁDEŽE: A. Artmanová, V. Čelinská,  
N. Motolová, S. Liptáková, M. Šukalová, 
N. Kopčanová | REPREZENTÁCIA ŽENY 
D. Papierniková | JUNIORKY: D. Papier-
niková, K. Ondreičková

CEDRON CUP 2022 V KLASICKOM 
TLAKU NA LAVIČKE (3. 9. 2022)
► kategória muži
M. MARČEK | 6. miesto
►kategória M1 
IGOR VANEK | 5. miesto

GRAND PRIX SLOVAKIA 
(Častá, 17. 9. 2022)
► ťažká kategória RAW
ANDREJ PANÁČEK | 2. miesto 

DANUBE CUP (medzinárodná súťaž, 
Zlatníky, 24. 9. 2022)
► v kategórii do 105 kg Classic
ADRIÁN MIKEL | 2. miesto

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V SILOVOM TROJBOJI DRUŽSTIEV 
(Sabinov, 8. 10. 2022)
► A. MIKEL, A. TURIAK, A. PANÁČEK | 
3. miesto

Na Majstrovstvách Európy v classic 
silovom trojboji v Poľsku 25. 11 – 4. 
12. 2022 obsadil pretekár oddielu 
silového trojboja Fitness club Nem- 
šová ADRIÁN TURIAK v kategórii 
dorastenci do 93 kg celkové 4. mies-
to | drep 3. (235 kg) | tlak 5. (140 kg) 
| mŕtvy ťah (262,5 kg). Gratulujeme.

FLORBAL ŤAŽKÉ ČINKY

KULTURISTIKA

FUTBAL

ŠACH

KARATE

IGOR VANEK v Kulturistike Classic (Trebišov) 9. miesto | Dolný Kubín 7. miesto

2. LIGA
1. kolo Levice – Nemšová/H. Srnie 7,5 : 0,5 | 2. kolo Tlmače – Nemšová/H. Srnie 6 : 2 | 3. 
kolo Komárno B – Nemšová/H. Srnie 6,5 : 1,5 | 4. kolo Bátorové Kosihy – Nemšová/H.
Srnie 6,5 : 1,5 | 5. kolo Dubnica NV C – Nemšová/H. Srnie  4,4 : 3,5 | 6. kolo Nemšová/H.
Srnie – Beluša 5,5 : 2,5

V 1. kole pohára ZsZK v Nemšovej v ka-
tegórii KATA muži nad 55 rokov pretekár 
Karate klub Europa Trenčín VLADIMÍR 
PATKA z Nemšovej obsadil 3. miesto.
V 2. kole pohára ZsZK v Šuranoch v ka-
tegórii KATA muži nad 45 rokov VLADI-
MÍR PATKA 1. miesto.

V sobotu 22. 10. 2022 sa v MŠH  
Nemšová uskutočnilo 1. kolo turnaja  
O pohár západoslovenského kraja. 
Zúčastnilo sa ho  spolu 169 prete-
károv v disciplínach Kata a Kumite. 
Divákov bolo asi 200.
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Úspešný letný barážový zápas FKS Nemšová proti tímu 
z Brezovej pod Bradlom dal zelenú zaujímavému špor-
tovému fenoménu, na ktorý obyvatelia v našom meste 
čakali temer štvrťstoročie. Všetky tri mužské futbalo-
vé tímy z nášho mesta sa v sezóne 2022/23 stretávajú 
v rovnakej lige. Najvyššia oblastná súťaž (po novom  
7. liga HUMMEL ObFZ Trenčín) ponúkla v jesennej časti 
až trojicu derby zápasov. Z víťazstva sa zakaždým pote-
šili priaznivci domáceho mužstva.

ROZDIELOVÝM HRÁČOM SA STAL DANIEL MACHARA

NEMŠOVÁ – KĽÚČOVÉ 2 : 1 (0 : 0)
● Nedeľa 11. 9. 2022 (6. kolo)
● Góly: 87. MACHARA Daniel | 88. MACHARA Daniel 
/ 69. FABUŠ Tadeáš

Úvod stretnutia sprevádzal silný lejak. Ako však dážď 
ustával, pribúdali aj príležitosti na oboch stranách. 
Hlavne Nemšovčania hrozili z centrovaných lôpt a štan-
dardných situácií. Oveľa viac vzruchu priniesol druhý 
polčas. Do vedenia išli dvadsať minút pred koncom hos-
tia, keď vydarenú akciu aktívneho kľúčovského muž-
stva dorazil za brankára Martina Vavruša na dvakrát 
Tadeáš Fabuš. Nemšová sa však s hroziacou prehrou 
odmietala zmieriť a málo vídaným spôsobom udrela  
v samom závere. Kým Daniel Machara po prvom vsie-

tenom góle utekal na vlastnú polovicu, aby hra mohla 
čo najskôr pokračovať, po druhom už víťazoslávne bežal 
k rohovej zastávke a od radosti hodil svoj dres na hra-
ciu plochu. Hrdina zápasu mohol napokon zaznamenať 
aj hetrik, no jeho nádejné obhodenie brankár Branislav 
Žilka nedovoleným zákrokom rukou mimo pokutové 
územie zmaril.

TRADIČNÉ DERBY ROZHODLI DOMÁCI V ÚVODE

KĽÚČOVÉ – ĽUBORČA 4 : 1 (3 : 0) 
● Štvrtok 15. 9. 2022 (predohrávané 15. kolo)
● Góly: 3. FABUŠ Damián | 8. SABATKA Michal  
| 40. HIRJAK Stanislav | 64. ONDRÁŠ Marcel 
/ 61. STRAKA Radoslav

Hráči Kľúčového nastúpili na druhé derby v priebehu 
štyroch dní s cieľom zabudnúť na nepodarený záver zá-
pasu v Nemšovej. O motiváciu však mali postarané, do 
zápasov proti tradičnému súperovi idú spravidla vždy 
naplno. Kľúčovčania Ľuborču poriadne zaskočili hneď 
na samom začiatku. Už po úvodných ôsmich minútach 
viedli o dva góly po tom, čo sa zblízka presadili Damián 
Fabuš a Michal Sabatka. Tretí úder pridali domáci tesne 
pred prestávkou, keď sa individuálne presadil Stanislav 
Hirjak. Druhý polčas otvorili gólovo hostia, utešenou 
strelou spoza šestnástky sa prezentoval Radoslav Stra-

ka. Krátko na to si však na rohový kop Juraja Beňa na-
behol jeho švagor Marcel Ondráš, ktorý domácich svojou 
gólovou hlavičkou definitívne upokojil. Následne sa zá-
pas počas príjemného sviatočného dňa už len de facto 
dohrával bez väčších emócií. Odveta je na programe na 
ľuborčianske hody 18. júna.

V PROSPECH ĽUBORČE HRALI NAJMÄ SKÚSENOSTI

ĽUBORČA – NEMŠOVÁ 1 : 0 (1 : 0)  
● Nedeľa 23. 10. 2022 (12. kolo)
● Gól: 27. ĎURIŠ Adam

Veľmi bojovný zápas mali možnosť priaznivci športu 
sledovať v závere jesennej časti. Ľuborča ani Nemšová 
nemajú na jeseň body na rozdávanie, oveľa výraznej-
šou zápletkou stretnutia bol však fakt, že pätica hráčov 
základnej zostavy Slovana hájila v minulej sezóne žlto-
-zelené farby Ľuborče.  Od úvodu bolo zrejmé, že stret-
nutie rozhodnú maličkosti. Do vedenia išli po necelej 
polhodine domáci. Priamy kop matadora Petra Vavrúša 
šikovne do siete tečoval navrátilec do zostavy – Adam 
Ďuriš. Pred polčasom skvelým zákrokom zachránil 
domácich nestarnúci brankár Juraj Husár. Najväčší 
vzruch v druhom polčase priniesla záverečná desať-
minútovka, keď sa z ihriska porúčali v tesnom slede 
hosťujúci Radomír Húdek i Lukáš Sabadka. Ľuborča 
ešte prečkala v závere dobrú príležitosť Daniela Ma-
charu a tešila sa z vydretého a vytúženého víťazstva. 
Mimochodom, nad Nemšovou to bolo po dlhých dvad-
siatich siedmich rokoch.

Autor: Bernard Brisuda

ĎALŠIE ÚSPECHY 
KK MUGEN

KK MUGEN sa môže opäť po-
chváliť úspechmi. „Kumiťáci“ 
pod vedením Mgr. Pavla Prnu sa 
počas ostatného polroka zúčast-
nili šiestich medzinárodných  
a piatich domácich turnajov. 
Ako každé leto, aj tento august 
naše karatistky a mladí karatisti 
naberali kondíciu na sústredení 
v Závažnej Porube. Užívali si 
najmä chvíle s vicemajsterkou 
Európy Mgr. Miroslavou Kopú-
ňovou, ktorá už v súčasnosti pô-
sobí v KK Mugen ako trénerka. 

Tréningové úsilie a úspechy na 
súťažiach posunuli niektoré 
pretekárky do slovenskej re-
prezentácie. Jessica Gášparo-
vá sa zaradila k slovenskému 
výberu talentovanej mládeže  
v kategórii 12-13-ročných. Petra 
Chrastinová (14-15 r.) ako člen-
ka reprezentačného výberu SR 
sa v októbri zúčastnila MS ka-
detov, juniorov a U21 kategórie  
v tureckej Konyi. Hoci Petre ne-
vyšli preteky tak, ako si želala,  
v súčasnosti úspešne bojuje spo-

lu s Adrianou Miernou (14-15 r.)  
o postup na budúcoročné Majs-
trovstvá Európy.

Do konca tohto roka čaká niek-
toré členky KK Mugen ešte nie-
koľko súťažných výziev, pre-
dovšetkým mladšie a staršie 
kadetky. 3. decembra sa totiž  
v Trnave uskutočnia Majstrov-
stvá Slovenska, kde chcú uspieť 
Jessica Gášparová, Adriana 
Mierna, Klára a Petra Chrastino-
vé. Všetky dievčatá okrem Kláry 
vzápätí pocestujú do Benátok na 
Karate Youth League 2022 (Sve-
tový pohár mládeže v karate).

KK Mugen sa v medailovom  
a bodovom hodnotení na súťa- 
žiach pravidelne zaraďuje na po-
predné miesta v rebríčku úspeš-
nosti zúčastnených klubov. Za 
týmito úspechmi stojí tvrdá prá-
ca trénerov, ale aj samotných 
dievčat a chlapcov. Samozrej-
me, nemožno opomenúť úlohu 
a obetavosť rodičov, ktorí stoja  
v pozadí všetkého diania a pre-
žívajú so svojimi deťmi ich vý-
hry, ale i prehry, ktoré nedepri-
mujú, ale posúvajú ďalej.

Autor: Andrea Chrastinová 

TRI JESENNÉ DERBY 
S VYROVNANOU BILANCIOU

KUMITÁCI ZA POL ROKA NA ŠIESTICH MEDZINÁRODNÝCH A PIATICH DOMÁCICH TURNAJOCH

MAJSTROVSTVÁ SR 2022 ŽIAKOV / KOŠICE (7. 5. 2022) 
1. miesto: Ema Caletková (10-11 r.), víťazka Slovenského pohára | 3. miesto: Ema Michalíková (6-7 r.), 
víťazka Slovenského pohára | 3. miesto: Patrik Pápy (6-7 r.)  | 5. miesto: Klára Chrastinová (10-11 r.) 

BANZAI CUP BERLÍN 2022 / NEMECKO (3. 9. 2022)
Kvalitne obsadeného turnaja sa zúčastnila Petra Chrastinová, 
ktorá skončila v kategórii starších kadetiek na 5. mieste.

1. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA DORASTENCOV / MYJAVA (10. 9. 2022)
1. miesto: Jessica Gášparová (ml. kadetky) | 1. miesto: Petra Chrastinová (st. kadetky) | 2. miesto: 
Adriana Mierna (st. kadetky) | 5. miesto: Victória Novotná (ml. kadetky)

25. ROČNÍK BUDAPEST OPEN 2022 / MAĎARSKO (18. 9. 2022)
1. miesto: Natália Valigurčinová (8-9 r.) | 2. miesto: Klára Chrastinová (10-11 r.) | 2. miesto: Adriana 
Mierna (ml. kadetky) | 3. miesto: Jessica Gášparová (ml. kadetky) | 5. miesto: Patrik Pápy (8-9 r.)

KARATE CROATIA OPEN 2022 /  CHORVÁTSKO, RIJEKA (24. 9. 2022) 
KK Mugen reprezentovali Natália Valigurčinová a Jessica Gášparová. Natália obsadila 2. miesto 
a Jessica si priviezla z jednej vekovej kategórie bronz a z ďalšej kategórie 5. miesto.

POLISH OPEN 2022 / BIELSKO BIALA, POĽSKO (2. 10. 2022)
2. miesto: Petra Chrastinová (st. kadetka) | 2. miesto: Ema Michalíková (8-9 r.) | 3. miesto: Klára 
Chrastinová | 3. miesto: Jessica Gášparová (ml. kadetky) | 5. miesto: Adriana Mierna (ml. kadetky)
Bez umiestnenia: Patrik Pápy (8-9 r.) a Ema Caletková (10-11 r.). 

1. KOLO ZÁPADOSLOVENSKÉHO POHÁRA / NEMŠOVÁ 
Niektorí zažili svoju súťažnú premiéru. 3. miesto: Jozef Lukajka (8-9 r. začiatočníci) | 1. miesto: 
Eliška Muntágová (ml. kadetky začiatočníčky) | 1. miesto: Patrik Pápy, Ema Michalíková, Natália 
Valigurčinová (8-9 r. a 10-11 r.) | 1. miesto: Klára Chrastinová (v kat. 10-11 r. a ml. kadetky) | 1. miesto 
Jessica Gášparová (ml. kadetky) | 2. miesto: Ema Caletková (10-11 r.)

2. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA DORASTENCOV / KOŠICE (3. 11. 2022)
1. miesto: Jessica Gášparová (ml. kadetky) | 1. miesto: Adriana Mierna (st. kadetky) | 1. miesto: Petra 
Chrastinová (st. kadetky) | 2. miesto: Eliška Muntagová (ml. kadetky začiatočníčky) | 2. miesto: 
Klára Chrastinová (ml. kadetky). KK Mugen sa v rebríčku získaných medailí umiestnil na 5. mieste 
z 39 zúčastnených klubov.

HUNGARIAN OPEN GRAND PRIX 2022 / BUDAPEŠŤ (12. 11. 2022) 
1. miesto: Jessica Gášparová (ml. kadetky) | 3. miesto: Ema Caletková (10-11r .) | 3. miesto: Klára 
Chrastinová (10-11 r.) | 3. miesto: Adriana Mierna (st. kadetky) | 5. miesto: Ema Michalíková (8-9 r.)
TRSTENSKÝ POHÁR 2022 / TVRDOŠÍN (19. 11. 2022)
1. miesto: Natália Valigurčinová (8-9 r.) | 1. miesto: Ema Caletková (10-11 r.) | 1. miesto: Klára Chrasti-
nová (10-11 r.) | 2. miesto: Adriana Mierna (st. kadetky) | 2. miesto: Jessica Gášparová (ml. kadetky)

Svoje druhé vystúpenie na karate súťaži predviedli i Lukáš Martiška a Jožko Lukajka (8-9 r. začia-
točníci). Medailu nezískali, ale nechýbalo veľa.

ÚSPECHY A CENNÉ KOVY ZÍSKALI AJ ĎALŠIE PRETEKÁRKY A PRETEKÁRI



Dňa 25. 11. 2022 uplynulo 
už 25 rokov od tragickej 
smrti našej drahej sestry, 
mamičky, švagrinej a tety, 
pani ALENKY MIKULOVEJ, 
rod. Kristínovej. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte 
jej, prosím, tichú spomien-
ku. Za tichú spomienku 
ďakujú sestry Milka  
a Dana s rodinami, bratia 
Peter a Milan s rodinami, 
syn Daniel s rodinou
a syn Marek.

V decembri si s úctou pri-
pomíname desiate výročie 
úmrtia našich drahých 
rodičov AMÁLIE PORUBA-
NOVEJ, rod. Kramárikovej, 
a PAVLA PORUBANA. 
S láskou spomínajú deti 
a všetky vnúčatá. Nikdy  
na vás nezabudneme.

Dňa 06. 02. 2023 si 
pripomenieme 
25. výročie smrti manže-
la, otca a dedka JOZEFA 
REMA, na ktorého s láskou 
spomína manželka, deti, 
vnúčatá a ostatná rodina. 
Odpočívaj v pokoji.

Dňa 19. 12. 2022 uplynulo 
20 rokov , čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec, 
starý otec, pradedko PAVEL 
KŇAŽEK. Dňa 22. 12. 2022 
uplynuli 2 roky, čo nás 
navždy opustila naša mi-
lovaná mama, stará mama, 
prababka MARTA KŇAŽ-
KOVÁ, rod. Medveďová. 
S láskou spomínajú dcéry 
Hanka a Ľudka s rodinami 
a synovia Pavol, Ján a Mi-
chal s rodinami. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú 
spomienku.

Dňa 26. 12. uplynie 10 
rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša mama  
a babka MARGITA  
PRNOVÁ z Nemšovej. Kto 
ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. Syn 
Ladislav s rodinou. 

S ÚCTOU
SPOMÍNAME

Dňa 17. 10. sme si pripo-
menuli 20. výročie úmrtia 
nášho otca, dedka a pra-
dedka DUŠANA HÁLU. Kto 
ste ho poznali  a mali radi, 
venujte mi spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami. 
 
Dňa 17. 11. 2022 uplynulo 
22 rokov, čo nás opustil 
náš otec a dedko JOZEF 
MARČEK a dňa 4. 12. 2022 
uplynuli 4 smutné roky, 
čo do večnosti odišla naša 
mama a babka MÁRIA 
MARČEKOVÁ. 

Dňa 25. 11. sme si pripome-
nuli 1. výročie úmrtia našej 
milovanej mamy, babky, 
prababky, praprababky 
HELENY HUSÁROVEJ. 
Navždy zostanete v našich 
srdciach. S láskou spomí-
najú deti s rodinami. 

Dňa 25. 12. sme si pripo-
menuli 17. výročie úmrtia 
nášho milovaného dedka, 
pradedka a prapradedka
JÁNA HUSÁRA. 

Dňa 5. 12. 2022 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka 
a mama ANIČKA CHMELI-
NOVÁ. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spom-
ienku.S láskou spomína 
manžel, syn Andrej, dcéra 
Gabika a celá rodina.

Dňa 15. 12. 2022 sme si 
pripomenuli 3. výročie 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
otec dedko a pradedko 
LADISLAV BABULÍK. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou 
spomína manželka, dcéra 
Sylvia, Veronika, syn Ladi-
slav, a celá rodina.
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Sviečka je tu od nepamäti a je naším 
veľkým pomocníkom. Ľudia si ňou 
zútulňovali obydlia, svietili v tme, zapa-
ľovali a zapaľujú ju ako symbol večného 
života na hroboch, pri úmrtiach či na 
pohreboch. 
Sviečka sa používa pri mnohých sviat-
koch, ako sú napr. Vianoce, mnohých po-
svätných rituáloch, relaxačných aktivi-
tách, meditáciách či modlitbách. Možno 
mnohí z Vás zapaľujú sviečku intuitívne, 
svetlo sviec totiž človeka energeticky po-
zdvihuje. Horiaca sviečka je akýsi čistič. 
Môžeme pokojne tvrdiť, že pomáha očis-
tiť aj dušu od hnevu. 
Želáme Vám, aby ste si pri svetle sviec 
užili prítomný okamih Vianoc tak, ako 

sme sa zastavili aj počas dušičkových 
dní nad hrobmi svojich blížnych. Užívaj-
te si pohľad na sviečku, i keď možno len 
tú elektrickú na vianočnom stromčeku či 
vianočnej výzdobe, keď kráčate po ulici, 
spomaľte, zastavte sa a len tak si užívajte 
pohľad na to malé svetielko, svetlo náde-
je, svetlo, ktoré máme i my v duši. 
Celá redakčná rada Vám praje krásne  
a pokojné prežitie vianočných sviatkov 
a krásny nový rok. Nový rok, ktorý môže 
byť lepším iba vďaka nám samým, roz-
páľme tie svetlá v duši a urobme nový 
rok krajším. 

Za redakčnú radu: 
Miroslava Bachratá
Foto: Jozef Prokop

HORIACA SVIEČKA SPAĽUJE NEGATIVITU 
JE SYMBOLOM SVETLA A ČISTOTY

Ďakujeme všetkým prí-
buzným a známym, ktorí 
dňa 27. 9. 2022 odprevadili 
na poslednej ceste našu 
mamu, babku a prababku 
pani MARGITU HRNČIA- 
RIKOVÚ, ktorá zomrela 
dňa 22. 9. 2022 vo veku 92 
rokov. Smútiaca rodina. 

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE 

Dňa 26. 9. 2022 nás vo 
veku 66 rokov opustil 
milovaný manžel, náš 
otec, dedko, brat ONDREJ 
SABATKA. Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
a tiež za kvetinové dary  
a prejavy sústrasti.

TÍ NAJMENŠÍ V OBRADNEJ SIENI MESTA 
Po druhýkrát sa tento rok podarilo zorganizovať podujatie, pri ktorom si predstavi-
telia mesta uctili svojich nových a zároveň najmenších občanov mesta. V minulom 
roku sa totiž konať v tomto období pre epidemické opatrenia nemohlo. Príjemného 
podujatia sa  dňa 8. decembra v obradnej sieni mesta Nemšová zúčastnilo viac než 
30 rodičov so svojimi deťmi. Mamičky dostali kvet a pre detičky finančný dar spolu 
so zápisom do pamätnej  knihy mesta, v ktorej sa nájdu aj po dlhých rokoch. Najmen-
ším  občianskom želáme veľa pevného zdravia a rodičom veľa trpezlivosti a pocho-
penia pre svojich najmenších. 

Autor: Miroslava Bachratá

Od 1. 9. do 1. 12.  sa v našom meste narodilo spolu 23 detí, z toho 10 chlapcov.  
Noví  občiankovia sú: Oliver A., Amália A., Ján A., Matthias F., Lia H., Leo K., 
Adam K., Marko K. Sára K., Ema K., Liliana K., Magdaléna L., Viktória M., Jakub 
M., Adela M., Nina O., Matteo P., Jan P., Eva Mária Š., Natálie Š., Lenka Š., Vladi-
mír Š., Tereza V. Prajeme im veľa pevného zdravia a rodičom veľa pochopenia.

Od 1. 9. do 1. 12. sa u nás uskutočnilo spolu 19 cirkevných  
a občianskych sobášov.

Od 1. 9. do 1. 12. nás navždy opustilo 14 občanov. Česť ich pamiatke!

NARODENÍ, ZOSOBÁŠENÍ, ZOMRELÍ

Vítanie detí do života 
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V tomto roku pribudla v meste 
Nemšová ďalšia ambulancia vše-
obecného lekárstva pre dospe-
lých v Zdravotnom stredisku na 
ulici Odbojárov. Na zriadení am-
bulancie sa nemalou mierou po-
dieľal Mestský úrad v Nemšovej  
s podporou p. primátora  JUDr. Mi-
loša Mojta a podporou poslancov 
mestského zastupiteľstva, ktorí 
odsúhlasili  a zabezpečili kom-
pletnú rekonštrukciu priestorov 
pre novozriadenú ambulanciu,  
a tým umožnili spustenie prevá-
dzky ambulancie. Touto cestou 
chcem vyjadriť svoje poďako-
vanie pánu primátorovi JUDr. 
Milošovi Mojtovi a všetkým po-
slancom zastupiteľstva, ktorí sa 
angažovali a podporili zriadenie 
prevádzky pre lepšiu dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti obyva-
teľom mesta. 

Úlohou ambulancie je poskytovať 
komplexnú ambulantnú zdra-
votnú starostlivosť pre dospe-
lých obyvateľov mesta Nemšová 
v odbore všeobecné lekárstvo 
najmä ambulantnou formou, 
ktorej súčasťou je aj návštevná 
služba chorých v prípade po-
treby. Zdravotná starostlivosť 
ambulancie zahŕňa preventív-
nu starostlivosť akcentovanú na 
včasný záchyt ochorení. Ide najmä  
o civilizačné ochorenia, me-
dzi ktoré patria: záchyt a lieč-
ba hypertenzie – vysokého 
krvného tlaku, diagnostika  

a liečba dyslipidémie  – zvýšené 
hladiny tukov v krvi, ako aj obezi-
ta. Tieto ochorenia následne vedú 
k rozvoju aterosklerózy so vzni-
kom infarkt myokardu alebo ciev-
nej mozgovej príhody s neblahý-
mi dôsledkami na kvalitu života 
a neraz aj celkovú dĺžku života. 
Avšak, pri ich včasnom záchyte a 
liečbe sú výrazne ovplyvniteľné 
dopady na orgánové poškodenie  
a predlžuje sa dĺžka života.

Okrem diagnostiky a kuratívy, 
teda liečby, je súčasťou starostli-
vosti aj dispenzár, čiže pravidel-
ný monitoring daných ochorení 
a manažment týchto ochorení 
podľa najnovších odporúčaní.
Ambulancia je prístrojovo a tech-
nicky nadštandardne vybavená 

na poskytovanie uvedenej sta-
rostlivosti s dôrazom nielen na 
kvalitu vyšetrení, ale aj na pro-
mptné vyhodnotenie výsledkov 
v primárnom kontakte počas 
vyšetrenia pacienta pri riešení 
diferenciálnej diagnostiky a vy-
hodnotenia následného manaž-
mentu ochorenia.

V prípade záujmu si oby-
vatelia mesta môžu bližšie 
informácie 
vyžiadať telefonicky, 
prípadne mailom. 

MUDr. Monika Cáková

PRIBUDLA VŠEOBECNÁ AMBULANCIA
ZÁUJEM O ŇU JE AJ V ŠIROKOM OKOLÍ

0919 497 231

ambula.nem@gmail.com

Viac informácií o podujatiach prostredníctvom 
mestského rozhlasu, plagátu či aplikácie. 
Zmena programu vyhradená.

Na území mesta Nemšová a obcí patriacich do kata-
strálneho územia mesta bolo doposiaľ (k 27. 11. 2022, 
pozn. red.) v roku 2022 spáchaných 24 trestných činov, 
ktoré boli vyšetrované Obvodným oddelením PZ v Nem- 
šovej ako aj vecne príslušným Odborom kriminálnej 
polície v Trenčíne.

Išlo prevažne o násilnú, majetkovú a ekonomickú 
trestnú činnosť, pričom okrem uvedeného došlo aj 
k 5 krádežiam bicyklov, k 6 poškodeniam palivo-
vých nádrží odparkovaných osobných motorových 
vozidiel. Takisto boli zaznamenaná krádeže nafty z 
odparkovaného nákladného motorového vozidla aj 3 
krádeže vybavenia nákladného motorového vozidla, 
ktoré boli objasňované v zmysle zákona o priestup-
koch, resp. trestného zákona.

Pokiaľ ide o škodové udalosti v cestnej premávke, 
na území mesta bolo zaznamenaných celkovo 16 
škodových udalostí a 15-krát bola zistená jazda pod 
vplyvom alkoholu motorového, resp. nemotorového 
účastníka cestnej premávky.

Pokiaľ ide o dopravné nehody v služobnom obvode 
OO PZ Nemšová, za prvý polrok bolo zaznamenaných 
11 dopravných nehôd, pri ktorých boli 4 osoby ľah-
ko zranené, 2 dopravné nehody boli spôsobené pod 
vplyvom alkoholu. Bližšie informácie eviduje Okres-
ný dopravný inšpektorát v Trenčíne. 

V súvislosti s blížiacimi sa sviatkami chceme vyzvať 
občanov, aby nesadali za volant pod vplyvom alko-
holu alebo iných návykových látok, ani v takom čase 
po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa 
alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachád-
zať v organizme. Buďme zodpovední voči sebe ako aj 
voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

mjr. Mgr. Marek Šiko, zástupca riaditeľa 
Obvodného oddelenia PZ Nemšová

PODUJATIA, OZNAMY, INZERCIA
PODUJATIA MESTA NEMŠOVÁ

Z POLICAJNÝCH
ZÁPISKOV

1. 1. 2023
NOVOROČNÁ VATRA
Oslávme spolu príchod nového roka. Po 
dvoch rokoch sa opäť uskutoční No-
voročná vatra na Sobotišti. Všetci ste 
srdečne vítaní.

21. 01. 2023 | 19:00 hod.
MESTSKÝ PLES
Cena vstupenky je 50 €. 
Predpredaj vstupeniek na MsÚ Nemšová. 
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Jozef Vydrnák: Vianočný pozdrav z Nemšovej, perokresba kolorovaná akvarelom, 29,7x21 cm, 2022


