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ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA NEMŠOVÁ 
 

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v roku 2014 celkovo deväťkrát. Poslanci mestského zastu-
piteľstva sa prvýkrát v tomto roku stretli 12. februára 2014 na plánovanom 28. zasadnutí, 
kde sa prerokovávalo nasledovné:  
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 354 
 Správu o plnení úloh uznesení Mestského zastupiteľstva. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 355 
 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za rok 2013. 
 
Schválili uznesením č. 356 

VZN č.1/2014 o miestnych daniach ako dodatok k VZN č. 9/2012 o miestnych da-
niach. 

 
Schválili uznesením č. 357 

1. Prijatie úveru na úhradu 25% korekcie oprávnených výdajov v rámci projektu Regio-
nálne centrum zhodnocovania BRO v meste Nemšová vo výške 223 433,19 €. 

2. Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014. V rámci príjmovej časti sa do rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2014 zahŕňa úver na úhradu vratky korekcie oprávnených vý-
davkov do Štátneho rozpočtu na projekt Regionálne centrum biologicky rozložiteľ-
ných odpadov vo výške 223 433,19 €. Celkové výdaje rozpočtu mesta Nemšová na 
rok 2014 sa rozpočtujú vo výške 3 735 508,19 €. 

 
Schválili uznesením č. 358 
 Zápis do Kroniky mesta Nemšová za rok 2012. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 359 
 Informáciu k voľbe prezidenta Slovenskej republiky konanej dňa 15. marca 2014. 
 
Schválili uznesením č. 360 
 Pozemky:  

• Parc. KN-C č.77/5 zastavané plochy o výmere 12 m², 
• Parc. KN-C č.77/4 zastavané plochy o výmere 23 m², 
• Parc. KN-C č.77/3 zastavané plochy o výmere 7 m², 

ako prebytočný majetok mesta. 
Spôsob naloženia s pozemkami: odpredaj : 

a) Spoločnosti S PLUS, s.r.o., Janka Palu 48/16, Nemšová, 
b) Spoločnosť COM-PA, s.r.o., Janka Palu 29, Nemšová, 
c) Magdaléna Mazanovská, bytom Záhumnie 1124/11, Nemšová,  

za dohodnutú cenu pre všetky pozemky 20 €/ m². 
 

Neschválili uznesením č. 361 
Časť pozemku parc. KN-C č. 2494 zastavané plochy o celkovej výmere 5 889 m² ako 
prebytočný majetok mesta. 
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Schválili uznesením č. 362 
Pozemok parc. KN-C č. 2512/8 ostatné plochy o výmere 689 m², k.ú. Nemšová ako 
prebytočný majetok mesta. 
Spôsob naloženia: odpredaj pozemkov: 

• parc. KN-C č. 2512/19 zastavané plochy o výmere 21 m², 
• parc. KN-C č. 2512/20 zastavané plochy o výmere 8 m²,  

a to do výlučného vlastníctva Stanislava Vidrnáka, bytom SNP 44, Nemšová za 
kúpnu cenu 15 €/ m². 

 
Uznesením č. 363 

A. Zobrali na vedomie  
Informatívnu správu o zmene projektovej dokumentácie pri zámere vybudovať prístu-
pový chodník, vrátane verejného osvetlenia medzi mestom Nemšová a prevádzkami 
spoločnosti LIDL Slovenská republika. 

B. Schválili 
Spoluprácu medzi mestom Nemšová a spoločnosťou LIDL Slovenská republika. 

C. Súhlasili  
I. S uzatvorením nájomných zmlúv medzi mestom Nemšová a vlastníkmi 

dotknutých pozemkov pod plánovaným prístupovým chodníkom. 
II.  S výstavbou chodníka na pozemkoch vo vlastníctve mesta. 

 
Schválili uznesením č. 364 
 Zámer prenajať si pozemky: 

a) časť parc. KN-E č. 1898 ostatné plochy o výmere 3 352 m², k.ú. Nemšová, 
b) časť parc. KN-E č. 1896 ostatné plochy o výmere 3 570 m², k.ú. Nemšová 
pre účely prevádzkovania mestského kúpaliska v Nemšovej. 

 
Uznesením č. 365 

A. Zobrali na vedomie  
Informatívnu správu z oblasti majetkovoprávnej, ktorá sa týka nehnuteľností v ma-
jetku mesta Nemšová. 

B. Odporučili primátorovi mesta 
Vstúpiť do rokovania so Slovenským pozemkovým fondom za účelom spolupráce 
SZZ Základnej organizácie č. 2 Nemšová – Bočky pri riešení prístupu k záhradkárskej 
osade trasou za miestnou strelnicou v Ľuborči. 

C. Zobrali na vedomie 
Informáciu o žiadosti na odpredaj pozemkov v k.ú. Nemšová spoločnosti B.A.G. real 
estate, s.r.o. Bratislava. 

D. Schválili  
Nájom budovy súp. č. 47 na Ul. Janka Palu v Nemšovej na dobu neurčitú; výška 
nájmu 15 €/ m²/rok. 

 
Uznesením č. 365 

A. Schválili 
Zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb Nemšová o 668 000 
€, a to nepeňažným vkladom mesta Nemšová pozostávajúcim z pozemkov, stavieb, 
drobných stavieb, oplotenia a vonkajších úprav. 

B. Odporučili 
Primátorovi mesta vypracovať zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti, ktorou bude 
obmedzené nakladanie konateľov s majetkom spoločnosti v zmysle určených limitov. 
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Dňa 23. apríla 2014 sa konalo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, 
z ktorého vyplynuli nasledovné uznesenia: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 367 
 Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva v Nemšovej. 
 
Schválili uznesením č. 368 

Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 – zvýšenie príjmovej časti o čiastku 
103 234 € a zvýšenie výdajovej časti o čiastku 107 186 €. Rozpočet mesta Nemšová je 
po zmene vyrovnaný. 
 

Schválili uznesením č. 369 
Zabezpečenie realizácie projektu po podpise Zmluvy o poskytnutí finančného prís-
pevku pre projekt: „Letecká bitka na česko-slovenskom pohraničí z 29. augusta 1944.“ 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 370 

Informáciu o príprave realizácie zámeru rekonštruovať areál vonkajšieho kúpaliska 
Nemšová vrátane realizácie súťaže verejného obstarávania a predpokladané náklady 
na sezónnu prevádzku letného kúpaliska. 
 

Schválili uznesením č. 371 
VZN č. 2/2014 o zmene a doplnení VZN č. 10/2012 o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 372 

VZN č. 3/2014 o doplnení a zmene VZN č. 7/2011 v znení doplnenia a zmeny VZN č. 
11/2011 o poplatkoch v školách a školských zariadeniach. 

 
Uznesením č. 373 

A. Zobrali na vedomie 
Doručenú petíciu, ktorou podpísaní občania žiadajú primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva, aby vzhľadom na narúšanie verejného poriadku v súvislosti 
s hraním hazardných hier v meste bolo schválené VZN mesta Nemšová, ktoré zakáže 
prevádzkovanie hazardných hier na celom území mesta. 

B. Neschválili 
VZN č. 4/2014 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území mesta, a týmto 
sa petícii nevyhovuje. 

 
Neschválili uznesením č. 374 
 VZN č. 5/2014 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 375 

Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Emanuela Mazána 
– PEKÁREŇ-SÉZAM , prevádzka na Ul. Rybárska 15 Nemšová, ktoré spočíva v prá-
ve prechodu osôb a prejazdu motorových vozidiel na jeho prevádzku. 

 
Schválili uznesením č. 376 

Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti JFK 
Servis, s.r.o., Za Soľnou na uloženie inžinierskych sietí (el. NN prípojky a rozvodnej 
skrine) na pozemku a právo vstupu, prechodu a prístupu na predmetný pozemok. 
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Schválili uznesením č. 377 
Dočasnú prebytočnosť nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Trenčianskej 
Závade s tým, že sa môžu priamo prenajať na dobu neurčitú, minimálne za cenu 
nájmu 20 €/ m²/rok na obchodnú činnosť. 

 
Schválili uznesením č. 378 

Zámenu pozemkov o výmere 58 m² s Marošom Patkom, bytom Nemšová s tým, že si 
Maroš Patka odkúpi ešte 30 m² a uhradí cenu 600 €. 

 
Schválili uznesením č. 379 

Odpredaj pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod ga-
rážami v lokalite Uličky, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu, a to 
odpredajom pozemku o výmere 4 m² v k.ú. Nemšová, a to v podieli ½ : p. Poláčkovi 
s manželkou, p. Fabovej, p. Matejičkovi s manželkou, p. Schwandtnerovi, p. Vodič-
kovej, p. Barcíkovi s manželkou, p. Sabadkovi, p. Ďurišovej, p. Hrnčárikovi s man-
želkou, p. Šupíkovi, p. Belkovi s manželkou, p. Karasovi, p. Patrnčiakovi s man-
želkou, p. Kiačikovi s manželkou, p. Pulišovi, p. Beníkovi s manželkou, p. Ďurišovi, p. 
Lackovej, p. Malichovi s manželkou a p. Patkovi s manželkou za cenu 1 €/ m². 

 
Schválili uznesením č. 380 

Odpredaj pozemkov v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod ga-
rážami v lokalite Uličky, ktoré boli vytvorené na základe geometrického plánu, a to 
odpredajom pozemku o výmere 3 m² v k.ú. Nemšová, a to v podieli ½ : p. Jurdákovi 
s manželkou, p. Bahnovi s manželkou, p. Belkovi s manželkou, p. Môcikovi s man-
želkou, manželom Liptákovcom, Macurovcom, Begáňovcom, Mutňanovcom, Fabu-
šovcom, Kučmovcom, p. Múkovi, p. Papiernikovi, p. Dokupilovej, p. Tupému, p. 
Chlebanovej,  a v podieloch Alene, Natálii, Nikole, Karolíne a Adriánovi Chlebanov-
com za cenu 1 €/ m². 
 

Schválili uznesením č. 381 
Zámer odpredať pozemok v mestskej časti Trenčianska Závada do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva p. Tomovi s manželkou za cenu 4,82 €/m², čo pri výmere odpredá-
vaného pozemku 99 m² predstavuje kúpnu cenu 477,18 €.  

 
Neschválili uznesením č. 382 

V zmysle žiadosti Mgr. Tupého odpredaj pozemku pri jeho rodinnom dome s tým, že 
poslanci budú o tomto bode opäť  rokovať, až keď bude predložený nový geometrický 
plán.  

 
Stiahli z rokovania uznesením č. 383, 384, 385 

Žiadosti o odpredaj pozemkov v mestskej časti Kľúčové manželom Hálovcom, 
Zúbekovcom a Ing. Mojžišovej. 

 
Schválili uznesením č. 386 

Prevod majetku mesta Nemšová o výmere 589 m² v Trenčianskej Závade formou  
verejnej obchodnej súťaže. Keďže sa do nej nikto neprihlásil, poslanci znížili mini-
málnu odkupnú cenu z 15,81 €/m² na 10 €/m² s tým, že na odpredaj bude vypísaná 
nová súťaž. 

 
 



 

7 

 

Uznesením č. 387 
A. Zobrali na vedomie 

Informáciu o prenajatí bývalého zlatníctva na záložňu v zmysle verejnej súťaže. 
Informácie o tom, že mesto si s SBUL-om Nemšová zamenilo pozemky, a týmto ma-
jetkovoprávnym vysporiadaním sa mesto stalo vlastníkom pozemkov pod bývalou 
skládkou Volovce. 

B. Schválili 
Prenájom časti pozemku KN-C č. 603/1, k.ú. Nemšová o výmere 8 525 m² p. Mazá-
novej, p. Ványiovi, p. Holečkovi, Prekopovi, Ďuríkovi, Vanekovi a p. Motolovej na 
poľnohospodárske účely a časť pozemku KN-C č. 599/6, k.ú. Nemšová o výmere 
1 161 m² rodine Kulovej na záhradku.  

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 388 

1. Zmenu Organizačného poriadku a schému organizácie Mestského úradu k 1.3.2014. 
2. Zriadenie chránenej dielne na Zbernom dvore odpadov. 
3. Prenájom priestorov v budove Čističky odpadových vôd na dotrieďovanie separo-

vaných odpadov. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 389 
 Informáciu k voľbám do Európskeho parlamentu. 
 
Ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo mimoriadne 30. mája 2014 v sú-
vislosti s neschválením návrhu VZN o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry, ale nebo-
lo uznášaniaschopné.  
 
Primátor mesta zvolal následne ďalšie neplánované stretnutie Mestského zastupiteľstva na 
13. júna 2014. 
Opätovne predložený bod programu o schválení VZN o zákaze prevádzkovať hazardné hry 
bol pri schvaľovaní programu vypustený z rokovania z dôvodu, že nenastali nové skutočnosti, 
ktoré by mali za následok opätovné prerokovanie VZN. Poslanci skonštatovali, že proces 
schválenia zákazu prevádzkovať hazardné hry v Nemšovej nemôže byť zákonne schválený. 
Na to, aby zastupiteľstvo o zákaze znovu rokovalo, musí byť nová petícia. Nová petícia bude 
predložená, ale až po komunálnych voľbách.  
 
Z júnového plánovaného 32. rokovania poslancov, ktoré sa konalo 25. júna 2014 v Kul-
túrnom centre Nemšová vzišli uznesenia: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 390 
 Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 391 
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2014. 
 
Schválili uznesením č. 392 

Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2013 s výsledkom rozpočtového hospodá-
renia prebytkom vo výške 213 851,02 €. Hospodársky účtovný výsledok mesta Nem-
šová za rok 2013 bol vo výške 69 228,91 €.  Finančné prostriedky boli usporiadané 
tak, že časť sa presunula do rezervného fondu a časť (20 592,61 €) na použitie v roz-
počte roku 2014. Súčasťou tohto bodu rokovania bolo aj stanovisko hlavného kontro-
lóra a správa nezávislého audítora mesta Nemšová k záverečnému účtu mesta. 
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Schválili uznesením č. 393 
Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12.2013 bez výhrad. Výsledok hospo-
dárenia VPS, m.p.o. Nemšová za rok 2013, stratu vo výške 1 294,82 € vysporiadať 
podľa Zákona o rozpočtových pravidlách. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 394 
 Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2014. 
 
Schválili uznesením č. 395 

Zmenu rozpočtu na rok 2014 – RO č. 5 v zmysle predloženého materiálu (zvýšenie 
príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu mesta o čiastku 21 677,11 €. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 396 

Súhrnnú správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta za rok 2013 a informáciu o výberovom konaní na funk-
ciu riaditeľa ZŠ a MŠ. 

 
Schválili uznesením č. 397 

Zriadenie Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie so zriaďovateľom Mgr. Denisou Sieklovou. 

 
Schválili uznesením č. 398 
 Program odpadového hospodárstva mesta Nemšová na roky 2011 - 2015. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 399 

Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 
pre programové obdobie 2007 -2013 tak, ako bolo predložené na rokovanie. 

 
Určili uznesením č. 400 

pre volebné obdobie 2014 -2018: 3 viacmandátové a 1 jednomandátový volebný 
obvod a v nich nasledovný počet poslancov: 
Volebný obvod č. 1 Nemšová  7 poslanci 
Volebný obvod č. 2 Ľuborča  3 poslanci 
Volebný obvod č. 3 Kľúčové  2 poslanci 
Volebný obvod č. 4 Trenč. Závada  1 poslanec,  
spolu 13 poslancov a rozsah výkonu funkcie primátora mesta Nemšová – plný úvä-
zok na celé obdobie 2014 - 2018. 

 
Schválili uznesením č. 401 

Odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 4671/2 zastavané plochy o výmere 25 m², k.ú.  
Nemšová, od vlastníka pozemku Michala Ďuriša za cenu 5,50 €/ m².  

 
Schválili uznesením č. 402 

Z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na Ulici Hradná v Nemšovej –
m.č. Ľuborča odkúpenie pozemkov parc. KN-C č. 146/16 o výmere 244 m² a parc. 
KN-C č. 147/18 o výmere 186 m², oba pozemky ako zastavané plochy v k.ú. Ľuborča, 
od vlastníka pozemkov Lesy Slovenskej republiky. 
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Neschválili uznesením č. 403 
Odpredaj časti pozemkov parc. KN-C č. 1898/30 o výmere 208 m² a parc. KN-C č. 
1898/37 o výmere 55 m² Karmen Kollárovej  a odporučili postupovať v zmysle plat-
nej legislatívy pri riešení neoprávneného užívania cudzej veci – pozemkov mesta 
Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 404 

Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 216/3 zastavané plochy o výmere 99 m² v. k.ú. 
Trenčianska Závada manželom Tomovovcom za cenu 4,82 €/m², čo predstavuje kúp-
nu cenu 477,18 €. 

 
Schválili uznesením č. 405 

Odpredaj pozemku parc. KN-E č. 2502/4 ostatné plochy o výmere 77 m² v k.ú. Nem-
šová Daliborovi Janegovi za cenu 20 €/m², čo predstavuje kúpnu cenu 1 540 €. 

 
Schválili uznesením č. 406 

Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2490/12 zastavané plochy o výmere 288 m² v k.ú. 
Nemšová manželom Tupým za cenu 25 €/m², čo predstavuje kúpnu cenu 7 200 €. 

 
Schválili uznesením č. 407 

Prenájom pozemku parc. KN-C č. 599/6 zastavané plochy o výmere 250 m² v k.ú. 
Nemšová manželom Kulovcom s výškou nájomného 0,10 €/m² prenajímaného po-
zemku. 

 
Schválili uznesením č. 408 

Prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 603/1 orná pôda v k.ú. Nemšová o výmere 
8 525 m² ako prípad hodný osobitého zreteľa – nájomcom: Mazánová Janka, Moto-
lová Helena, Ványi Vojtech, Vanek Igor, Ďurík Pavol, Prchlík Ľubomír za cenu 
nájomného 0,013 €/m² do 31.12.2014 na poľnohospodárske účely. 

 
Schválili uznesením č. 409 

Zámer prenajať nebytový priestor č. 2 o výmere 42 m² nachádzajúci sa v budove 
Domu služieb ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to Nátalii Trškovej , s výškou 
nájmu 23 €/m²/rok, na pánske, dámske a detské kaderníctvo.  

 
Schválili uznesením č. 410 a 411 

Prenájom nebytových priestorov v budove Mestskej pálenice Nemšová spoloč-
nostiam ZO SZZ č. 1 a č. 2 v Nemšovej a Mestskej pálenici dodatkami k nájomným 
zmluvám. 

 
Schválili uznesením č. 412 

Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti JFK 
Servis na uloženie inžinierských sietí (plynová a vodovodná prípojka) na pozemku 
parc. KN-C č. 3825/40 ostatné plochy o výmere 531 m², k.ú. Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 413 

Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech manželov Navrá-
tilovcov na uloženie inžinierských sietí (elektrická a vodovodná prípojka) k pláno-
vanej výstavbe rodinného domu na pozemkoch parc. KN-C č. 550 ostatné plochy 
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o výmere 415 m² a parc. KN-C č. 522 zastavané plochy o výmere 2 412 m², oba 
pozemky v k.ú. Trenčianska Závada. 

 
Neschválili uznesením č. 414 

Preloženie NTL plynovodu do pozemku parc. KN-C č. 1898/6 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2 960 m², k.ú. Nemšová vo vlastníctve mesta a poslanci v tejto 
súvislosti neschválili uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP 
–Distribúcia pre účely územného rozhodnutia „Polyfunkčná budova bowling Nem-
šová“ investora spoločnosť ALEX N, s.r.o. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 415 

Výsledok verejnej obchodnej súťaže – odpredaj pozemku parc. KN-C č.183, k.ú. 
Trenčianska Závada. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 416 
 Zmeny v Zmluve o spolupráci medzi mestom Nemšová a spoločnosťou LIDL SR. 
 
Schválili uznesením č. 417 

Plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve, čo predstavuje sumu 2 767 €. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 418 

Vzdanie sa členstva Marty Bobošíkovej v komisii finančnej a správy mestského ma-
jetku. 

 
Uznesenia z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 17. septembra 2014: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 419 
 Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva v Nemšovej. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 420 
 Plnenie rozpočtu mesta Nemšová vrátane monitorovacej správy k 30.6. 2014. 
 
Schválili uznesením č. 421 

Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 – RO č. 7 v zmysle predloženého 
materiálu, celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta sú vo výške 3 941 360,30 €. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 422 
 Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6. 2014. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 423 
 Správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej pálenice, s.r.o. Nemšová za rok 2013. 
  
Zobrali na vedomie uznesením č. 424 

Správu o činnosti a hospodárení Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára –Váh, 
s.r.o. Nemšová za rok 2013. 
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Schválili uznesením č. 425 
V zmysle návrhu o zvýšení poplatkov za kolektívne vyučovanie poslanci schválili 
VZN č. 4/2014 o školských poplatkoch o doplnení a zmene VZN č. 7/2011 v znení 
predchádzajúcich zmien. 

 
Schválili uznesením č. 426 

Otvorenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy, a to v priestoroch 
Základnej školy, Janka Palu 2 Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 427 

Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti MMG 
Produkt, s.r.o. na uloženie inžinierskych sietí (prípojka vody, plynu, kanalizácie, 
elektriny NN) na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nemšová, k.ú. Nemšová k pláno-
vanej stavbe Haly na obrábanie kovov. 

 
Schválili uznesením č. 428 

Zriadenie bezodplatného vecného bremena v zmysle žiadosti Ing. Antona Krchňávka 
s manželkou Martinou na uloženie inžinierskych sietí (prípojka vody), k.ú. Nemšová 
vo vlastníctve mesta k plánovanej stavbe rodinného domu. 

 
Schválili uznesením č. 429 

Zriadenie vecného bremena Daliborovi Janegovi pre uloženie inžinierskych sietí
 (NTL plynovod a pripojovací plynovod) na pozemkoch k.ú. Nemšová vo vlastníctve 
mesta k plánovanej stavbe rodinného domu. 

 
Neschválili uznesením č. 430 

Zriadenie vecného bremena in rem spočívajúce v práve strpieť a umožniť vstup, 
prechod a prejazd oprávneným osobám z vecného bremena a nimi označených osôb 
pešo i motorovými vozidlami cez pozemok parc. KN-C č. 2512/2, k.ú. Nemšová vo 
vlastníctve mesta v prospech vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 329/3, 329/2, 329/1. 

 
Schválili uznesením č. 431 

Prenájom nebytového priestoru č. 2 o výmere 42 m², v budove Domu služieb Natá-
lii Trškovej s výškou nájmu 23 €/m²/rok pre prevádzkovanie pánskeho, dámskeho 
a detského kaderníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Schválili uznesením č. 432 

Zámer prenajať nebytový priestor v Kultúrnom dome na Ul. Kúty v Trenčianskej 
Závade o ploche 36 m² využívaný na rýchle občerstvenie Janke Švítelovej ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. 

 
Schválili uznesením č. 433 

Odpredaj spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve mesta Nemšová na pozemkoch 
parc. KN-C č. 267/2, 267/8, 233/12 pod bytovými domami súpis. č. 4/7, 5/9, 6/11, 
13/25, a to Róbertovi Dominovi, Ondrejovi Lubinovi s manželkou, Jozefovi Trškovi 
s manželkou, Marekovi Vaškovi, Alene Matejkovej a Viere Malichovej za cenu 3,32 
€/ m². 
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Neschválili uznesením č. 434 
Pozemok parc. KN-C č. 2525/1 o výmere 576 m² (časť o výmere 182 m²) ako preby-
točný majetok mesta Nemšová s možnosťou odpredaja. 

 
Schválili uznesením č. 435 

Pozemky parc. KN-C č. 1683/3 o výmere 87 m² a 1683/4 o výmere 88 m², k.ú. Nem-
šová ako prebytočný majetok mesta Nemšová a odpredaj týchto pozemkov do 
výlučného vlastníctva Ladislavovi Milovi, Gabriele Milovej a Andrejovi Kurucovi za 
cenu 9,32 €/ m². 

 
Uznesením č. 436 
 V súvislosti s majetkovo právnym usporiadaním pozemkov v Kľúčovom, 

1. zrušili  uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 26. 4. 2010 z dô-
vodu, že parc. KN-E č. 61/3 o výmere 47 m² a 61/13 o výmere 7 m² v Kľúčovom 
(kaplnka) bol predmetný odpredaj dohodnutý s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť 
Nemšová ešte v roku 2010 a preukázateľne bola aj uhradená kúpna cena za odpredá-
vané pozemky v sume 495 € v roku 2010. Tento odpredaj nebol zrealizovaný návrhom 
na vklad do katastra nehnuteľností, a preto bolo potrebné zrušiť uznesenie zo dňa     
26.4.2010 a opätovne tento odpredaj schváliť. 

2. Schválili zlúčenie pozemkov vo vlastníctve mesta s pozemkom vo vlastníctve far-
nosti Nemšová a odpredaj pozemku do výlučného vlastníctva farnosti Nemšová. 

 
Uznesením č. 437 
 V súvislosti s majetkovo právnym usporiadaním pozemkov v Nemšovej, 

1. zrušili  uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej zo dňa 30.6.2010 z dôvodu, 
že odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2490/10 o výmere 9 m² vo vlastníctve mesta 
Nemšová nebol po schválení uznesenia zo dňa 30.6. 2010 zrealizovaný návrhom na 
vklad do katastra nehnuteľností. 

2. Zrušením tohto uznesenia schválili jeho opätovný odpredaj do výlučného vlastníctva 
Zdenkovi Kubíčkovi za dohodnutú kúpnu cenu 24,65 €/ m². 

 
Schválili uznesením č. 438 

Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta kvôli vysporiadaniu pozemkov pod gará-
žami v lokalite Uličky, parc. KN-C č. 975/300 o výmere 6 m², 975/139 o výmere       
6 m², 975/296 o výmere 5 m², 975/232 o výmere 5 m², 975/290 o výmere 6 m², 
975/148 o výmere 5 m², 975/149 o výmere 5 m², k.ú. Nemšová do výlučného vlast-
níctva Jane Kocianovej, Vlaste Kocianovej, Ladislavovi Moravčíkovi, Magdaléne 
Moravčíkovej, Petrovi Hlavatému, Michalovi Čakajíkovi, Jozefovi Chmelinovi s man-
želkou Vierou, Eve Čorňákovej, Milanovi Gagovi s manželkou Evou, Jozefovi Tren-
čanovi za kúpnu cenu 1 €/m². 

 
Schválili uznesením č. 439 

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou MŠ v Kľúčovom a jej pri-
ľahlom okolí, resp. odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 1/1 o výmere 495 m² , č. 1/2 
o výmere 2 508 m², k.ú. Kľúčové od vlastníkov pozemku, a to: Andrej Schulz a Kata-
rína Frátriková za kúpnu cenu 7 €/m² pod stavbou a 3,32	€/m² za ostatné pozemky. 
V prípade, že vlastníci ponuku neprijmú, je schválený ďalší postup pri vysporadúvaní 
týchto pozemkov.   
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Schválili uznesením č. 440 
Zámenu pozemkov KN-C č. 599/1 zastavané plochy o výmere 1 299 m², k.ú. Nemšo-
vá vo vlastníctve mesta Nemšová za pozemky KN-C č. 599/70 zastavané plochy o vý-
mere 151 m² a 599/56 ostatné plochy o výmere 1148 m², ktoré vlastní spoločnosť 
FINAL BA, s.r.o. Zámenou mesto Nemšová získa ucelené pozemky spolu  výmere cca 
3770 m², ktoré sa dajú podstatne lepšie využiť na verejnoprospešné účely. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 441 

Ponuku spoločnosti AMBER REAL LIMITED na odkúpenie časti zdravotného 
strediska súpis. č. 189. Poslanci odložili rozhodnutie o odkúpení predmetných nehnu-
teľností do majetku mesta Nemšová na rok 2015, teda na novo konštituované zloženie 
Mestského zastupiteľstva v Nemšovej a neschválili zrušenie predkupného práva 
v prospech mesta.  

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 442 

Ponuku spoločnosti AD REAL ESTATE na odkúpenie Kaštieľa v Kľúčovom s pri-
ľahlými pozemkami do majetku mesta Nemšová. Poslanci odporučili primátorovi 
rokovať o cene so súčasným majiteľom. 

 
Schválili uznesením č. 443 

Podmienky odpredaja časti Mlynský náhon 1, 2 a 3 v Nemšovej a lokality Zá-
humnie. V lokalite Šidlíkové parc. KN-C č. 4694 o výmere 321 m², 2514/2 o výmere 
1271 m², 649 o výmere 432 m², 2512/6 o výmere 173 m², 2516/4 o výmere 488 m², 
2516/18 o výmere 19 m², 2515/2 o výmere 16 m², k.ú. Nemšová a v lokalite Záhumnie 
v Nemšovej parc. KN-C č. 2516/34 až 43, k.ú. Nemšová ako prebytočný majetok 
mesta Nemšová. Odkupná cena za pozemok využívaný ako záhrada predstavuje cenu 
9,32 €/m², za zastavaný pozemok (rodinný dom, prípadne garáž – 19,72	€/m². V prí-
pade odpredaja pozemku, o ktorý bude viacero záujemcov, pozemok bude odpredá-
vaný súčasnému užívateľovi podľa oplotenia, prípadne po ich vzájomnej dohode. Ak 
záujemci nebudú súhlasiť s odkúpením, mesto prenajme tieto pozemky; nájomné za 
pozemok využívaný ako záhrada – 0,20 €/m², za zastavaný pozemok (rodinný dom, 
prípadne garáž) – 2,00 €/m². 

 
Schválili uznesením č. 444 

Pozemky na Ulici Moravskej (záhradky a pozemky pod garáž) parc. KN-C č. 
604/4 až 57, k.ú. Nemšová vo vlastníctve mesta Nemšová ako prebytočný majetok 
mesta, so spôsobom ich naloženia: odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa 
súčasným užívateľom bývajúcim v bytových domoch súp. č. 638, 684, 685 a 686 na 
Ulici Moravská za odkupnú cenu 19,72	€/m² (pozemok pod garáž) a 4,98 €/m² 
(záhrada). Voľné pozemky pod garáž (604/26, 47, 30, 43) a záhradka (604/21) sa 
odpredávajú schváleným priamym predajom  - po vyhlásení a zverejnení zámeru 
na odpredaj budú ponuky vyhodnotené a odpredané záujemcom s najvyššou cenovou 
ponukou. 

 
Schválili uznesením č. 445 

Odkúpenie pozemkov parc. KN-C č. 146/16 o výmere 244 m² a 147/18 o výmere 186 
m² v k.ú. Ľuborča na Ulici Hradná od vlastníka pozemku Lesy Slovenskej repu-
bliky, š. p. za kúpnu cenu  3 345,60 € za oba pozemky. 
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Schválili uznesením č. 446 
Spôsob užívania niektorých pozemkov v k.ú. Ľuborča, pozemky pod verejnými miest-
nymi komunikáciami a verejnými priestranstvami, a ich prevod z majetku štátu do 
vlastníctva mesta Nemšová. 

 
Dňa 19. novembra 2014 sa konalo 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo veľkej sále 
Kultúrneho centra v Nemšovej, kde sa prerokovávali nasledovné uznesenia: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 447 
 Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 448 
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2015. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 449 
 Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30. 9. 2014. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 450 

1. Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30. 9. 2014 
2. Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30. 9. 2014. 

 
Schválili uznesením č. 451 

Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 – RO č. 9 v zmysle predloženého 
materiálu, celkové príjmy a výdaje rozpočtu mesta sú vo výške 3 949 360,30 €. 
V zmene sa schválila aj dotácia pre Materskú školu sv. Gabriela na 3. triedu, kto-
rá bola otvorená k 1. 9. tohto roku, vo výške 5 000 € na obdobie štyroch mesiacov. 

 
Schválili uznesením č. 452 

Návrh na zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2014 – RO č. 2 v zmysle  
predloženého materiálu. 

 
Schválili uznesením č. 453 

VZN č. 5/2014 o miestnych daniach so zapracovaním prijatej pripomienky, ktorým sa 
ruší VZN č. 9/2012 o miestnych daniach a jeho doplnky. 

 
Schválili uznesením č. 454 

VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území mesta Nemšová.  

 
Schválili uznesením č. 455 

Prenájom nebytového priestoru v Kultúrnom dome v Trenčianskej Závade na prí-
zemí o ploche 36 m² využívaný na rýchle občerstvenie Janke Švítelovej za cenu        
20 €/ m²/rok ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Schválili uznesením č. 456 

Konkrétne odpredaje pozemkov na Ul. Moravskej (záhrady a pozemky pod ga-
ráž) – v zmysle zákona o majetku obcí. Celkovo bol schválený odpredaj 18 záhradiek 
a 28 pozemkov pod garáž.  
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Schválili uznesením č. 457 
Zmenu časti uznesenia o zápise navýšenia imania obchodnej spoločnosti Mestský 
podnik služieb Nemšová, s.r.o. Rybárska 15 a jeho zápis v obchodnom registri a ka-
tastri nehnuteľností. 

 
Schválili uznesením č. 458 

Vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za obdobie 1. 1. 2014 do     
31. 10. 2014 vo výške 30 ℅ z mesačnej mzdy za každý mesiac v období. 

 
V Kultúrnom centre Nemšová sa dňa 10. decembra 2014 konalo ustanovujúce Mestské 
zastupiteľstvo: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 1 
Výsledky volieb primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva. 

1. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta. 
2. Zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub mestského poslanca: 

 
Volebný obvod č. 1 Nemšová: 
Mudr. Peter Daňo, 
Ing. Zita Bednáriková, 
Bc. Petra Šupáková, 
František Begáň, 
Anton Krch ňávek,  
Janka Filová, 
Ing. Dušan Duvač. 
 
Volebný obvod č. 2 Ľuborča: 
Ján Gabriš, 
Alžbeta Gurínová, 
Stanislav Husár. 
 
Volebný obvod č. 3 Kľúčové: 
Pavol Vavruš, 
Ján Kiačik. 
 
Volebný obvod č. 4 Trenčianska Závada: 
Ing Stanislav Gabriš. 
 
Poverili uznesením č. 2 

Poslanca MUDr. Petra Daňu zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva podľa zákona o obecnom zriadení. 

 
Zriadili uznesením č. 3 

Komisia sociálno-zdravotná: predseda: MUDr. Peter Daňo. 
Členovia: Ing. Zita Bednáriková, Alžbeta Gurínová, Mgr. Anna Gajdošová, Jozef Knápek, 
Eva Vavrušová, Ing. Margita Breznická, Bc. Mária Mazániková, Janette Macharová, Mgr. 
Mária Gurínová, Mgr. Margita Šumichrastová, Mgr. Jarmila Raflová. 
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Komisia životného prostredia a výstavby: predseda: Ing. Dušan Duvač. 
Členovia: Ján Gabriš, Ján Kiačik, Ing. Miroslav Masár, Ing. Anton Šumichrast, Pavol Chme-
lina, Ing. Peter Kudlík, Ing. Soňa Prílesanová. 
 
 Komisia finančná a správy mestského majetku: predseda: Ing. Stanislav Gabriš. 
Členovia: Stanislav Husár, Bc. Petra Šupáková, Jaroslava Prosňanská, Agnesa Vašíčková, 
Pavol Chmelina, Ing. Peter Gabriš, Michal Vvruš, Marianna Hladká, Ing. Agáta Sabadková, 
Ing. Norbert Moravčík, Ing. Jarmila Savková. 
 
 Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania:  
predseda: Stanislav Husár. 
Členovia: Pavol Vavruš, Janka Filová, Ing. Adriana Ďurišová, Mgr. Jaroslav Mojto, Mgr. 
Alojz Svedek, Ing. Miroslav Holúbek, Eva Vavrušová, Peter Sabadka, Bc. Eva Poláčková. 
 
 Komisia kultúry, školstva a športu: predseda: Anton Krchňávek. 
Členovia: František Begáň, Alžbeta Gurínová, Vladimír Gajdoš, Mgr. Mária Haljaková, Ing. 
Marcela Prekopová, Mgr. Art. Vladislav Kakody, Ing. Miroslava Mazánová, Mgr. Miroslava 
Juzeková, Pavol Vavruš, Ing. Eva Brandoburová. 
 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcioná-
rov: 

Predseda: Bc. Petra Šupáková. 
Členovia: František Begáň, Janka Filová. 
 
Zriadili uznesením č. 4 
 Mestský výbor Ľuborča (predseda: Ján Gabriš) 
 Mestský výbor Kľúčové (predseda: Ján Kiačik) 
 Mestský výbor Trenčianska Závada (predseda: Ing. Stanislav Gabriš). 
 
Zvolili uznesením č. 5 
 Sobášiacich a vykonávajúcich občianske obrady: Ján Gabriš, Janka Filová,         
Ing. Zita Bednáriková, Alžbeta Gurínová.  
Zástupca primátora od 1. 1. 2015 : poslanec Ján Gabriš (na čiastočný úväzok). 
 
Určili uznesením č. 6 
 Mesačný plat primátora Nemšovej Ing. Františka Bagina vo výške 2 767 € mesačne. 
 
 
  
  



 

17 

 

VEREJNO - SPOLOČENSKÝ ŽIVOT  

Na začiatku kalendárneho roka medzi kultúrnymi aktivitami najviac rezonuje mestský ples. 
Ani v tomto roku nebolo tomu inak. Záujem o toto podujatie bol naozaj veľký, z roka na rok  
rastie jeho popularita. Plesová sezóna sa otvorila aj v našom meste 25. januára 2014, keď 
krátko pred 19. hodinou začali prichádzať hostia 19. Mestského plesu. Ples mesta nie je 

v Nemšovej žiadnou novinkou. Táto, v roku jedinečná 
udalosť, má dlhodobú tradíciu, ktorá sa uskutočňuje v 
priestoroch Kultúrneho domu. Do slávnostne uprave-
ných a nasvietených priestorov vítal hostí primátor mes-
ta Ing. František Bagin. Program plesu sa začal uvítacím 
prípitkom a atmosféru umocnilo predtancovanie štan-
dardných tancov s choreografiou tanečníkov Tanečnej 
školy TEP DANCE manželov Žižkovcov. Nasledoval 
celovečerný a nočný program. Do prvého tanečného ko-
la pozvala hostí Dychová hudba Stŕíbrňanka, ktorú strie-
dala Dychová hudba Galaktic. Plesalo sa aj vo vinárni, 
ktorá bola k dispozícií tým, ktorí uprednostňujú moder-
nejšie rytmy diskotéky. O zábavu sa v tomto prípade 
postaral DJ Vašo Hála. Počas večera sa v rámci bohaté-
ho kultúrneho programu vystriedali okrem Akrobatickej 
tanečnej skupiny Vertigo, aj účastníci súťaže Českoslo-
vensko má talent. Nechýbalo výborné jedlo a tombola 
s bohatou ponukou lákavých cien. Moderovanie mala 
pod palcom Ivana Navrátilová. 

 
Desiatky členov Miestneho spolku Slovenského červeného kríža sa stretli 9. februára 2014 
na výročnej členskej schôdzi v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Dlhoročná podpredsedníčka 
spolku Alžbeta Gurínová privítala na schôdzi pozvaných hostí: riaditeľku ÚzS SČK Trenčín 
MVDr. Mgr. Janku Koppiovú, primátora mesta Ing. Františka Bagina a ostatných členov 
mestského úradu. Počas schôdze členovia zhodnotili činnosť a hospodárenie za minulý rok 
a vedenie mesta odovzdalo pamätné listy členom – jubilantom. I v tomto roku odovzdali 
zlatú, striebornú a bronzovú plaketu bezpríspevkovým darcom krvi mesta Nemšová, ktorí 
viacnásobne darovali najcennejšiu tekutinu. Za tento humánny čin získali Zlatú plaketu: Anna 
Hrnčáriková, Viera Orechovská, Marta Lešková, Ing. Miroslava Mazánová.  
Striebornú plaketu si prevzal: Andrej Moravčik, Marian Moravčík, Ing. Ján Takáč, Maroš 
Woznica, Martin Chmelina, Ing. Stanislav Gabriš, Emília Reová, a Ján Kubíček. Ocenení 
bronzovou plaketou boli: Zuzana Gabrišová, Bc. Boris Minárech, Mgr. Ľubica Štefánková, 
Daniel Pavlačka, Branislav Kňažek, Marek Mutňanský Dominika Rýgerová, Jozef Gabriel 
a Mgr. Jana Štefánková. Všetkým členom spolku vyčarili dobrú náladu žiaci ZUŠ Nemšová 
svojím folklórnym vystúpením. Pre radosť vystúpil Folklórny súbor Liborčan s hudobníkom 
Petrom Gabrišom.   
 
Výročná členská schôdza občianskeho združenia Peregrín, ktoré poskytuje pomoc onko-
logickým pacientom a ich rodinám sa uskutočnila 20. februára 2014. Po prednesení správy 
o činnosti za rok 2013 a prijatí plánu činnosti na rok 2014 si členovia občianskeho združenia 
uctili minútou ticha pamiatku zosnulej zakladateľky tohto združenia Janky Breznickej a ude-
lili jej vyznamenanie In memoriam. OZ ponúklo bohatú pestrosť aktivít počas celého roka 
ako výrobu aranžmánov k sviatkom, zber liečivých rastlín, prehliadku výstavy FLORA Bra-

Vystúpenie akrobatickej skupiny Vertigo 
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tislava a mnohé iné. V tomto roku sa členovia OZ rozdelili do štvorčlenných tímov, ktoré 
jednotlivé akcie organizačne pripravili. 
 
23. februára 2013 sa v Kultúrnom stredisku v Ľuborči zišli členovia Základnej organizácie 
č. 1 prídomoví záhradkári na výročnej členskej schôdzi. Po zhodnotení činnosti za rok 
2013 si členovia zvolili nového predsedu základnej organizácie, pána Jozefa Ondreičku a za 
podpredsedu bol zvolený p. Jozef Puliš. Po ďakovnej reči nového predsedu p. Ondreičku 
bývalému predsedovi p. Antonovi Štefánkovi sa rozprúdila plodná diskusia o zmene formy 
základnej organizácie, čo znamená, že nebude podliehať  republikovému výboru Slovenského 
záhradkárskeho zväzu. Túto zmenu riešili členovia jednotlivých výborov. 
 
Posledná fašiangová nedeľa, 2. marca 2014, patrila seniorom, ktorí sa zišli vo veľkej sále 
Kultúrneho centra v Nemšovej na výročnej členskej schôdzi. Schôdzu Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klubu v Nemšovej viedla predsedníčka Senior 
klubu p. Eleonóra Dorušincová, ktorá privítala 162 z 211 členov. Po prednesení správy 
činnosti a hospodárenia za rok 2013 si prítomní zvolili nový spoločný výbor, ktorý bol 
doplnený o nové členky p. Annu Haliakovú a p. Annu Šeligovú. Na záver oficiálnej časti sa 
prihovoril zúčastneným primátor mesta Ing. František Bagin. Nasledovala diskusia s hosťami 
OZ Priatelia Zeme na tému spracovania biologického odpadu. O dobrú fašiangovú náladu sa 
postaral hudobník Peter Holba. Nechýbala ani bohatá tombola, ktorú venovali sponzori. 
 
Fašiangové obdobie, od Troch kráľov do Popolcovej stredy, vyvrcholilo v našom meste       
1. marcový deň v popoludňajších hodinách. Každoročne sa fašiangová slávnosť v Nemšovej 
stretáva s veľkým záujmom ľudí. Prekrásne jarné počasie prilákalo do amfiteátra Kultúrneho 
centra mnoho ľudí. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov v Nemšovej patrí sprievod masiek 
od budovy Slovenskej sporiteľne až po Mierové námestie. Nechýbala typická fašiangová 
pochúťka – šišky vyprážané na masti, oškvarkové pagáče či domáce zabíjačkové špeciality, 

ktoré pripravila reštaurácia Nem-
šovanka. Záver fašiangov patril 
symbolickému pochovávaniu basy 
v podaní folklórneho súboru Li-
borčan. Pochovávanie basy je ľu-
dová hra parodizujúca skutočný 
pohreb. Jej základným motívom je 
zákaz zábav počas nasledujúceho 
pôstu. Ide o výrazné komické stvár-
nenie. Hlavými kostýmovými pos-
tavami sú postavy kňaza, rechtora a 
„pozostalých“.Kňaz paroduje obraz 
rozlúčky, aká býva pri cirkevnom 
obrade, ohlasuje koniec zábavy 
a lúči sa s basou, ktorú za náreku 
prítomných vynášajú von. Priebeh 
pochovávanie basy je nasledovný: 

oznámenie o ochorení, vyšetrovanie lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, po-
hrebný sprievod, plač nad hrobom a čítanie testamentu. Texty však nie sú dané, vytvárajú si 
ich herci sami, väčšinou ide o improvizáciu. 
Program fašiangov pokračoval o 16. hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra, kde sa pred-
viedli rôzne milé karnevalové masky. Tie najkrajšie získali odmenu.  

Pochovávanie basy v podaní folklórneho súboru Liborčan 
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Rok 2014 sa niesol v znamení volieb – voľby prezidenta, voľby poslancov do Európ-
skeho parlamentu, komunálne voľby. V marci odštartovali voľby prezidenta SR. Prvé 
kolo sa konalo 15. marca 2014. O post hlavy štátu sa uchádzalo 14 kandidátov, z toho 1 žena 
Helena Mezenská. Účasť voličov v Nemšovej dosiahla takmer 48 %. Do druhého kola, ktoré 
sa konalo 28. marca 2014 sa dostali dvaja kandidáti – Andrej Kiska ako nezávislý občiansky 
kandidát a podpredseda vlády SR Róbert Fico. Napokon preferovaný Róbert Fico zo strany 
Smer vo voľbách neuspel, a víťazom, prezidentom SR na obdobie 5 rokov, sa stal Andrej 
Kiska, ktorého volilo takmer 1 307 000 voličov, t.j. 59,4 %. Porazil tak protikandidáta takmer 
o 19 %. Vo volebnom zápase volilo Róberta Fica 40,6 % voličov. 
 
Preteky mladých rybárov do 15 ro-
kov sa uskutočnili v sobotu 10. mája 
2014 v Štrkovni Nemšová za nepria-
znivého počasia. Sto mladých rybárov 
ulovilo celkovo 74 kaprov, 24 pstru-
hov, 1 úhora, 116 červeníc, 98 bielic, 
5 pleskáčov a 5 ostriežov. Pretekárom, 
ktorí bodovali, sa udelilo 100 hodnot-
ných cien, ostatným pretekárom ude-
lili organizátori ceny žrebovaním štar-
tovacích lístkov. 
Najväčšiu rybu – 70 centimetrového 
kapra ulovil Roderik Zemanovič z ob-
vodovej organizácie č. 4 Nemšová. 
 
 
 
Umiestnenie pretekárov: 
 
Chlapci Počet bodov Organizácia 
Michálik Oliver 1406 4 
Minárech Thomas 1355 3 
Alexy Michal 1335 4 
 
Dievčatá Počet bodov Organizácia 
Micháliková Nina 776 4 
Dobošová Patrícia 645 4 
Malíková Martina 585 1 
 
Slávnostné otvorenie a posvätenie drevenej zrubovej zvonice sa konalo 17. mája 2014 
v Trenčianskej Závade. Stará zrubová zvonica z roku 1910, ktorá stála v Trenčianskej Závade 
v minulosti, bola zbúraná v 60-tych rokoch minulého storočia kvôli výstavbe potravín. 
Myšlienkou vystavať novú zvonicu pre mladšie generácie sa začal zaoberať J. A. Púček. 
Realizácia bola však sprevádzaná viacerými ťažkosti pri vybavovaní potrebných náležitostí. 
Napokon po výbere miesta osadenia bola vypracovaná projektová dokumentácia, získalo sa 
stavebné povolenie a začali sa výkopové práce. 
 
 
 

Ocenení pretekári, ktorým sa podarilo získať počas lovu rýb najviac 
bodov 
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Celú stavbu zvonice bez nároku na odmenu viedol J. A. Púček. Na stavbe okrem neho 
pracovali: Adamec V., Adamcová A., Begáň František mladší aj starší, Belko O., Belko V., 

Belková M., Bulejko M., Ďuriš E., 
Ďuriš J., Ďuriš P., Gabriš Š., Patka 
M., Pavlačka G., Pavlačka P.,  No-
vosad Š. 
Novú zrubovú zvonicu posvätil 
dekan farnosti Mgr. Anton Košík. 
Dominantou je zvon, a vonkajšia 
tabuľa informuje o histórii Tren-
čianskej Závady. Drevená zvonica 
skrášľuje Trenčiansku Závadu 
a potešila nielen obyvateľov tejto 
mestskej časti, ale aj pútnikov, 
ktorí sem každoročne zavítajú 
v máji a v októbri na hodovú svätú 
omšu.  
 

Dvere Kultúrneho centra boli opäť otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny pre voličov, ktorí pri-
stúpili k urnám a volili si zástupcov do Európskeho parlamentu. Z 5 135 oprávnených voli-
čov Nemšovej odovzdalo obálku 24. mája 2014 v Nemšovej len 12,8 % občanov. O kreslá do 
Európskeho parlamentu sa uchádzalo 29 politických strán, pričom občania nášho mesta naj-
viac hlasov odovzdali Kresťansko-demokratickému hnutiu, strane SMER–sociálna demokra-
cia a strane Sloboda a solidarita. V tomto roku išlo v poradí už o tretie voľby na Slovensku. 
 
Ihrisko v Ľuborči prilákalo neopakovateľnou vôňou gulášu v sobotu 21. júna mnohých 
gurmánov i negurmánov. Konal sa tu 2. ročník súťaže vo varení gulášu - Nemšovský kotlí-
kový guláš 2014. Disciplíny vo varení chutného pokrmu sa zúčastnilo 8 tímov, víťazom sa 
stalo a najlepší guláš navarilo družstvo Martina Kristína z Nemšovej. Akciu pripravilo Pohos-
tinstvo Dvorec, Pizza di Siusi v spolupráci so 117. zborom sv. Františka z Assisi. Deti sa 
v rámci tohto podujatia vyšantili na nafukovacom hrade, jazde na koňoch. Rôzne súťaže, 
tombola, či maľovanie na tvár spestrili popoludnie.   
 
Vítanie narodených detí sa uskutoč-
nilo 23. júna 2014 v obradnej sieni 
mesta. Primátor mesta, Ing. František 
Bagin, privítal 51 detí, ktoré sa naro-
dili v období od októbra 2013 až mája 
2014. Vítanie nových detí v toto popo-
ludnie bolo rozdelené do 3 častí vzhľa 
dom k veľkému počtu detí. Milým 
programom spestrili priebeh vítania 
deti z materskej školy. Aj pri tejto 
príležitosti dostali rodičia finančný dar 
od mesta Nemšová - 35 eur na dieťa. 
Ďalšie vítanie narodených detí sa u-
skutočnilo 12. novembra 2014. 
 
 

Rodičia s novonarodenými deťmi 

Zrubová zvonica skrášľuje Trenčiansku Závadu 
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Skauti 117. zboru svätého Františka z Assisi organizovali viacero akcií pre verejnosť. 
Pomáhali pri príprave a realizácii Dňa detí, Dňa sv. Huberta či Nemšovskom kotlíkovom 
guláši. Stany teepee boli súčasťou Indiánskeho dňa v Materskej škole na Ulici Odbojárov 
v Nemšovej. Členovia zboru zorganizovali na Sobotišti v Nemšovej zapálenie Jánskej vatry 
27. júna 2014. Súčasťou tejto akcie bola svätá omša, program pre deti a v podvečerných 
hodinách chvíle do zapálenia jánskeho ohňa vypĺňala hudobná skupina Ritmo. Deti aj dospelí 
sa mohutnej vatry dočkali o 21.30 hodine. 
 
V dňoch 15. a 16. augusta 2014 sa uskutočnil v poradí 19. tradičný Nemšovký jarmok na 
Ulici Janka Palu, na Mierovom námestí a v areáli mestského múzea. Na domácich, ale i cez-
poľných návštevníkov čakalo množstvo stánkov, v ktorých predajcovia predávali rôzne vý-
robky. Okrem tradičnej ponuky tovaru kupujúcich mohla očariť krása ľudových remesiel. 
Vyberať bolo možné z bohatej ponuky remeselných výrobkov z dreva, kože či prútených 
výrobkov. 
Okrem mnohých iných atrakcií, ktoré potešili dospelých i deti, sa v prvý deň jarmoku konali 
sprievodné akcie: dopoludnia v mestskej knižnici Krst knihy  „Kúzlo vodných mlynov“ 
autoriek Eleny Prnovej a Jany Králikovej a popoludní o 17. hodine sa dvere mestského múzea 
otvorili vernisážou „Obrazov Stanislava Lubinu“ a „Výstavou gladiol“ pestovateľa Jána 
Mindára. Mimoriadne veľký počet záujemcov si okrem týchto kultúrnych akcií prezrel 
i tradičnú ľudovú expozitúru na prízemí múzea. Centrum pozornosti divákov sa upriamila 
v amfiteátri mestského múzea na zaujímavé ukážky zásahov Rýchlej zdravotnej pomoci 
a Hasičského záchranného zboru z Trenčína. Záchranári i hasiči predstavili bezplatne svoju 
náročnú prácu. V tomto ročníku Nemšovského jarmoku sa prvýkrát hostia mohli veselo 
zabávať už od 16. hodiny popoludní počas bohatého hudobného programu, v ktorom vystúpi-
li hudobná skupina Fanatic, Dychová hudba Nemšovanka, Folklórna skupina Trombitáši 
Javorník Lúky, Folklórna skupina Liborčan a Hudobná skupina Nemšovský garážový orches-
ter. O 21. hodine prišlo na rad hudobné zoskupenie Voice and Guitar – Kristína Prekopová 
a Vladimír Nikulín, ktorí predstavili pop-rock-latino žáner. Na záver rozprúdila krv tan-
cujúcich hudobná skupina Lunes Band hrajúca do druhej hodiny rannej. Program jarmoku 
pokračoval aj na druhý deň v sobotu tradičným vystúpením mažoretiek a Dychového 
orchestra z Novej Dubnice. Celému podujatiu prialo aj počasie, ktoré prispelo k príjemne 
stráveným dňom a dobrej nálade. 

Mesto Nemšová usporiadalo pre občanov 23. augusta 2014 jednodňový autobusový zájazd 
na zámky južnej Moravy. Návšteva Valtického a Lednického zámku očarila 46 účastníkov 
výletu. Po prehliadke zámkov program pokračoval v Aquaparku Moravia – najväčšom aqua-
parku v strednej Európe. Tí, ktorí nevyužili možnosť kúpania sa, užili si oddych v krásnom 

Vystúpenie Folklórnej skupiny Trombitáši Javorník Lúky Ukážka náročnej práce Hasičského záchranného zboru  
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vinárskom meste Mikulov. Výletníci sa vrátili zo zájazdu očarení architektúrou zámkov 
našich susedov a tento deň bol pre nich príjemným spestrením všedných dní.  
 
Pri príležitosti 70. výročia leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi  sa konala spomienková 
akcia 29. augusta 2014 na miestnom cintoríne v Ľuborči. V tento pamätný deň si zároveň 
predstavitelia mesta s pánom 
Vojtechom Korvasom  pripo-
menuli 70. výročie Sloven-
ského národného povstania 
položením venca pri hrobe 
Janka Palu v Nemšovej.  
V rámci cezhraničnej spolu-
práce mesta Nemšová s mi-
kroregiónom Bošáčka sa us-
kutočnil projekt: Letecká bitka 
na česko-slovenskom pohra-
ničí z 29. augusta 1944, kto-
rého cieľom bolo pripome-
nutie si historických udalostí 
a prezentácia širokej verej-
nosti formou putovnej expo-
zície. Okrem iných bombar-
dérov sa zrútil v Smutnom jár-
ku neďaleko zámočku Antonstál v katastri Nemšová americký bombardér B-24 Liberátor 
“Rough Cobb“, ktorého cieľom bola továreň na výrobu tankov v Ostrave na Morave. 
Zachránilo sa deväť z desiatich mužov posádky. Desiaty z nich, Andrew Sollock to šťastie 
nemal. Bol pochovaný na miestnom cintoríne v Ľuborči, kde má stále symbolický hrob. Jeho 
pamiatku si prišlo uctiť veľa miestnych obyvateľov, ale návštevou nás poctili aj americkí 
občania, aby vzdali hold tým, ktorí padli počas leteckej bitky na území Slovenska a Čiech. 
Spomienkové akcie sa konali v piatok 29. augusta, v sobotu 30. 8. a v nedeľu 31. 8. v obci 
Kašava, Nová Bošáca, v meste Nemšová, v českých obciach Šanov, Bojkovice, Přečkovice, 
Rudice, Slavičín, Krhov a Vyškovec. Jeden z významných hostí, ktorý vzdal poctu padlým 
vojakom, bol 90-ročný pán Dickinson, v tom čase bol navigátorom bombardéru B-17 “Tail 
End Charlie“.  
Spomienkový akt pred hrobom Andrewa Solloca sprevádzal slovom pán František Mindár, 
z predstaviteľov mesta bol prítomný zástupca primátora Ing. Gabriš. Pri príležitosti návštevy 
Nemšovej si americkí občania prezreli aj areál a priestory Multifunkčnej zásobovacej základ-
ne Západ – Horné kasárne za sprievodu pána Františka Mindára. Takmer dvadsiati zúčastnení 
hostia sa napokon podpísali do Pamätnej knihy Nemšovej. 
 
Mesto Nemšová pri príležitosti Mesiaca úcty k starších pripravilo pre našich seniorov 
zaujímavé hudobné popoludnie. 12. októbra 2014 vo veľkej sále Kultúrneho centra privítal 
primátor mesta Ing. František Bagin viac ako tristo pozvaných starších občanov, ale i hosťa, 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslava Bašku. V programe vystúpili 
hendikepované deti a dospelí z Občianskeho združenia Čistá duša z Trenčína, ktoré recitovali 
pásmo zo svadobnej odobierky. Všetkých prítomných napokon obdarili drobnými darčekmi. 
Obohatením programu bol koncert dychovej hudby Mistříňanka z Moravy, ktorá zožala 
v publiku veľký úspech. 
 

Americkí občania na cintoríne v Ľuborči pred hrobom padlého vojaka Andrewa 
Sollocka počas leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi 
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V našom meste už tradične patrí jedna októbrová nedeľa tým skôr narodeným. Na spolo-
čenskom posedení v Kultúrnom centre sa 19. októbra 2014 stretlo 168 seniorov z Jednoty 
dôchodcov Slovenska a Mestskej organizácie Senior klubu. Hneď v úvode všetkých prí-
tomných privítala hudbou a spevom speváčka Janka Filová so svojím synom Danielom. 
Keďže si v tomto roku pripomíname 70. výročie SNP, minútou ticha si prítomní pripomenuli 
pamiatku padlých v Povstaní a v 2. svetovej vojne z nášho regiónu. Slávnostnú atmosféru 
navodila úvodnou básňou členka výboru Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
PhDr. Mária Bakošová. Stretnutie dôchodcov viedla predsedníčka miestnej organizácie Ing. 
Viktória Korbašová. Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Ing. František Bagin, ktorý po 
krátkych slovách zablahoželal jubilantom, odovzdal kvety a Pamätný list. Oficiálna časť bola 
ukončená prípitkom pána primátora. Posedenie pokračovalo večerou a voľnou zábavou. 
 
V mestskom múzeu v Nemšovej sa 13. novembra 2014 premietal o 16. hodine dokumentárny 
film študenta Jakuba Cíbika z Bolešova Biele Karpaty, kráľovstvo strážené Vršatcom. 
Základnou myšlienkou filmu je aktívna ochrana prírody venovaná predovšetkým severový-
chodnej časti tohto pohoria. Dokument približuje najvýznamnejšie ekosystémy, ktoré nachá-
dzame v Bielych Karpatoch. Autor filmu sa zameral na organizmy, najmä rastliny a hmyz, 
ľudské sídla, podstatnú časť filmu tvoria obrazy kvetnatých lúk a pasienkov Bielokarpatskej 
krajiny. Autor sa vo filme krátko venuje poliam a skalným bralám. Tento film získal prven-
stvo na 8. ročníku Horalfestu – festivalu umeleckej tvorby o horách, ktorý sa uskutočnil      
21. a 22. novembra 2014 na Štrbskom Plese. 
 
Dňa 15. novembra 2014 sa konali komunálne voľby aj v našom meste. Z celkového počtu 
5 178 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 53,51 %. Za primátora mesta Nemšová bol 
zvolený nezávislý kandidát Ing. František Bagin s počtom hlasov 952, čo je 34,86 %. 
Pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 boli zvolení noví poslanci Mestského zastupiteľstva 
mesta Nemšová; pre volebný obvod č. 1 Nemšová: MUDr. Peter Daňo (910 hlasov), Ing. 
František Bagin (711 hlasov), Ing. Zita Bednáriková (479 hlasov), Bc. Petra Šupáková (399 
hlasov), Janka Filová (375 hlasov), František Begáň (372 hlasov), Anton Krchňávek (358 
hlasov).  
Za volebný obvod č. 2 Ľuborča boli zvolení 3 poslanci: Ján Gabriš (245 hlasov), Alžbeta 
Gurínová (230 hlasov), Stanislav Husár (204 hlasov). 
Vo volebnom obvode č. 3 Kľúčové zvolili Pavla Vavruša so 188 hlasmi a Jána Kiačika so 
180 hlasmi. Kandidát Ing. Stanislav Gabriš bol zvolený za poslanca pre volebný obvod č. 4 
Trenčianska Závada so 63 hlasmi. 
 
V stredu popoludní, 26. novembra 
2014 sa konalo slávnostné otvorenie 
prvého mestského outdoorového fit-
ness ihriska, jednoduchšie povedané, 
prvej prírodnej telocvične v meste. 

Šesť rôznych strojov na cvičenie 
a  jedna veľká zostava hrázd a bradiel 
boli navrhnuté tak, aby si cvičiaci po-
silnili všetky svalové partie ľudského 
organizmu. 
Vonkajšie fitnes bolo vybudované na 
Ulici SNP pri parku v rámci projektu 
MAS Vršatec „Vonkajšie fitness – 
 

Verejná workoutová šou na otvorení mestského fitness ihriska 
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športom ku zdraviu“. Na otvorení sa zúčastnil špeciálny hosť, majster Slovenska v kali-
stenike, Martin Viedenský, ktorý predviedol so svojím zdatným tímom Workout Fanatics 
workoutovú šou. Zároveň prezradil tipy a triky na cvičenie či správnu životosprávu. Početní 
domáci streetworkouteri, príležitostní návštevníci, či vďační diváci sledovali so zatajeným 
dychom prvú verejnú street workout šou. Nechýbalo občerstvenie, dobrá nálada, ani tradičné 
strihanie pásky. 
 

Amfiteáter Mestského múzea sa opäť rozšiaril 5. decembra 
2014 svetlami a úsmevmi detí, ktoré túžobne očakávali 
príchod Mikuláša. Čakanie deťom a ich rodičom spríje-
mňovali svojím pripraveným programom žiaci Spojenej 
katolíckej školy, žiaci ZŠ Janka Palu a spevom a tancom sa 
predstavili žiaci ZUŠ Nemšová. Po vystúpeniach detí napo-
kon prišiel na koči Mikuláš, ktorý rozdal milé darčeky 
v podobe sladkostí a rozsvietil vianočný stromček.  
Nechýbali tradičné vianočné predajné trhy, kde okrem via-
nočného punču, vareného vína, ponúkali žiaci na predaj 
vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby a dekorácie. Tejto 
milej akcie sa zúčastnilo množstvo detí a rodičov. 
Mikuláš s čertom potešil deti nielen v Nemšovej, ale zavítal 
aj na Gazdovstvo Uhliská do Trenčianskej Závady. Deti si 
spestrili popoludnie tvorivými dielničkami, kde vyrábali 
všelijaké vianočné ozdoby a vrcholom mikulášskeho popo-
ludnia bolo uvedenie do života rozprávkovej knižky o zvie-
ratkách Príbehy z Gazdovstva Uhliská autorky Daniely 
Vaclavovej.  
  

Nemšovský Mikuláš 2014 
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EKONOMICKÝ ŽIVOT 

Na základe novej legislatívy sa mesto Nemšová uchádzalo prostredníctvom Úrade práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Trenčíne o pridelenie občanov, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, 
mali priznanú základnú dávku alebo boli poberateľom aktivačného príspevku. Od 9. júna 
2014 začalo 16 občanov Nemšovej vykonávať malé obecné služby, čo znamená, že pomá-
hali pri údržbe a úprave verejnej zelene, údržbe mestských cintorínov, hrabaní trávy po ko-
sení, pri zametaní a čistení chodníkov, pri doseparovaní odpadu. Vykonávali aj admini-
stratívne práce, ako roznášanie úradnej pošty, pomáhali v Centre sociálnych služieb a v škol-
ských jedálňach. Mesto s týmito občanmi malo uzatvorenú zmluvu do 31. 12. 2014 s tým, že 
za mesiac každý z nich musí odpracovať 32 hodín. Okrem nich, na malých obecných službách 
pracovalo aj ďalších 11 nezamestnaných, ktorí museli odpracovať 64 hodín mesačne. Pomá-
hali pri výbere daní a poplatkov, pri usporiadavaní archivovaných dokumentov a upratovali 
Mestskú športovú halu. 
 
Dňa 17. 2. 2014 bola na Mestský úrad v Nemšovej doručená petícia občanov na zákaz 
výherných automatov na území mesta. Viac ako 1500 obyvateľov Nemšovej vyjadrilo pod-
pisom negatívny postoj k hracím automatom v meste, čo je viac ako 30 % občanov vo veku 
od 18 rokov. Mesto na základe petície pri-
pravilo všeobecné záväzné nariadenie o zá-
kaze prevádzkovať niektoré hazardné hry 
v Nemšovej. Tento krok poslanci v aprílo-
vom zasadnutí nepodporili. Rokovanie po- 
slancov Mestského zastupiteľstva bolo veľ-
mi búrlivé, o jeden hlas návrh neprešiel. 
Pred samotným hlasovaním prerokovávali 
návrh tri komisie. Komisia všeobecného po-
riadku a sociálno-zdravotná komisia návrh 
podporili. Finančná komisia sa k návrhu po-
stavila negatívne. Mesto by zrušením hra-
cích automatov prišlo o značnú časť financií. 
Išlo by o 30 tisíc eur z príjmov rozpočtu mesta. Nepochybne sa o tejto téme v našom meste 
diskutovalo niekoľko mesiacov s veľkými emóciami a vášňami. Neschválením návrhu o záka-
ze výherných automatov bolo zmarenie úsilia tých, ktorí sa zanietili pre dobrú vec a chceli 
zabrániť ďalším rodinným finančným i majetkovým tragédiám. V novembri, po komunálnych 
voľbách 2014, keď sa čiastočne zmenilo zloženie poslancov mestského zastupiteľstva, sa opäť 
začalo so zbieraním podpisov na petíciu o zákaze prevádzkovania výherných automatov na 
území mesta Nemšová. 
O ďalších krokoch petície budeme informovať v nasledujúcom ročníku Kroniky mesta.  
 
Medzi úspešné projekty, ktoré mesto Nemšová dokončilo, bolo dobudovanie úseku 
CYKLOTRASA ŠIDLÍKOVÉ – VLÁRSKA NEMŠOVÁ II. ETAPA  
Mesto Nemšová sa dohodlo s MAS Vršatec na vybudovaní daného projektu, ktorý je dnes 
jeden z najobľúbenejších častí mesta. Vzhľadom k  nedostatku voľných finančných prostried-
kov, projekt riešil 2 etapy budovania. Minulý rok sa zrealizovala I. etapa, v ktorej sa vyasfal-
toval úsek v lokalite Šidlíkové. 
Cieľom projektu bolo vybudovanie II. etapy cyklotrasy v meste Nemšová, ktorá plynule nad-
väzuje na I. etapu cyklotrasy a prepája Nemšovú s Horným Srním. 

Občania doručili petíciu na zákaz prevádzkovania výherných 
automatov 
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Novovybudovaná II. etapa cyklotrasy sa končí na Vlárskej ulici, odkiaľ sa napája na už 
vybudovanú asfaltovú plochu na hrádzi pri rieke Váh. Prostredníctvom projektu sa vytvorila 

z hľadiska bezpečnosti a podpory cestov-
ného ruchu originálna cyklotrasa vedúca 
z Českej republiky cez Horné Srnie až 
do Nemšovej. Dĺžka cyklotrasy v meste 
Nemšová dosiahla až 1,541 km. V rámci 
terénnych úprav sa na teleso jestvujúcej 
ochrannej hrádze položil asfaltový kobe-
rec vrátane podkladových vrstiev. Zá-
kladná šírka spevneného povrchu koruny 
hrádze je 2,50 metra. Ide o obojstrannú 
cyklotrasu, kde šírka jazdeného pásu je 
1,25 metra. Zrealizovaním projektu sa 
dokončila v máji 2014 II. etapa cyklo-
trasy v dĺžke 626,56 metra. Prepojenie 
medzi obcami sa ukázalo ako efektívne 
riešenie, pretože cyklotrasa sa po dokon-
čení stavebných prác sprístupnila najmä 
cyklistom, chodcom i korčuliarom, ktorí 
ju začali naplno využívať. Obľubu našla 

aj medzi pracujúcimi, ktorí dochádzajú do práce, a krátia si ňou cestu. Taktiež sa zatraktívnilo 
územie a zvýšila sa kvalita štandardu obyvateľov mesta. 
 
OPRAVA STRECHY KULTÚRNEHO DOMU  
Rekonštrukciu si vyžiadal havarijný stav strechy Kultúrneho domu v Nemšovej, konkrétne 
časť strechy nad svadobnou sieňou a knižnicou, kde pretekajúca voda poškodzovala vnútorné 
vybavenie a knihy, bolo ju potrebné doslova zachytávať do pripravených nádob. Rekon-
štrukčné práce zrealizovala spoločnosť KPS izolácie, spol. s.r.o. Trenčín, s ktorou bola pod-
písaná zmluva dňa 14. 11. 2013. na sumu 26 499,97 eur s DPH. Mesto získalo z Úradu vlády 
SR na opravu nenávratné finančné prostriedky vo výške 10 tisíc eur. 
 
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA - CINTORÍN ULICA JANKA PALU NEMŠOVÁ 
Vedenie mesta, občania a návštevníci miestneho cintorína na Ulici Janka Palu boli dávno 
znepokojení z nevyhovujúceho a nebezpečného prístupu na cintorín, preto mesto zrealizovalo 
verejnú súťaž na realizáciu rekonštrukcie vstupu a realizáciu nového bezpečnejšieho bezbarié-
rového vstupu. Práce zrealizovala spoločnosť CESTY Nitra, a.s. závod Trenčín a pozostávali 
z rozobratia a spätného uloženia zámkovej dlažby, úpravy nábehu chodníka pre imobilných, 
realizácie bezbariérového vstupu s oplotením, bránkou a výsadby zelene. 
 
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA - CINTORÍN ULICA MORAVSKÁ NE MŠOVÁ 
V nevyhovujúcom stave bol prístupový chodník k ústrednému cintorínu na Moravskej ulici. 
Na rekonštrukcii sa podieľala spoločnosť CESTY Nitra, a.s., závod Trenčín na základe verej-
nej súťaže. Práce zahŕňali odstránenie jestvujúceho liateho asfaltu a realizáciu nového asfalto-
betónového krytu hrúbky 4 cm, v celkovej výmere 350 m². 
 
PARKOVISKO NA MIESTNEJ KOMUNIKÁCII HORNOV NEMŠOVÁ 
Parkovisko na Ulici Hornov je súčasťou väčšieho projektu pod názvom „Revitalizácia cen-
trálnej mestskej zóny, Ulica Sklárska, Odbojárov, Hornov, SNP -  Nemšová,“ na ktorú bolo 
vydané stavebné povolenie v roku 2009, a z ktorej boli v minulosti už zrealizované iné objek-

Cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska Nemšová II. etapa 
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ty s podporou financií Európskej únie. Keďže v tejto časti mesta sa nachádzajú bytové domy 
a sú tu sústredené zdravotné zariadenia, už dlhší čas sa vytváral tlak na tvorbu nových parko-
vacích miest. Preto sa mesto rozhodlo vyčleniť financie z vlastného rozpočtu. Realizátorom 
stavebných prác boli CESTY Nitra, a.s., závod Trenčín na základe verejnej súťaže. Práce 
pozostávali z odstránenia jestvujúceho základu pod pôvodným oplotením areálu materskej 
školy, odkopania terénu, uloženia a obsypania drenáže, obnaženia jestvujúceho vedenia NN 
s uložením do betónových žľabov, úpravy jestvujúceho rozvodu plynu, uloženia cestných 
obrubníkov a zámkovej dlažby, nástreku vodorovného dopravného značenia a spätnej úpravy 
terénu. Realizácia parkoviska si vyžiadala preloženie oplotenia materskej školy v celej trase 
od Ulice Hornov. Na týchto prácach sa podieľala firma DOMART Trenčín, s.r.o.. Po ukon-
čení prác vzniklo 26 nových parkovacích miest. Súbežne s výstavbou sa zrealizovala výsadba 
izolujúcej zelene pred oplotením areálu Materskej školy na Ulici Odbojárov. 
 
OPORNÝ MÚR VEDĽA ÚČELOVEJ KOMUNIKÁCIE V MESTE NEMŠOVÁ 
V mestskej časti Ľuborča na Ulici Jozefa Lacu v jej napojení na Fučíkovu ulicu bol dlhodobo 
problémový stav v zosúvajúcom sa svahu. Mesto sa po vzájomných rokovaniach so súkrom-
ným majiteľom  pozemku rozhodlo vybudovať v problémovej časti oporný múr. Oporný múr 
z gabionových košov zrealizovali v dĺžke 38 metrov CESTY Nitra, a.s., závod Trenčín. 
 
ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V MESTSKEJ ČASTI ĽUBORČA 
Na Ľuborčianskej ulici sa zrealizovala kanalizačná stoka EB 1 v dĺžke 123 metrov vrátane 10 
kanalizačných prípojok a na Kukučínovej ulici kanalizačný zberač F v dĺžke 50 metrov s 3 ka-
nalizačnými prípojkami, vrátane povrchovej úpravy krytu vozovky. Na základe požiadaviek 
občanov sa na predmetnom úseku osadili dve uličné vpuste. Práce boli hradené z Environ-
mentálneho fondu a z rozpočtu mesta Nemšová. Stavbu zrealizovala spoločnosť Doprastav. 
 
V rámci neinvestičných akcií sa schválilo zadanie nového územného plánu a vykonalo sa 
vyregulovanie tepla v Centre sociálnych služieb. 
V tomto roku boli na základe výzvy Ministerstva financií SR na predkladanie žiadostí o do-
tácie na individuálne potreby obcí predložené 2 žiadosti: 

1. Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v Nemšovej, 
2. Rekonštrukcia plynovej kotolne v Mestskej športovej hale v Nemšovej. 

V mesiaci júl boli na základe Výzvy Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na zníženie energetickej náročnosti verejných budov predložené ďalšie 
projekty, a to: 

1. Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nemšovej, 
2. Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na Trenčianskej ulici 

v Nemšovej. 
 
V jarných mesiacoch sa v meste urobili aj drobné opravy – zabezpečila sa výmena zvodidiel 
pred Ľuborčianskym mostom a upratal sa priestor pred fínskym domom, kde vzniklo pekné 
parkovisko. Po neustálom apelovaní na železnice SR sa mestu podarilo zabezpečiť rekon-
štrukciu železničného priechodu. V rámci poskytnutia práce dlhodobo nezamestnaným, ktorí 
si museli odpracovať minimálne 32 hodín, sa opravil múrik školského plotu ZŠ na Ulici Janka 
Palu, s ich spoluprácou sa natrel Ľuborčiansky most i zábradlia na mostíkoch ponad potok na 
Závadskej ulici, nové nátery vykonali aj na oploteniach cintorínov v Nemšovej. 

 
Ako sme informovali v minulom ročníku Kroniky mesta Nemšová, kúpalisko v Nemšovej 
zostalo v minulom roku zatvorené po negatívnych skúsenostiach mesta s prenajímateľmi. 
Vedenie mesta sa rozhodlo prevziať na seba správu kúpaliska, a tak zabezpečiť nasledujúcu 
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sezónu. Vynaložené úsilie so začatím rekonštrukcie mestskej plavárne tento rok zlyhalo na 
financovaní projektu. Zlú situáciu s kúpaliskom sa nepodarilo dlhodobo vyriešiť, počas tohto-
ročnej  letnej sezóny kúpalisko zostalo zatvorené. Začiatkom roka mesto vypísalo verejnú sú-
ťaž na dodávateľa stavebných prác. Z 11 oslovených dodávateľských firiem sa do výberového 
konania prihlásili len dvaja uchádzači,  jeden z nich nesplnil podmienky účasti, preto verejnú 
súťaž zrušili. Mesto sa obrátilo na banky so žiadosťou o úver na opravu kúpaliska. Projekt na 
opravu vypracovala firma Hutní projekt Frýdek-Místek a stál takmer desaťtisíc eur. Odhado-
vané náklady na rekonštrukciu vyčíslili na 1,3 milióna eur. 

Na kúpalisku sa plánuje 
kompletne vymeniť veľ-
ký a detský bazén, ktorý 
nahradia antikorovými. 
Súčasťou rekonštrukcie 
budú nové areálové roz-
vody, nové spevnené plo-
chy po areáli, ako aj v 
okolí bazénov, oplotenie, 
úprava trávnatého terénu, 
vrátane výsadby nových 
stromov. Plánovaný je 
bezbariérový prístup, dve 
detské ihriská, tri bufety 

a pribudnú aj parkovacie miesta zadarmo pre návštevníkov. Kapacita plavárne bude 600 ľudí, 
z toho 140 môže byť naraz vo vode. Mesto chce kúpalisku vrátiť zašlú slávu, v minulosti bolo 
veľmi obľúbeným a vyhľadávaným miestom. Plaváreň bude prevádzkovať mesto cez Mestský 
podnik služieb a na jeho rekonštrukciu vyčlenilo mesto 400 tisíc eur a ďalších 500 tisíc 
z bankového úveru. Zadlženosť mesta klesá, preto si mesto môže dovoliť splácať úver.  
Termín, kedy by kúpalisko mohlo byť otvorené, je jún 2015 za predpokladu, že po výbere 
dodávateľa prác, poslanci mestského zastupiteľstva schvália realizáciu opravy a podpísanie 
zmluvy s dodávateľom. Ľudia sa v nemšovskom kúpalisku naposledy okúpali v roku 2012, 
odvtedy je zatvorené. 
 
Deťom v Nemšovej koncom októbra pribud-
lo nové ihrisko na Duklianskej ulici. Vybu-
dovalo ho mesto v spolupráci MAS Vršatec. 
Pôvodným zámerom bolo obnoviť ihrisko na 
Nive, ale mesto sa nedohodlo s vlastníkom 
pozemku, pridali sa aj problémy s povolením 
stavebného úradu, keďže sa na pozemku na-
chádzal elektrický zdroj. 
Na novom ihrisku sa osadila farebná šmý-
kačka, detské hojdacie prvky, nové lavičky 
a odpadkový koš. Ihrisko týždeň pred vybu-
dovaním pracovníci VPS Nemšová pokosili, 
následne orezali stromy, zabetónovali zákla-
dy detských prvkov a upravili celý priestor. 
Finančne prispelo mesto sumou 2 900 eur, 
ktorú poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Nemšovej schválili z rozpočtu mesta. Z ve-
rejnej zbierky od občanov putovalo 63 eur 

Vizualizácia nového kúpaliska 

Nové detské ihrisko na Duklianskej ulici v Nemšovej 
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a čiastkou 1500 eur financovala realizáciu Miestna akčná skupina Vršatec. Z tejto sumy bol 
1000 eur grant v rámci europrojektu, ktorý podala MAS Vršatec. Celkové náklady na obnovu 
ihriska predstavovali sumu 4 300 eur.  
 
Evidencia obyvateľstva 
V tomto roku mesto malo k 31. 12. 2014: 6 257 obyvateľov,  
z toho: mužov 3 097 

 žien 3 160 
Podľa častí mesta:  

� Nemšová: 4 047 
� Ľuborča: 1 294 
� Kľúčové: 664 
� Trenčianska Závada: 252 

Počet sobášov: 47 
Počet narodených detí: 76, z toho 41 chlapcov, 35 dievčat 
Počet prihlásených občanov: 60 
Počet úmrtí : 49, z toho 32 mužov, 17 žien 
Počet odhlásených občanov: 87, z toho mimo územia SR: 0 
Celkový prírastok: 136 
Celkový úbytok: 136 
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NÁBOŽENSKÝ A DUCHOVNÝ ŽIVOT 

Rok 2014  katolícka cirkev venovala Panne Márii. Dôvodom 
vyhlásenia tematického jubilejného Roka Sedembolestnej 
Panny Márie bolo 450. výročie od prvého zázraku na prího-
vor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembo-
lestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska. Vrcholom jubi-
lejného roka bolo slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu 
Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 2014 v Šaš-
tínskej bazilike. Základný cieľ mariánskeho roka bolo bližšie 
primknutie sa k Ježišovi podľa vzoru Panny Márie. Rok Se-
dembolestnej Panny Márie trval od 1. januára do 31. decem-
bra 2014. Symbolom, prostredníctvom ktorého vyjadrujú slo-
venskí veriaci úctu Sedembolestnej Panne Márii sa stala Šaš-
tínska pieta pochádzajúca z roku 1564. V Kostole svätého 
Michala sa počas trvania Roka Sedembolestnej Panny Márie nachádzalo logo postavy  sedia-
cej Matky s mŕtvym Kristom v lone, ktoré zachytávalo rozmer utrpenia Panny Márie. 
 
V nedeľu 18. mája 2014 sa veriaci zišli na slávnostnej svätej omši v Kaplnke Panny Márie 
Fatimskej v Trenčianskej Závade. Na hodovú slávnosť prizval správca farnosti Mgr. Anton 
Košík hlavného celebranta a kazateľa, Martina Štefanca. Páter Martin Štefanec pracuje ako 
šéfredaktor časopisu Hlasy z misií, je misionár verbista. Vo svojej kázni zaspomínal na svoje 
detské časy, keď sa jeho brat stal kňazom a jeho prvé pôsobisko bola farnosť Nemšová. Často 
vtedy Nemšovú navštevoval. Vo svojich povzbudivých slovách vyzdvihol vytrvalcov, ktorých 
neodradilo chladné počasie, vietor a dážď a prišli, aby si uctili svoju patrónku Pannu Máriu. 
Hodová svätá omša sa vysluhuje v Trenčianskej Závade dvakrát do roka, po 13. máji a 13. 
októbri. 
Ľuborčianske hody sa v tomto roku slávili 15. júna pri príležitosti sviatku svätého Antona. 
Šestnástku svätú omšu odslúžil v cintorínskej kaplnke dekan farnosti Mgr. Anton Košík, 
ktorému k meninovému sviatku poprial v zastúpení veriacich z Ľuborče pán Peter Koníček 
veľa zdravia, síl a Božieho požehnania.   
Pri príležitosti sviatku svätej Anny sa hodová svätá omša vysluhovala v kaplnke svätej 
Anny v Kľúčovom 27. júla a hodová slávnosť, ktorú v hojnom počte navštevujú veriaci sa 
vysluhovala i v Borčiciach v Kaplnke Povýšenia svätého kríža po 8. septembri, po sviatku 
narodenia Panny Márie. 
 
Slávnosť Prvého svätého prijímania sa konala 25. mája a prijalo ju 58 detí.  
V máji zatraktívnila Trenčiansku Závadu replika pôvodnej zvonice. Po mnohých peripetiách 
s odkúpením pozemkov pod zvonicou a ťažkosťami s dodávateľskými prácami sa spoločným 
úsilím nadšencov a mesta podarilo postaviť krásne dielo, ktoré vysvätil na sviatok Panny 
Márie Fatimskej 13. mája 2014 dekan farnosti Mgr. Anton Košík. Zrubová zvonica 
skrášľuje Trenčiansku Závadu, je potešením domácich obyvateľov, ale i všetkých návštev-
níkov, ktorí tu zavítajú nielen počas púte, ale aj v priebehu celého roka. (Bližšie sa Zrubovej 
zvonici venujeme v kapitole Verejno-spoločenský život.) 
 
Vo farnosti Nemšová pôsobil už šesnásty rok duchovný správca Mgr. Anton Košík. Po šty-
roch rokoch svojho pôsobenia odišiel do farnosti v Bánovciach nad Bebravou kaplán         
Mgr. Michal Vlček. Svoju duchovnú službu v Nemšovej začal 1. júla 2014 kaplán Mgr. 
Martin Vitek. 
 

Logo nesie rozmer utrpenia Panny 
Márie ako jednej zo siedmych bolestí 
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V nemšovskej farnosti začalo pôsobiť novozniknuté Františkánske bratstvo Panny Márie 
Anjelskej. Každý utorok sa po svätej omši otvorenými stretnutiami konali večerné chvály pre 
členov i nečlenov a pokračovali na farskej charite prednáškami, čítaním svätého Písma, 
poznávaním životopisov svätcov, spoločnými modlitbami, či rozhovormi.  
Vo farskom Kostole svätého Michala Archanjela sa v sobotu večer, 2. augusta 2014, na 
slávnosť sviatku Panny Márie Anjelskej konal slávnostný obrad, v ktorom po dvojročnej 
formácii zložilo päť žiadateľov trvalé sľuby – takzvanú profesiu a dve žiadateľky vstú-
pili do obdobia formácie vo Františkánskom svetskom ráde. Svätú omšu slúžil františkán-
kapucín brat Jakubrafael, regionálny duchovný asistent a dekan farnosti Mgr. Anton Košík. 
Po liturgii slova žiadatelia zložili svoj sľub jednotlivo vložiac dlaň do dlane národného 
ministra rádu Jozefa Gazdíka. Nasledoval okamih, keď noví bratia a sestry podpísali na oltári 
dokumenty o vstupe do svetského rádu. Na ne položil celebrant korporál, a týmto spôsobom 

ponúkol srdce každého 
z nových členov ako obe-
tu. Členovia formujúceho 
sa bratstva sa dva roky 
pripravovali pod vedením 
Miestneho bratstva svet-
ských františkánov v Žili-
ne a s pomocou národné-
ho ministra Jozefa Gazdí-
ka. Zloženie trvalých sľu-
bov dalo základ ku vzni-
ku nového bratstva na 
Slovensku. Františkánsky 
svetský rád je jediným 
lickým rádom na svete, 
ktorý má štatút rehole. 
Spája ľudí, ktorí sa zavia-

zali žiť evanjelium Ježiša Krista v šľapajach svätého Františka. Záujemci najskôr navštevujú 
stretnutia nezáväzne, a ak sa rozhodnú, vstupujú do dvojročného obdobia formácie alebo 
môžu zostať členmi bratstva bez trvalého záväzku. 
 
Tak ako minulý rok, i tento rok sa 28. decembra 2014 v Kostole svätého Michala v Nem-
šovej uskutočnil vianočný program žiakov Základnej umelej školy pod názvom „Vinšujeme 
vám“. V spolupráci s folklórnou skupinou Liborčan sa predstavil detský folklórny súbor 
Dvorček pri Základnej umeleckej škole, ktorý existuje od roku 2012 a snaží sa zachovať 
vianočné tradície aspoň svojím vystúpením. Vo vianočnom programe nechýbali koledové 
i novoročné piesne či Betlehemská hra z 19. storočia. Na koncerte sa predviedli hostia, 
zoskupenie „Spojené huky Slovenska“, ktorí spríjemnili atmosféru Vianoc koledovými 
piesňami v podaní vzácneho hudobného nástroja – gájd a priblížili nám gajdošskú tradíciu 
Slovenska. 
 
Posledný deň roka vyhodnotil dekan farnosti cirkevnú štatistiku , z ktorej uvádzame nasle-
dujúce údaje: vo farnosti Nemšová sa pokrstilo 94 detí, Prvé sväté prijímanie prijalo 56 
detí, zosobášilo sa 31 snúbeneckých párov a pochovalo sa na miestnych cintorínoch 56 ľudí. 
  

Slávnosť zloženia sľubov žiadateľov do Františkánskeho svetského rádu. 
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KULTÚRNY ŽIVOT 
 

Slávnostné podujatie ku Dňu učiteľov sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách 27. marca 
2014 v Kultúrnom centre v Nemšovej. Stretnutie pedagógov našich škôl sa nieslo v duchu 
vďaky za ich obetavú prácu. V príhovore sa im poďakoval za vynikajúce výsledky aj primátor 
mesta Ing. František Bagin. O spestrenie a umelecký zážitok sa postaral akordeónový súbor 
z Dubnice nad Váhom.  

 
Obyvatelia Nemšovej a okolitých mest-
ských častí privítali 30. apríla mesiac lásky 
tradi čným stavaním májov. V tomto roku 
sa k pestrým hudobným  a tanečným vystú-
peniam  folklórneho súboru Liborčan a dy-
chovej hudby Nemšovanka pridal lampio-
nóvý sprievod a májová veselica. O 20.00 
hodine sa rozžiarili lampióny v amfiteátri 
Mestského múzea a sprievod pokračoval cez 
Ulicu Janka Palu, po Sklárskej ulici späť 
k múzeu, kde bodku za postavenými májmi 
dal pripravený ohňostroj a ľudová veselica.  
 
 

Druhá májová nedeľa patrí tradične mat-
kám. Mesto Nemšová v spolupráci s Kres-
ťansko-demokratickým klubom pripravilo 
11. mája 2014 pre všetky mamy, babky, 
prababky kultúrne podujatie ku Dňu ma-
tiek.  Hneď pri vstupe do Kultúrneho centra 
bola každá mama obdarovaná kvietkom, ale 
tá najkrajšia kytica ju čakala až vo veľkej 
sále, a to v podobe pestrého programu, kto-
rý si nacvičili deti z materských, základ-
ných škôl a žiaci ZUŠ.S hudobným pásmom 
a spevom potešila všetkých prítomných pe-
dagogička ZUŠ DiS. art. Eva  Sýkorová. 
 

Základná umelecká škola v spolupráci so 117.  zborom sv. Františka z Asissi a mestom Nem- 
šová po prvýkrát pripravili 1. júna pre deti Cestu rozprávkovým lesom. Štartovalo sa pri 
Základnej umeleckej škole Nemšová a trasa smerovala cez malú chmeľnicu k jazeru a späť. 
Viac ako dvesto detí absolvovalo cestu s rodičmi po skupinkách podľa predloženého plánu. 
Na ôsmich stanoviskách čakali na malých i veľkých rôzne rozprávkové bytosti, ktoré zadávali 
tvorivé úlohy. 
Po ich vyriešení získali deti na každej zástavke pečiatku. Okrem nečakaných prekvapení 
v podobe zbojníkov a čertov, ktorí strašili deti z kríkov, zúčastnené detské rúčky pomáhali 
postaviť perníkový domček pre ježibabu, či piesňou sa snažili vyslobodiť jazernú princeznú. 
Na konci rozprávkového lesa bola prichystaná diskotéka, predajné stánky s občerstvením 
a cukrovou vatou. Nechýbalo ohnisko na opekanie vlastných špekačiek. Keďže cesta bola 
vhodná i pre kočíky, mnohé rodiny neváhali a strávili príjemné popoludnie plné detského 
smiechu, radosti a nadšenia.   

Tradičné stavanie májov spojené s lampiónovým sprievodom 

Vystúpenie detí ku Dňu matiek 
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Súťaž o pečiatku s rôznymi rozprávkovými bytosťami 

 
Ľuborecká dolina sa v sobotu 7. júna 2014 už po siedmykrát zaplnila milovníkmi prírody 
vďaka sviatku svätého Huberta, ktorý sa slávi pri príležitosti júna - mesiaca poľovníctva. 
Nielen lesníci, poľovníci, ale aj turisti a ľudia zo širokého okolia prišli stráviť horúci júnový 
deň k Studničke pod Košármi, kde 
bol pripravený rôznorodý program 
pre deti i dospelých. Slávnostná 
svätá omša spojená so svätohubert-
skými tradíciami sa začala o 15.00 
hodine posvätením masívneho dre-
veného kríža, ktorý osadili pri tejto 
príležitosti členovia občianskeho 
združenia Hubert. Po jej skončení 
bol pripravený guláš a občerstvenie. 
V programe nechýbal skautský tá-
bor, vlastnoručné razenie príleži-
tostnej mince, streľba zo vzduchov-
ky na terč, maľovanie na tvár, z ľu-
dových remesiel boli pripravené 
ukážky výroby hrnčekov na hrnčiarskom kruhu, či výroba príležitostných pohľadníc s pečiat-
kou. Najviac zaujali domácich i zahraničných návštevníkov ukážky sokoliarskych dravcov.  
 
Kultúrne centrum v Nemšovej 8. júna zaplnilo približne 500 hostí, ktorí prišli osláviť prvé           
narodeniny Šláger rádia. Medzi účinkujúcimi interpretmi nechýbala aj skupina Galaktic 
z Nemšovej. Ľudové piesne v podaní viacerých hudobných skupín sa ozývali až do 18. hodiny 
popoludní a boli súčasťou programového vysielania Šláger rádia. 
 
Prvý júlový týždeň charakterizoval začiatok pravidelných koncertov už 37. ročníka Hudob-
ného leta. Počas letných prázdnin, každú nedeľu o 18.30 sa zaplnil amfiteáter Mestského 
múzea divákmi, v jednom prípade sála Kultúrneho centra kvôli nepriaznivému počasiu. 
 
 
 
 
 

Slávnostná svätá omša sa niesla v duchu svätohubertských tradícií 

Stanovisko č. 3, ukážka z rozprávky Mrázik 
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Dychová hudba Nemšovanka vystúpila 
v úvode ročníka, potom nasledovali Dy-
chové hudby Nedanovčianka, Bodo-
vanka, Mladík, Bučkovanka, Trenčian-
ska 12, Nemšovský garážový orchester, 
Váhovanka a Dychová hudba Dúbra-
vanka z Českej republiky zakončila sériu 
letných koncertov. Vďaka deviatim kva-
litným hudobným telesám strávili mi-
lovníci ľudovej hudby príjemné chvíle. 
Tradične známe aj menej známe melódie 
piesní majú každý rok svojich stálych 
priaznivcov.  
 

Do amfiteátra za Kultúrnym centrom sa vrátil filmový život i tento rok. Nemšovčania uvideli 
počas leta sedem filmov, ktoré sa premietali v piatkové večery v neopakovateľnej atmosfére 
kina pod hviezdami. Šnúra premietaní sa začala 4. júla 2014 cynickým thrillerom Kandidát. 
Program premietania bol pestrý, priaznivci letného kina si mohli pozrieť animovanú komédiu 
Vtáčí úlet, sci-fi Gravitácia, komédiu Líbaš jako ďábel, fantasy film Hobit: Smaugova 
pustatina, komédiu Jak porodiť a nezblázniť sa a Vo štvorici po opici 3. Náklady na letné kino 
predstavovali sumu 400 eur, vstup pre divákov bol zadarmo. Návštevnosť bola premenlivá, 
v priemere sa na premietaní zišlo 60 divákov. 
 
Jedným zo sprievodných podujatí Nemšovského jarmoku, 15. augusta, bolo otvorenie 
výstavy nášho rodáka, úspešného výtvarníka a významného umelca trenčianskeho regió-
nu, Stanislava Lubinu. 
Vo výstavných priestoroch Mestského múzea predstavil svoje maľby, kresby, miniatúrne 
novoročenky, rozmerné grafiky i ex-libris. Výstava, ktorú pripravilo mesto Nemšová v spo-
lupráci s Galériou Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, bola slávnostne zahájená ver-
nisážou o 17. hodine za účasti pred-
staviteľov mesta, prednostky Ing.  
Ivety Jurisovej a Ing. Jozefa Prekopa. 
O tvorbe Stanislava Lubinu pred-
niesla odborný výklad a kurátorsky 
výstavu zastrešila, Ela Porubänová, 
odborná pracovníčka Galerie Miloša 
Alexandra Bazovského v Trenčíne. 
Umelecké diela si prišli prezrieť nie-
len príbuzní autora, ale i veľa auto-
rových kolegov, známych a výtvar-
ných umelcov. Aj keď grafik a maliar 
Stanislav Lubina, ako člen Spolku 
grafikov, úspešne vystavoval svoje 
diela vo Francúzsku, v Austrálii, 
v USA a Kanade, vo svojom rodnom meste sa samostatnou výstavou predstavil po prvýkrát. 
Za svoju angažovanosť medzi sluchovo postihnutými, ale najmä za dlhoročnú výtvarnú 
činnosť bol v októbri minulého roka ocenený vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Počas Hudobného leta sa predstavilo 9 dychových telies 

Z vernisáže výstavy Stanislava Lubinu 
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Umelec sa v Nemšovej narodil, tu vyrastal, neskôr desaťročia žil v Novej Dubnici a pracoval 
v Trenčíne. Pred piatimi rokmi sa do Nemšovej vrátil, kde žije a tvorí doteraz. Výstava mala 
veľký úspech a trvala do konca septembra.  
 
Krátko po otvorení 19. Nemšovského jarmoku, 15. augusta 2014, sa v dopoludňajších 
hodinách konalo v Mestskej knižnici, zaujímavé podujatie – Krst knihy autoriek Ireny 
Prnovej a Jany Králikovej „Kúzlo vodných mlynov“. 
Autorky vydali publikáciu po jedenapolročnej neúnavnej práci zhŕňania dokumentov z oblasti 
mlynárstva a vodných mlynov, ale najmä z rôznych stretnutí s ľuďmi, ktorí si pamätali časy, 

kedy mlynárstvo prekvitalo. Kni-
hu uvítali do života pokrstením 
hŕstkou pšenice – primátor Nem-
šovej Ing. František Bagin a sta-
rosta Horného Srnia Jozef Hú-
serka. 
V knihe nájdeme históriu mlynov 
v našom kraji, mlynárske rodiny 
a ich životné príbehy, ako aj in-
formácie o Králikovom mlyne, 
ktorý sa s pôvodným zariadením 
zachoval v našom meste dodnes. 
Kniha je v predajni Kvetinárstva 
pani Šimkovej a u pani Vavrušo-
vej v Ľuborči.  

 
Divadelné predstavenie pod názvom Prekvapenie vyplnilo Nemšovčanom popoludňajší 
program v nedeľu 14. septembra 2014 v Kultúrnom centre. Divadelný súbor HUGO 
z Pruského zahral neobyčajne vydarenú komédiu o tom, že nemôžeme stratiť to, čo sme nikdy 
nevlastnili. Dej hry charakterizovali nečakané udalosti, zvraty, mafiánske praktiky a vtipný 
humor. Komédia v réžii Andreja Škvaru bola predstavená na motívy komédie Falošné peniaze 
anglického dramatika Raya Conneya. Cena vstupného bola dobrovoľná, no napriek tomu si 
hru prišlo pozrieť iba sto divákov. 
 

Aj tento rok sa od 10. – 13. októ-
bra 2014 v priestoroch Kultú-
rneho centra v Nemšovej usku-
točnil 48. ročník oblastnej výsta 
vy Ovocia, zeleniny a kvetov. 
Výstavu v spolupráci s mestom 
organizovali a zabezpečovali Ob-
čianske združenie prídomových 
záhradkárov a Občianske združe-
nie záhradkárov osady Bočky. 
Slávnostným príhovorom ju otvo-
ril primátor mesta Ing. F. Bagin. 
Na obdiv boli vystavené rôzne 
tradičné druhy ovocia, jabĺk, hru-
šiek, sliviek, hrozna, či orechov. 

Návštevníci sa mohli potešiť veľkým počtom rôznych druhov zeleniny ako cesnak, cibuľa, 
mrkva, repa, tekvica a zemiaky. Výstavu spestrila aj účasť nemšovských včelárov, ktorí 

Krst knihy Ireny Prnovej a Jany Králikovej Kúzlo vodných mlynov, s primá-
torom Ing. F. Baginom a J. Húserkom 

48. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina a kvety 
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ponúkali na predaj nielen med, ale medovinu, a výrobky z včelieho vosku. O vystavovanú 
ukážku včiel v úli mali najväčší záujem najmenšie deti. Bohatú ponuku byliniek predstavili aj 
vystavovatelia z Občianskeho združenia Veronica. Záujemcom poskytovali informácie o by-
linkových tinktúrach s návodom na použitie. 
 Za pozornosť stáli nádherné jesenné kvety a vkusné aranžmány v košíkoch, bez povšimnutia 
nezostali ani listnaté a ihličnaté bonsaje. Umelecké spestrenie výstavy ponúkli práce a dielka 
malých škôlkarov, školákov zo Základných škôl, a najmä žiakov Základnej umeleckej školy.    
 
Pri príležitosti udeľovania ocenení jednotlivcom a kolektívom z oblasti kultúry sa 27. októ-
bra 2014 konal slávnostný večer v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v Trenčíne. Za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja si prevzalo ocenenie 
z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku deväť jednotlivcov 
a jeden kolektív. Ocenení boli aj naši traja spoluobčania. 
Návrh na ocenenia podalo mesto Nemšová v zastúpení primátorom Ing. Františkom Baginom  
28. júla 2014. 
Prvú cenu, ďakovný list, si pre-
vzala Irena Prnová za uchová-
vanie a rozvoj kultúrneho dedič-
stva národa a za literárnu tvorbu 
o histórii mesta Nemšová pri prí-
ležitosti vydania knihy Kúzlo vod-
ných mlynov. Ocenenie bolo ude-
lené kolektívu Folklórnej skupi-
ny Libor čan, za dlhoročné pôso-
benie a udržiavanie ľudových tra-
dícií a zvykov v meste Nemšová, 
pri príležitosti 45. výročia vzniku. 
Tretie ocenenie si prebral za Tvo-
rivý čin roka František Begáň, za 
vybudovanie a sprístupnenie Ná-
učného poľovníckeho a lesného chodníka v Nemšovej – Ľuborčianskej doline a za pomoc pri 
realizácii repliky stavby Zrubovej zvonice v Trenčianskej Závade.  

 
 
  

František Begáň z Nemšovej (vľavo) ocenený za Tvorivý čin roka 
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ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
 

Materskú školu Odbojárov 177/A Nemšová s elokovanými triedami na Uliciach Kro-
páčiho 1, Ľuborčianskej 2 a Trenčianskej 43 v školskom roku 2013/2014 navštevovalo 
180 detí. V tomto roku Rada školy uskutočnila výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy. 
Vo výberovom konaní v máji 2014 zvolila riaditeľa na funkčné obdobie 2014 - 2019 Bc. 
Miroslavu Dubovskú. Deti na predprimárne vzdelávanie pripravovalo 16 pedagogických 
zamestnancov, ktorí si počas roka rozvíjali profesionálne pedagogické kompetencie prostred-
níctvom projektu „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ . Pedagógovia si zvy-
šovali svoju odbornosť i formou individuálneho štúdia odbornej literatúry, odborných časo-
pisov a odborných internetových stránok. Získané poznatky aplikovali v edukačnom procese.  

V školskom roku 2013/2014 materská škola poskytovala celodennú formu výchovy 
a vzdelávania. Po ukončení posledného ročníka sa dieťa stane absolventom materskej školy 
a získa osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania. Toto osvedčenie získalo v tomto 
školskom roku 60 detí na slávnostnom galaprograme 26. júna 2014 v Kultúrnom centre, kde 
sa predškoláci definitívne rozlúčili s bránami materskej školy a nadobudli školskú spôso-
bilosť. Pestrý život v materskej škole bol podporovaný zriaďovateľom, mestom Nemšová, 
rodičmi i širokou verejnosťou. 
Škola organizovala širokú paletu aktivít pre deti, rodičov i pre verejnosť mesta Nemšová. 
Spolupracovala so zriaďovateľom, mestom Nemšová, ktorý školu podporoval i sporadicky 
sponzoroval. Škola sa snažila o status otvorenej školy, akcie boli zamerané na kultúru, šport 
a spoločenské podujatia, ktoré deťom priniesli množstvo nových zážitkov. 
Materská škola získala od 1. 1. 2014 samostatnú právnu subjektivitu, preto bolo potrebné 
vytvorenie nového pracovného miesta na pozícii ekonóm. Zriaďovateľ i vedenie školy 
prioritne vytvorili a vybavili kancelárskym nábytkom pracovňu ekonómky a vedúcej školskej 
jedálne na Ulici Odbojárov. V priebehu roka sa tu vykonali drobné opravy, na prevádzkach 
Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej sa vykonala výmena svietidiel. Z rozpočtu školy sa 
zabezpečilo množstvo didaktického materiálu a hračiek, v štyroch triedach boli namontované 
interaktívne tabule s príslušenstvom, zakúpil sa nový nábytok. V elokovanej triede na Ulici 
Kropáčiho sa prostredníctvom sponzorov zabezpečili dva televízory a DVD prehrávač. V trie-
dach na Ľuborčianskej ulici sa z financií zabezpečilo materiálne vybavenie detských umy-
várok, zakúpilo sa telovýchovné náradie a športové potreby. Hračky a výtvarný materiál sa 
zakúpili i do triedy v Kľúčovom. 

V rámci edukačných aktivít deti navštívili Mestskú knižnicu Príchod Mikuláša potešil všetkých škôlkarov 
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V rámci zdravého životného štýlu škola plnila ciele vlastného projektu Žijeme zdravo, v spo-
lupráci s rôznymi partnermi organizovala množstvo športových, kultúrnych a spoločenských 
akcií, ktoré deťom priniesli veľa zážitkov: 

� absolvovanie divadiel, napríklad: Pipi dlhá pančucha, Červená čiapočka, Žabí 
kráľ; 

� exkurzie: do Galérie M. Bazovského, Slávnického letiska, na Farmu Uhliská 
� 3. ročník florbalového turnaja, Zvieratková joga, Indiánsky deň, lampiónový 

pochod Večerný Haloween; 
� Besiedky ku Dňu matiek, k Vianociam, rozlúčkový Galaprogram predškolákov; 
� Kurz korčuľovania, kurz plávania; 
� Účasť vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč. 

 
Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová je najstaršou základnou školou v Nemšovej. Prví 
žiaci prešli bránou školy v septembri 1956. V riaditeľskom kresle počas školského roka 
2013/2014 sedela Mgr. Emília Mazanovská. Funkciu riaditeľky zastávala od roku 2004. Vo 
funkcii zástupkyne riaditeľky od roku 2004 pôsobila Mgr. Edita Kadlečíková. Zriaďovateľom 
školy bolo mesto Nemšová so štatutárnym zástupcom Ing. Františkom Baginom. Školský 
klub detí, Školská jedáleň a Centrum voľného času tvorili súčasť školy. 
Školu v školskom roku 2013/2014 navštevovalo v 17-tich triedach 291 žiakov, z toho bolo 
14 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prevažne s poruchami dyslexie, 

dysgrafie a poruchami pozornosti.  
Zákonní zástupcovia zapísali do prvého ročníka 41 detí v riadnom termíne pre školský rok 
2014/2015. V aktuálnom školskom roku sa 34 deviatakov zúčastnilo celoslovenského testo-
vania deviatakov TESTOVANIE 9 – 2014, v ktorom dosiahli nadpriemerné výsledky. Úspeš-
nosť z matematiky dosiahla takmer 68 %, (priemer v Slovenskej republike 54,67 %) a úspeš-
nosť slovenského jazyka v triede dosiahla 69,51% (priemer v SR  62 %). Po skončení základ-
nej školy bolo prijatých na strednú odbornú školu s maturitou 25 deviatakov, 5 žiakov prijali 
na gymnáziá, na strednú umeleckú školu 2 a na strednú odbornú školu bez maturity odídu 
študovať 2 žiaci. O štúdium na osemročnom gymnáziu nemali piataci záujem, v nižšom roční-
ku školskú dochádzku neukončil nikto. 
Počas roka v škole pracovalo 28 zamestnancov, z toho 23 pedagogických, ktorí si neustáli 
zvyšovali odborné vzdelanie na vyučovanie jednotlivých predmetov. Výchovná poradkyňa 
PaedDr. Eva Ondrušková sa zúčastňovala stretnutí v Centre pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Trenčíne. Pedagogickí zamestnanci sa v priestoroch školy stretli 
s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave s doc. PaedDr. Viliamom Krato-
chvílom, PhD na prednáške Kľúčové spôsobilosti učiteľa, Metafora stromu. V škole predná-
šala na pozvanie i detská psychologička Mgr. Mária Tóthová-Šimčáková, ktorá mnohými 
príkladmi z praxe ilustrovala, ako zvládnuť neprimerané správanie žiakov na vyučovaní. 
Veľkým pozitívom školy bolo jej priestorové a materiálovo- technické vybavenie. Od roku 
2010 je škola zrekonštruovaná, má bezbariérový prístup, budova školy je členená na bloky 
A,B,C. Na chodbách majú žiaci rôzne hry, pri ktorých trávia prestávky. V samostatne stojacej 
prízemnej budove sa nachádzajú školské dielne na vyučovanie technických predmetov. 
V areáli školy využívajú žiaci asfaltové ihrisko, multifunkčné ihrisko a školský park. Žiaci 
a zamestnanci využívali na vyučovaní 64 počítačov, 8 interaktívnych tabúľ, 16 dataprojekto-
rov a jazykovú učebňu s 21 notebookmi. 
V októbri 2013 za prítomnosti zástupcov zriaďovateľa a rodičov sa v škole otvorila moderná 
multimediálna učebňa vybavená kamerovým systémom v sume cca 16 tisíc eur, ktorá slúžila 
predovšetkým na vyučovanie cudzích jazykov. Nový nábytok, didaktická technika a softvé-
rové vybavenie boli financované z vlastných finančných prostriedkov školy a z Občianskeho 
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združenia Iniciatíva pre žiakov. Vybudovaním modernej učebne sa výrazne zlepšili podmien-
ky na vyučovanie cudzích jazykov. 
V malej telocvični vznikla gymnastická učebňa nainštalovaním zrkadiel. Zrkadlá pribudli aj 
do učební s PC na lepšiu kontrolu žiakov. Skvalitnilo sa aj využívanie WC. Na žiacke WC sa 
nainštalovali zásobníky s tekutým mydlom a papierovými utierkami. 
V škole bola k dispozícii žiacka knižnica, ktorá mala dostatok aktuálnych titulov pre mladších 
žiakov, podľa finančných možností sa aktualizovali aj žánrovo pestré tituly pre starších žia-
kov. Zväzky v knižnici sa od júna 2013 evidovali elektronicky. 
V rámci kvalitného vzdelávacieho programu sa na vyučovacích hodinách realizovali priere-
zové témy z environmentálnej výchovy – zvyšovalo sa povedomie v oblasti separovania 
odpadu, prevencie proti znečisťovaniu životného prostredia, šetrenia energií i vody. Žiaci sa 
zapojili do projektov Ako sa máme správať v chránenom území, Taška pre Zem. Uskutočnili 
sa tematické dni Svetový deň vody, Deň Zeme, Deň mlieka. 
Učivo prierezovej témy Ochrana života a zdravia bolo zamerané na riešenie mimoriadnych 
situácií, ochranu zdravia a pobyt v prírode. 
Na mediálnej výchove sa učili o komerčnosti médií a z toho vyplývajúce negatíva a ohro-

zenia. Žiaci si trénovali na 
vyučovacích hodinách čita-
teľskú gramotnosť – osvojo-
vali si techniku čítania, spisov-
nosť, zrozumiteľnosť, použí-
vanie správnej terminológie. 
Pedagógovia viedli žiakov 
k multikultúrnej výchove – 
v tomto školskom roku nav-
štívili žiaci z Nemšovej žiakov 
v ZŠ Hluk v Českej republike. 
Prednášali anglickú poéziu 
i prózu. Pokračovala písomná 
komunikácia so žiakmi s Palau 
v anglickom jazyku. V máji 

2014 sa online uskutočnila vedomostná súťaž medzi žiakmi ZŠ Janka Palu a žiakmi Meyuns 
Elementary School v Palau. 
 
Súčasťou školy bol Školsky klub detí, v ktorom pracovali 3 vychovávateľky. Do Školského 
klubu prichádzalo 66 žiakov. V školskom roku 2013/2014 mal 2,5 oddelenia, vychová-
vateľky sa riadili podľa výchovného programu Školský klub detí plný života, radosti a hier. 
Program nadväzoval na vzdelávanie v škole, upevňoval získané vedomosti. Na športové 
aktivity využívali deti areál školy, multifunkčné ihrisko, telocvičňu školy, jedenkrát do týždňa 
hrávali žiaci pravidelne vybíjanú. Okrem iných aktivít uskutočnili aj iné podujatia ako: Peče-
nie medovníkov, Jesennú a jarnú veselú športovú olympiádu, Vianočné koledovanie v uli-
ciach mesta, na mestskom úrade, pripravili si vianočnú besiedku pre rodičov.  
 
Školská jedáleň sa nachádza vo vyčlenených priestoroch samostatne stojacej budovy Spo-
jenej katolíckej školy. Organizačne zabezpečovala chod jedálne vedúca Mgr. Zuzana Jankov-
cová. Obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ, Spojenej katolíckej školy, a cudzích stravníkov 
pripravovali a vydávali 2 hlavné a 2 pomocné kuchárky. Od 1. marca 2014 pripravovala stra-
vu pre deti z Materskej školy sv. Gabriela Margita Mutňanská. Denne sa vydalo v priemere 
280 obedov a 40 doplnkových jedál (desiata, olovrant). Od septembra 2013 prebiehala regis-

Moderátor komerčnej televízie Michal Bujna (vpravo) o svojich začiatkoch 
a práci moderátora rozprával ôsmakom a deviatakom  
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trácia obedov čipovým systémom. V lete 2014 sa jedáleň vymaľovala a položila sa dlažba 
v sklade potravín. Jedáleň bola zapojená do programu Mlieko pre školy v Európskej únii. 
 
Centrum voľného času pracovalo podľa výchovného programu Zaujímavo, hravo, veselo 
i vážne. Žiaci navštevovali záujmové útvary zamerané na športové aktivity a rozvoj vedo-
mostí. Z ponuky mali na výber zo 17 krúžkov, napríklad: volejbal, futbal, karate, florbal, mla-
dý biológ, hravá angličtina, recitačný krúžok. 
 
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ začala v poslednom období napredo-
vať nielen zásluhou spolupráce zo strany rodičov, podpory mesta Nemšová, ale i vďaka spo-
lupráci so Základnou školou Janka Palu Nemšová a ostatnými základnými a materskými 
školami v pobočkách, kde škola pôsobí. K rozvoju umeleckej školy sa vo veľkej miere po-
dieľala aj riaditeľka Dis. art. Viera Muntágová, ktorú zriaďovateľ poveril funkciou riaditeľky 
od júla 2013. Funkciu zástupcu riaditeľky plnil Mgr. Vladimír Ondrovič.  
Hlavná budova Základnej umeleckej školy sa nachádza v mestskej časti Ľuborča, kde sa 
v školskom roku 2013/2014 vyučovali 3 umelecké odbory. Časť tanečného odboru sa vyu-
čovala v ZŠ Janka Palu v Nemšovej. Budova prešla čiastočnou rekonštrukciou, vymenili sa 
plastové okná, zadné vchodové dvere, zakúpili sa nové hudobné nástroje – elektrická gitara, 
akordeón, notový materiál a nábytok pre žiakov, zakúpili sa učebné pomôcky pre výtvarný 
odbor a tanečné kostýmy pre tanečný odbor. ZUŠ Nemšová mala 10 pobočiek (Horná Súča, 
Dolná Súča, Skalka nad Váhom, Melčice-Lieskové, Bolešov, Drietoma, Horné Srnie, Tren-
čianska Turná, Trenčianske Stankovce, Soblahov) a 700 žiakov, ktorí študovali v prípravnom 
a základnom štúdiu (I. a II. stupeň) a štúdium pre dospelých v Nemšovej. Na pobočkách pre-
biehalo vyučovanie v základných školách. 
Škola poskytovala vzdelávanie pre 300 žiakov v hudobnom odbore (dychové hudobné ná-
stroje, klavír, spev, bicie, husle, gitara, elektrická gitara, akordeón), 215 žiakov navštevovalo 
tanečný odbor (tanečná príprava, základy baletu, ľudový tanec, jazzový tanec, hip-hop, dan-
ce, mažoretky) a 180 žiakov sa pripravovalo vo výtvarnom odbore (kresba, maľba, grafika, 
modelovanie, keramika a servítková technika). Na vzdelávacom procese sa podieľalo 31 kva-
lifikovaných pedagogických zamestnancov. 

V školskom roku 2013/2014 sa začalo 
vyučovanie s niekoľkými novinkami – 
hudobná teória sa vyučovala pomocou 
projektoru a magnetickej tabule v štýle 
„hudba a počítač“. Prvýkrát sa otvorila 
výučba tanečného a výtvarného odboru aj 
na Základnej škole Janka Palu. O tanečný 
odbor vzrástol záujem, preto jedenkrát do 
týždňa ho navštevovali v priestoroch 
telocvične ZŠ aj deti z Materskej školy 
Odbojárov. Ďalšou novinkou bolo zalo-
ženie dychového orchestra, ktorý má 15 
členov a vedú ho skúsení pedagógovia – 
Vladimír Vavro a Slavomír Markech. 

V školskom roku začalo pracovať i Občianske združenie Rada rodičov pri ZUŠ Nemšová, 
ktorá presadzovala záujmy rodičov a pedagogických pracovníkov ZUŠ v oblasti vzdelávania 
a plnila funkciu kontroly zamestnancov školy. 
Žiaci Základnej umeleckej školy ukázali svoj talent prostredníctvom prezentácie školy na 
verejnosti. Bohatým vianočným programom sa predstavili 29. decembra vo farskom kos-
tole. Žiaci sa zúčastnili i mikulášskeho programu mesta 9. decembra a v Mestskom múzeu sa      

Vianočným programom ukázali svoj talent žiaci ZUŠ Nemšová 
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11. a 12. decembra konali hudobné koncerty. V internej súťaži Kreatívne Vianoce sa pochvá-
lili prácami žiaci výtvarného odboru.  
Aktivity školy sa rozšírili a v Mestskom múzeu sa 12. apríla konal v dopoludňajších hodi-
nách 1. ročník speváckej súťaže Nemšovský slávik. Do súťaže sa prihlásilo 35 detí, ktoré 
hodnotila odborná porota. Víťazkou sa stala Veronika Barišová, ktorá súťažila v kategórii žia-
kov ZUŠ Nemšová a v kategórii žiakov základných škôl mesta Nemšová vyhral Samuel 
Húserka. 
Žiaci sa prezentovali na koncertoch ku Dňu matiek a veľmi vydareným podujatím, ktoré 
zorganizovala ZUŠ so 117. zborom sv. Františka z Assisi a mestom Nemšová patrila aj Cesta 
rozprávkovým lesom pripravená ku Dňu detí. Na trase ZUŠ – chmeľnica – jazero, čakalo na 
deti 8 stanovísk s rozprávkovými postavičkami. Na záver deti čakala v areáli ZUŠ opekačka, 
diskotéka a predajné stánky s občerstvením. Akcie sa zúčastnilo asi 200 detí, rodičov a ostat-
ných návštevníkov z okolitých miest a obcí.  
Mladí dychári sa ukázali 6. júna v 12. ročníku internej súťaže Dychfest. Súťaž prebiehala 
v Mestskom múzeu. Odborná porota hodnotila výkony 34 žiakov, ktorí získali diplomy za 
umiestnenie v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. 
Okrem týchto podujatí škola pripravila koncerty na všetkých svojich pobočkách, Deň otvo-
rených dverí pre verejnosť, v materských školách v Ľuborči a na Ulici Odbojárov, tanečnú 
súťaž Tanečná črievička 2014, žiacke koncerty, koncerty absolventov a bodkou za školským 
rokom bol 22. júna Záverečný koncert hudobného odboru, na ktorom ukázali svoj talent 
najlepší žiaci z Nemšovej a pobočiek.  
 
MESTSKÁ KNIŽNICA V NEMŠOVEJ 
Mestská knižnica v Nemšovej je priestorom pre všetkých občanov  mesta a jeho mestských 
častí. Poskytuje výpožičné, bibiografické  informačné, medziknižničné, internetové služby. 
Veľkým pozitívom pre chod knižnice bolo od roku 2001 zdigitalizovanie knižnice prostred-
níctvom knižničného programu Libris, ktorý knižnica používa doteraz. Nadriadenou inštitú-
ciou je Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Zriaďovateľom je mesto Nemšová. 
Do konca roka 2014 bolo zaevidovaných 746 aktívnych čitateľov, z toho 303 detí do 15 ro-
kov. Zvyšok tvorili študenti stredných, vysokých škôl a dospelí. Knižnica počas roka poria-
dala besiedky pre žiakov základných a materských škôl. 
Základný knižničný fond pozostával z beletrie, detskej literatúry, rozprávok, poézie, detektí-
vok, cestopisov a vojnovej literatúry. Knižničný fond v rámci tejto ponuky prestavoval 
k 31.12. 2014 počet 14 602 zväzkov kníh a 12 elektronických dokumentov. Vedúcou knižnice 
je od roku 2001 Helena Spišiaková a od roku 2006 v knižnici pracuje na čiastočný úväzok 
Renáta Švančarová. 
V roku 2014 knižnica v rámci rozšírenia svojho knižničného fondu požiadala Ministerstvo 
kultúry – Grantový fond MK SR o získanie financií a bola úspešná už po štvrtýkrát. Získala 
1 700 eur na akvizíciu knižných zväzkov a na modernizáciu knižničného a výpožičného sys-
tému Clavius, ktorý zabezpečuje čitateľom on-line katalóg na internete a služby spojené s vý-
požičkou a rezerváciou kníh. 
Knižnica na základe úspešného projektu pod názvom: „Podpora knižnice v rozvoji čítania“ 
zrealizovala nákup knižných výtlačkov v kníhkupectve Panta Rhei, v celkovej hodnote 1000 
eur. Mestská knižnica získala dotáciu z rozpočtu mesta v sume 1 000 eur. Cieľom podaného 
projektu bolo doplniť knižný fond , a tým sprostredkovať čitateľom žiadanú literatúru a nové 
impulzy na čítanie. Knižnica poskytovala služby aj sociálne znevýhodneným občanom. Výpo-
žičný čas bol od pondelka do štvrtku od 12.00 do 18.00 a v piatok od 13.00 do 19.00 hodiny. 
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Spojená katolícka škola (SKŠ) 
Organizačné zložky SKŠ tvorili Základná škola sv. Michala, Stredná odborná škola sv. 
Rafaela, Materská škola sv. Gabriela. Súčasťou školy bol Školský klub detí a Centrum 
voľného času. Organizačne školu viedol Ing. Miloš Čižmárik  pod zriaďovateľom Rímsko-
katolíckej cirkvi–Biskupstvo Nitra. Funkciu zástupkyne riaditeľa školy zastávala Ing. Janka 
Jankovičová a o duchovnú stránku školy sa staral dekan farnosti Nemšová Mgr. Anton Košík. 
Vo vyučovaní náboženstva mu vypomáhal kaplán Michal Vlček. Vedúca vychovávateľka, 
Mgr. Andrea Poláčková, zabezpečovala režim v Školskom klube detí. 
Začiatok školského roka 2013/2014 odštartovali žiaci i pedagógovia pod novým názvom 
Katolícka spojená škola. 
Základnú školu sv. Michala navštevovalo 260 detí, z toho 7 žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami.  
Vyučovanie na Základnej škole sv. Michala prebiehalo podľa rámcového učebného plánu 
pre základné školy. Okrem bežných predmetov sa škola špecifikovala na náboženskú výchovu 
a duchovné formovanie. Celoslovenského testovania deviatakov TESTOVANIE 9 – 2014 sa 
zúčastnilo 30 žiakov, ktorých úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry presiahla 76% 
a 23,98 % úspešnosť z matematiky. Po skončení základnej školy bolo prijatých na strednú 
odbornú školu s maturitou 21 deviatakov, na gymnázium boli prijatí 4 žiaci a na Obchodnú 
akadémiu 3 žiaci. Počas roka v škole pracovalo 26 zamestnancov, z toho 24 pedagogických, 
ktorí sa zamerali na intelektuálnu a duchovnú prípravu na budúce povolanie, aby absolventi 
školy vstupovali do života vyzbrojení kresťanskou výchovou. Pedagógovia i žiaci využívali 
priestory školskej kaplnky na súkromnú modlitbu počas prestávok i na spoločnú modlitbu 
počas hodín katolíckeho náboženstva. V priebehu celého školského roka boli žiaci na ho-
dinách náboženstva oboznamovaní s jednotlivými obdobiami liturgického roka, jeho chara-
kteristickými symbolmi a znakmi. 
Škola na vzdelávanie využívala 12 štandardných učební, špeciálne učebne na výučbu fyziky, 
chémie a informatiky, školskú knižnicu, vonkajší a vnútorný  športový areál.  
Počas roka sa žiaci jednotlivých ročníkov zúčastňovali plánovaných exkurzií a výletov, v de-
cembri sa uskutočnila beseda s misionárom Martinom Štefancom. Škola dosahovala dobré 
výsledky v realizácii projektov, (napr.: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť), 
vynikala dobrou počítačovou technikou školy, ponúkala mnoho voľnočasových aktivít, napr.: 
turnaj vo vybíjanej dievčat a minifutbale chlapcov. 
V školskom roku 2013/2014 boli zriadené 2 špeciálne triedy: ŠT2 a ŠT3, ktoré navštevovali 
žiaci s mentálnym postihnutím s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom, autisti a deti s inými 
vývojovými poruchami. 
 
Do pôsobnosti Katolíckej spojenej školy patrila Materská škola sv. Gabriela. Päť pedago-
gických zamestnankýň vzdelávalo na predprimárnej úrovni 54 detí, z toho piatim deťom so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa venovali asistenti učiteľa: Anton Balek, 
Mgr. Oľga Mutňanská. Materská škola vychádzala z vlastného Školského vzdelávacieho 
programu: „Svetielka“ obohateného o duchovný rozmer. 
V decembri bola v Materskej škole sv. Gabriela vykonaná inšpekcia Štátnou školskou 
inšpekciou. Inšpekcia ocenila silné stránky MŠ, ku ktorým patril Školský vzdelávací program 
Svetielka, ktorý korešpondoval so zameraním školy. Úroveň kvality vzdelávania zabezpečil 
odborný prístup pedagógov vo výchove, špeciálni pedagógovia, školský logopéd, 2 asistenti 
učiteľa a nadštandardné vybavenie učebnými pomôckami a didaktickou technikou. V prie-
behu celého školského roka MŠ spolupracovala s rodičmi, s Farským úradom, so Základnou 
školou, pedagogičky sa snažili o čo najlepšiu adaptáciu detí v MŠ. V rámci edukačných 
aktivít deti absolvovali exkurziu do Trenčianskej Závady, zapojili sa do zberu papiera, vo 
vzdelávacom pláne boli zapracované environmentálne témy. Svoj talent predstavili svojím 
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rodičom a širokej verejnosti na „Jasličkovej pobožnosti“ vo farskom kostole sv. Michala 
milým programom.  
 
Na Strednej odbornej škole sv. Rafaela študovalo v jednej triede iba 9 študentov, z toho 1 
integrovaný. Stredná škola zameraná na menežment regionálneho cestovného ruchu vznikla  
1. 9. 2004. Ponúkala úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Časom 
záujem o túto strednú školu zo strany študentov výrazne klesal. V školskom roku 2013/2014 
maturitnú skúšku v externej, internej a praktickej forme vykonalo 9 študentov. Študenti 
skladali maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry s výsledkom 51,6% (celoslo-
venský priemer 57%), z anglického jazyka dosiahli 81,1% (celoslovenský priemer 99,2%).  
Veľký počet absolventov tejto školy si našiel uplatnenie na pracovnom trhu, no negatívom 
zostáva nedostatočný záujem o štúdium, preto ani v nasledujúcom školskom roku neotvorili 
prvý ročník.  
 
Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole každoročne mení samotnú činnosť 
daných krúžkov a mimoškolských aktivít podľa záujmu detí i rodičov. Najmenší predškoláci 
mali na výber angličtinu hravou formou, počítače pre najmenších, pohybový a tvorivý krúžok. 
Žiaci základnej a strednej školy mali v ponuke športové činnosti: florbal, basketbal, streetbal, 
stolný tenis. V turisticko-brannej oblasti bola ponuka zameraná na krúžky: krížom-krážom, 
túlavé topánky, v prírodovednej oblasti: chovateľský, environmentálna výchova. V umelecko-
tvorivej oblasti ponúkala: výtvarný krúžok, modelovanie z cesta, šikovné ruky, biblický 
krúžok. Nechýbal ani počítačový krúžok pre I. a II. stupeň. 
Vedúca centra Voľného času, Mgr. 
Andrea Poláčková, spolupracovala 
s internými i externými pedagógmi 
a organizovala aj mimoškolské akti-
vity. Do Centra voľného času bolo 
prihlásených 237 detí, ktoré v centre 
vypĺňali svoj voľný čas. 
Z mimoškolských aktivít sa uskuto-
čnilo množstvo podujatí, ktoré sa kaž-
doročne opakujú. V septembri sa ko-
nal v spolupráci s mestom Nemšová 
tradičný turnaj základných škôl o „Po-
hár sv. Michala“ vo vybíjanej dievčat 
a minifutbale chlapcov. Počas vianoč-
ného obdobia si žiaci pripravili 
Vianočnú akadémiu a zorganizovali IV. ročník „Vianočných tradícií“, kde sa predstavili 
svojimi výrobkami. Koniec školského roka zakončili prípravou na letný tábor, ktorý sa 
uskutočňuje v čase letných prázdnin.  
 
Školský klub detí bol v prevádzke celý školský rok denne ráno od 6.30 do 7.40 a po skončení 
vyučovania od 11.30 do 16.15 hodiny. Do Školského klubu prichádzalo 76 detí. Činnosť 
v školskom klube bola zameraná na činnosť oddychového a záujmového charakteru a na 
prípravu na vyučovanie. V rámci činnosti sa organizovali rôzne kultúrne a iné podujatia ako 
kreslenie na chodník, súťaž o najkrajšiu tekvičku, výroba fašiangových masiek na karneval, 
súťaž o najkrajší Ekoplagát. Príspevok na úhradu za pobyt na jedného žiaka v klube predsta-
voval sumu 2 eurá na mesiac. 
  
 

Vystúpenie detí zo Školského klubu pri príležitosti Dňa matiek 
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Súkromné centrum voľného času NTS Nemšová je výchovno-vzdelávacie zariadenie, 
v ktorom deti a mládež využívajú svoj voľný čas. Na využívanie mimoškolskej činnosti slúžia 
rozmanité rekreačné a športové podujatia, záujmové krúžky, ako aj prázdninové aktivity. 
Ťažiskom aktivít sú záujmové útvary v športovej oblasti. Riaditeľkou centra je od roku 2010 
Mgr. Mária Haljaková a zriaďovateľom centra je Nemšovský telovýchovný spolok. Centrum 
voľného času má sídlo v Budove športových kabín v športovom areáli NTS Nemšová, kde má 
možnosť využívať futbalové ihriská, tenisové kurty, volejbalové ihrisko a interiér centra. 
Centrum voľného času navštevovali prevažne deti a mládež vo veku 4 -15 rokov. Klientelu  
tvorili deti z Nemšovej a okolia.  
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo centrum 123 detí v 17-tich záujmových krúžkoch. 
Boli to prevažne futbal, tenis, pohybové hry, Kolorkova dielnička.  
Počas letných prázdnin deťom vypĺňali čas letné denné tábory. Gazdovstvo Uhliská už tra-
dične pre deti zorganizovalo v spolupráci s Centom voľného času Nemšová denné detské tá-
bory s podtitulom „Tábor v sedle“. Ústrednou postavou tábora boli kone. Počas piatich dní 
sa deti učili starať sa o kone a naučili sa základy jazdenia pod dohľadom skúsených lektoriek. 
Tábor prebiehal denne od 8.00 do 16.30 hodiny. Okrem toho deti absolvovali množstvo krea-
tívnych aktivít, športových hier, opekanie, angličtinu a tvorivé dielničky.  
Okrem denného tábora sa počas leta uskutočnilo na Gazdovstve Uhliská v Trenčianskej Záva-
de viacero zaujímavých podujatí. V júni a v júli odštartoval 1. ročník Medzinárodných Weste-

rnových pretekov Rona Reining Cup. 
Pretekalo sa vo westernových drezúr-
nych disciplínach. V troch kolách 
v mesiacoch máj, júl a august sa 
konali pre deti parkúrové preteky vo 
forme verejného tréningu – Benjamin 
Cup. Celkovou víťazkou sa stala od-
chovankyňa jazdeckého klubu Gaz-
dovstvo Uhliská Hanka Valachová 
na koni Morfeus. Išlo o preteky, kto-
ré sú na Slovensku ojedinelé, pretože 
deti si mali možnosť vychutnať at-
mosféru ozajstnej súťaže a naučili sa 
veľa nového. Jazdecký klub Gaz-
dovstvo Uhliská úspešne reprezen-
tovali na Majstrovstvách Slovenska 

Simona Zuzíková a Juraj Lehocký a počas celej jazdeckej sezóny získal Jozef Mareček 
množstvo ocenení v parkúrovom jazdení.  
 
 
  

Letný jazdecký „Tábor v sedle“, júl 2014 
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ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOS Ť 

Občianske združenie PEREGRÍN pripravilo v tomto roku veľa zaujímavých aktivít. Vo 
veľkonočnom období sa v Mestskom múzeu konalo už druhé podujatie zamerané na 
aranžovanie vencov, ikebán, košíkov či váz. Záujemkyne o toto umenie vytvárali rozličné 
veľkonočné dekorácie zo sušených kvetov, veľkonočných ozdôb a vajíčok pod drobnohľadom 
lektorky Bernardy Brisudovej. 
  
V spolupráci s mestom Nemšová sa 5. mája zrealizovalo podujatie s názvom „Ako varili 
naše staré mamy“. Zámerom bolo vyzbierať už takmer zabudnuté tradičné recepty. Z má-
la prinesených receptov nechýbali postupy na prípravu múčnikov, prívarkov, mäsitých jedál, 
zaváranín či receptov na pečenie chleba. Výber receptov zabezpečili členky združenia, ktoré 
by chceli vydať zozbierané recepty aj knižne. 
  
V rámci prvej časti spoločného projektu bývalého primátora a šľachtiteľa Jána Mindára a OZ 
PEREGRÍN s názvom „KVETY PRE ZDRAVIE“ , o ktorom sme informovali v minulom 
čísle kroniky, sa 2. mája 2014 uskutočnil pre 45 členov OZ PEREGRÍN autobusový zájazd 
do Bratislavy na výstavu kvetov FLORA 
2014 spojený s návštevou predstavenia opery 
Nabucco v historickej budove Slovenského 
národného divadla. 
Projekt, ktorý bol podaný na jeseň minulého 
roka na základe výzvy MAS Vršatec vstúpil 
v letných mesiacoch do svojho finále. 
V júli, v auguste a v septembri sa uskutočnili 
v Nemšovej a v Hornej Súči dve výstavy, 
ktorých súčasťou boli odborné prednášky 
„Nové trendy v pestovaní a šľachtení gla-
diol“ . Obe výstavy boli otvorené pre širokú 
verejnosť a mnohé ušľachtilé odrody z Ka-
nady a Čiech bezplatne putovali desiatkam 
obyvateľov Centier sociálnych služieb a ich 
pracovníkom  v Nemšovej, Dolnej Súči, Slávnici, Skalke nad Váhom a potešili oči i dušu tým, 
ktorým zdravie už tak neslúži. Projekt Kvety pre zdravie bol výnimočný. Základ projektu 
tvorili kvety, ktoré vyčarili úsmev ľuďom s podlomeným zdravím, ale zanechali jedinečný 
zážitok z krásy i tým zdravým. Stovky gladiol sa rozdali a skrášlili verejné priestranstvá, 
interiéry kostolov a kaplniek v Nemšovej, Trenčianskej Závade, Ľuborči a v Bolešove. 
 
Približne 20 záujemcov sa 22. mája 2014 stretlo popoludní pred Potravinami Jednota v Ľu-
borči, aby sa vydali na prvý tohtoro čný zber liečivých rastlín, ktorý pripravilo OZ PERE-
GRÍN pod vedením lektora Ing. Jozefa Kňažeka. Zbierali sa bylinky vyskytujúce sa v tomto 
májovom období pri jazere za chmeľnicou a po trase bývalej železničky smerom do Anton-
stálu. Lektor informoval o ich liečivých účinkoch, ktoré si zúčastnení overovali v Atlase lieči-
vých rastlín. Bylinkári sa napokon tešili z vlastnoručne vyzbieraných rastliniek. 
 
K jedným z najkrajších podujatí, ktoré zorganizovalo OZ PEREGRÍN určite patril Miku-
lášsky večierok s názvom „Daruj radosť “  pre 24 detí. Konal sa 6. decembra, na sviatok 
svätého Mikuláša, v Mestskom múzeu v Nemšovej. Deti a ich rodičov privítala predsedníčka 
OZ Marta Chudová, ktorá poinformovala o programe. Deťom vyčarili úsmev mikulášske 
omaľovánky, nasledovalo premietanie rozprávky a pohostenie. Na záver si všetky deti od-
niesli milý darček. 

Ukážka rôznych odrôd gladiol, ktoré potešili svojou krásou 
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Na území mesta pôsobila Farská charita a Spolok kresťanskej lásky Nemšová. Okrem 
duchovných aktivít, pripravili 9. decembra 2014 v spolupráci s mestom Nemšová miku-
lášsko-vianočné posedenie pre núdznych a osamelých občanov, ktoré sa začalo o 15. ho-
dine svätou omšou v Kostole svätého Michala Archanjela. Program pokračoval v Kultúrnom 
centre bohatým vianočným pásmom hudby a spevu, nechýbalo ani občerstvenie. Okrem 
účinkujúcich, vystúpila o 17. hodine kysucká heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková. 
V hudobnej produkcii speváčky prevládalo vianočné pásmo hudby a spevu. Vstupné 1 euro 
od každého, kto sa podujatia zúčastnil, putovalo sociálne odkázaným občanom. V rámci via-
nočnej pomoci si pozvaní prevzali potravinovo-hygienické balíčky. Jedinečný umelecký záži-
tok zvuku heligónky zaznieval v našich ušiach ešte dlhý čas. 
 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža, ktorého dlhoročnou predsedníčkou bola Alž-
beta Gurínová uskutočnil množstvo aktivít pre svojich členov. S podporou mesta zorgani-
zovali počas roka tri termíny odberu krvi, na ktoré v Kultúrnom centre v Nemšovej prišli do-
brovoľní darcovia odovzdať najvzácnejšiu tekutinu. V septembri sa zišlo až 38 dobrovoľ-
níkov, jednou z nich bola aj Alžbeta Gurínová, predsedníčka Spolku, ktorá si do osobného 
darcovského kalendára zapísala okrúhlu 40-tku. 
V máji členovia zorganizovali autobusový zájazd do Poľska – Lagiewniki, na púť Božieho 
milosrdenstva, 11. októbra putovali členovia i záujemcovia do Bystřice pod Hostýnem 
a 30.decembra sa o 19. hodine v Kultúrnom dome v Ľuborči uskutočnilo v poradí už          
20. Predsilvestrovské posedenie pri hudbe, ktoré pre bezpríspevkových darcov krvi, členov, 
ale i ostatných občanov pripravil Miestny spolok Slovenského červeného kríža. 
 
Vo farnosti pôsobilo dekrétom zriadené Františkánske bratstvo Panny Márie Anjelskej 
v Nemšovej, ktorého členovia sa stretávali na Farskej charite raz do týždňa. V rámci ich 
aktivít pripravili v Centre sociálnych služieb vianočnú akadémia pre mobilných i ležiacich 
klientov. Vianočnými piesňami, vianočnými básňami a srdečným pohostením sa niesla atmo-
sféra v jedálni tohto centra 11. decembra 2014. Večierok  pokračoval v príjemnom opojení 
dobrého slova, spomienok a v povzbudení pre ležiacich obyvateľov. 
Začiatkom roka 2015 plánujú členovia zorganizovať darcovskú zbierku kníh kresťanskej 
literatúry, ktorá by mala tvoriť základ knižného fondu farskej knižnice, čím vidieť snahu 
o zachovanie duchovného dedičstva našich predkov. 
 
Sociálnu starostlivosť v našom meste zabezpečovalo Centrum sociálnych služieb, ktorého 
zamestnanci pracovali na tom, aby klienti nabrali nových životných síl, sociálne zrehabili-
tovali, aby jeseň ich života bola krásna, plná spomienok a priateľstiev. Sociálnu prácu vyko-
návali 4 zdravotné sestry a 3 opatrovateľky, ktoré pri všetkých činnostiach uplatňovali formu 
rôznych terapií, preferovali s klientmi rôzne cvičenia a snažili sa organizovať podujatie na 
kultúrne vyžitie klientov. Centrum poskytovalo zariadene opatrovateľskej služby pre 20 
klientov, opatrovateľskú službu, ktorá je zriadená od 1. 4. 2013, je poskytnutá terénnou for-
mou – u klienta v domácnosti, pre 16 klientov poskytovalo centrum zariadenie núdzového 
bývania, a na určitý čas bol k dispozícií pre 7 klientov útulok .  
 
Od apríla 2013 na území mesta poskytoval aktivity pre hendikepovaných občanov Domov 
sociálnych služieb Čistá duša. Zariadenie formou denného stacionára navštevovalo 12 klien-
tov z Nemšovej a okolia. Denný program pozostával z rôznych terapií, ktoré pomáhajú hen-
dikepovaným zaradiť sa do bežného života. Riaditeľkou bola Mária Trenčanová. Klienti 
z Čistej duše sa zúčastňovali rôznych podujatí, ktoré organizovalo mesto, napríklad pri prí-
ležitosti mesiaca úcty k starším obdarovali milým darčekom starších občanov. 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

V dňoch 4. – 5. apríla 2014 sa v meste konali práce jarného upratovania. Na výzvu „Za 
čisté mesto“ zareagovali aktívne všetky kluby, zväzy a spoločenstvá pôsobiace v Nemšovej. 
Okrem občanov a podnikateľov mesta sa do prác zapojili aj pracovníci Mestského úradu 
a členovia jednotlivých organizácií mesta. Akcia, ktorá sa konala pod záštitou primátora, bola 

mimoriadne úspešná. Pracovníčky mestského úradu upravovali a čistili okolie mestského úra-
du a prislúchajúceho parkoviska, členovia Slovenského červeného kríža čistili obidva cinto-
ríny v Ľuborči a okolie Závadského potoka, členky občianskeho združenia PEREGRÍN upra-
vovali okolie mestského múzea. Členovia Senior Klubu a Jednoty dôchodcov vyupratovali 
prostredie okolo svojho klubu a väčšina z nich sa podieľala aj na skrášlení prostredia kostola, 
pričom esteticky upravili najmä zeleň. Vyhrabali aj priestory bývalého židovského cintorína 
a časť Mierového námestia smerom k Ľuborčianskemu mostu. Členovia Spoločenstva býva-
lých urbárnikov a lesomajiteľov v Nemšovej vyčistili okolie trafostanice na konci Vážskej 
ulice. Členovia Základnej organizácie slovenského zväzu záhradkárov vyzametali krajnice od 
železničného prechodu smerom k Púchovskej ulici. Do prác jarného upratovania sa zapojili aj 
deti zo základných a materských škôl. Najmenší škôlkari vyzbierali vrecia plné odpadkov na 
Sobotišti a vyhrabali lístie v okolí svojich škôlok. Žiaci základných škôl vyzbierali naviate 
konáre v blízkosti rieky Vlára a vyčistili okolie ihriska v Ľuborči. 
Pracovníci Verejno-prospešných služieb Nemšová okrem čistenia všetkých krajníc, náklad-
ným vozidlom zberali elektroodpad, šrot a nefunkčnú elektroniku od občanov. Celkovo vy-
zbierali 42 veľkokapacitných kontajnerov veľkoobjemového a drobného stavebného odpadu, 
ktoré vyviezla firma Márius Pedersen, a. s. Trenčín vozidlom Eco-kar. 
 
Ako sme informovali v minulom ročníku Kroniky mesta Nemšová, v našom meste bolo 
vybudované Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného materiálu za 

spoluúčasti Európskej únie a rozpočtu mesta 
Nemšová. Technológia centra umožňuje spraco-
vať drtením a miešaním drevnú hmotu – konáre 
z rezu stromov a kríkov, drobný rastlinný odpad 
zo záhrad ako je lístie, vypletá burina, odpad 
z čistenia ovocia a zeleniny. Výsledným pro-
duktom zhodnocovania je kompost. Realizácia 
projektu sa začala v januári 2010 a skončila sa 
v júni 2014. V letných mesiacoch roka 2014 bola 
uvedená kompostáreň do skúšobnej prevádzky 
a realizovala sa informačná kampaň. 

Členky Senior klubu pri prácach jarného upratovania Členovia Slov. červeného kríža pri čistení okolia kostola 

Bioodpad z kosenia dovezený do kompostárne 
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Počas roka sa uskutočnili niekoľko významných propagačných aktivít, ktorých cieľom bolo 
oboznámenie občanov nášho mesta, ale aj občanov okolitých obcí s aktivitami kompostárne, 
ale i so samotnou podstatou zhodnocovania bioodpadov. 
V máji  si mohli prezrieť priestory kompostárne občania nášho mesta počas Dňa otvorených 
dverí Regionálneho centra biologicky rozložiteľného odpadu. Občania prejavili svoj 
záujem o tento prospešný projekt, aj keď vedenie mesta očakávalo omnoho vyššiu účasť. 
 
V rámci propagácie tohto projektu sa dňa 13. apríla 2014 o 15-tej hodine v priestoroch 
Kultúrneho centra uskutočnila prednáška pre verejnosť na tému Kompostovanie v meste 
Nemšová, ktorú predniesol Mgr. Branislav Moňok z občianskeho združenia „Priatelia Zeme“. 
Okrem predstavenia projektu kompostárne, bola prednáška venovaná aj výhodám a spôsobom 
domáceho kompostovania, teda spracovania bioodpadu vo vlastných záhradách. 
Pri vstupe na prednášku každý z účastníkov dostal malý darček v podobe propagačných 
drobností o projekte kompostárne a mohol sa zapojiť do tomboly o zaujímavé ceny. Láka-
dlom tomboly bol domáci kompostér. Celú akciu otvorila prednostka Mestského úradu 
v Nemšovej Ing. Iveta Jurisová. Občania sa z prednášky dozvedeli, ako bude fungovať celý 
systém nakladania s biologickými odpadmi v meste. Detailne bolo občanom opísané, čo patrí 
do nádoby na zber, čo do domáceho kompostoviska, ako sa vyzbieraný biologický odpad 
ďalej spracováva v novej kompostárni a ako sa dá v záhrade využiť kompost. Po prednáške sa 
v krátkej prestávke rozbehla plodná diskusia. Ľudí téma kompostovania zaujala, zaujímali sa 
hlavne o správny postup kompostovania.    
Po prednáške vystúpila vokálna skupina FRAGILE, víťaz súťaže OTO 2013 o najlepšiu hu-
dobnú skupinu na Slovensku. Vedúci skupiny Braňo Kostka medzi piesňami ľudí aj rozo-
smial. Atmosféra podujatia bola výborná, vstup bol voľný. 
Obyvatelia nášho mesta sa dozvedeli o technológii kompostovania v domácom kompos-
tovisku aj v kompostárni a spôsobe zberu prostredníctvom mimoriadneho čísla Nemšovského 
spravodajcu (aj na webovej stránke mesta v elektronickej podobe). Za rok 2014 sa spracovalo 
790,69 ton bioodpadu. Z toho od občanov mesta a z údržby verejných priestranstiev 706 ton, 
kaly z čistenia odpadových vôd z Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh v Nemšovej 
55 ton, z  iných obcí a organizácií 29,69 ton bioodpadu." 
 
O projekte kompostárne sa dozvedeli i žiaci Spojenej katolíckej školy a Základnej školy na 
Ulici Janka Palu v dňoch 24. a 25. apríla 2014.  Prednášky o systéme zberu biologických 

odpadov a kompostovaní v Nemšovej viedol 
Branislav Moňok a Mgr. Lenka Beznáková 
z Občianskeho združenia Priatelia Zeme. Obaja 
postupne navštívili triedy 5.,6. a 7. ročníka a 3. 
ročník strednej školy a formou diskusie žiakom 
porozprávali o tom, čo patrí a nepatrí do biolo-
gického odpadu. Téma bola prezentovaná pre-
mietaním fotografií. Žiakov téma zaujala, živo 
sa zapájali a veľa debatovali o komposte. Tieto 
prednášky sa zrealizovali v rámci propagácie 
projektu Regionálne centrum zhodnocovania 
BRO a časovo zrealizované v rámci celosveto-
vého Dňa zeme.    
 

Dokončením projektu kompostárne na Gorkého ulici v mestskej časti Ľuborča sa v júni 2014 
rozšírili otváracie hodiny v stredu a v piatok od 16:00 do 19:00, v sobotu od 9:00 do 14:00 
hodiny. Občania mohli využiť otvorenie kompostárne na dovoz väčšieho množstva bioodpadu 

Poučná exkurzia o zhodnocovaní odpadov pre žiakov 
v rámci propagácie kompostárne 
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zo svojich záhrad a zároveň prevziať už hotový kompost, ktorý bol k dispozícií bezplatne. Na 
nakladanie a preosievanie bolo potrebné si priniesť vlastné náradie.   
 
Napriek tomu, že v našom meste boli vytvorené podmienky pre zber rôznych druhov odpadu 
z domácností, v meste vznikali čierne skládky. Najviac viditeľná čierna skládka sa nachá-
dzala pri trafostanici na Vážskej ulici. Vlastníci pozemku SBUL (Spločenstvo bývalých 
urbárnikov a lesomajiteľov) Nemšová ju odstránili a postupne pracujú na jej humanizácii. 
Ďalšiu viditeľnú čiernu skládku sústavne čistili pracovníci VPS Nemšová na Sklárskej ulici 
za garážami, aj napriek tomu, že podmienky na odvoz odpadu mesto dostatočne zabezpečo-
valo.  
Zber skla, papiera, železného šrotu, PET-fliaš, fólií aj tetrapakov je už samozrejmosťou. 
V rámci ďalšej ochrany životného prostredia v tomto roku sa v našom meste začalo so sepa-
ráciou plastových obalov zo šampónov, krémov, kečupov, čistiacich a pracích prostried-
kov, bandasiek, prepraviek a mnohých ďalších predmetov vyrobených z polypropylénu 
označených symbolom (PP5), penového polystyrénu so symbolom (PS6), polyetylénu s vyso-
kou hustotou s označením (HDPE2).  
Zber vriec naplnených týmito plastmi z domácností z rodinných domov sa vykonával spoloč-
ne s fóliami. Tým občanom, ktorí vyložili vrecia s plastovým odpadom, pracovníci Verejno-
prospešných služieb mesta Nemšová zanechali čisté vrecia pre ďalší zber. Podmienkou pre 
zber bolo odkladanie obalov čistých, bez zvyškov potravín, pri separovaní obalov z čistiacich 
a kozmetických prípravkov bolo potrebné odstrániť všetky zvyšku prípravku. V rámci recy-
klácie boli vyzbierané plastové obaly skladované, dotrieďované, prepravované, lisované a dr-
vené. Znečistené obaly by znehodnotili časť správne odkladaného odpadu a sťažili by prácu 
ľuďom, často so zdravotným postihnutím, ktorí s obalmi manipulujú. Plastové obaly bolo 
možné odovzdať aj obsluhe na Zbernom dvore, na Borovského ulici v Ľuborči. Vytriedením 
plastov z komunálneho odpadu sa recyklovaním vyrábajú lavičky, smetné koše, plotové dos-
ky, terasové platne a iné predmety, ktoré si nevyžadujú údržbu ako výrobky z dreva. Za šesť 
mesiacov sa vytriedilo približne 900 kg plastov z tejto kategórie. 
Ak sa občanom nášho mesta naskytla situácia nárazového zvýšeného množstva odpadu bolo 
možné si zaplatiť jednorazový vývoz v zberných vreciach, a to zakúpením označených plasto-
vých vriec na mestskom úrade. Poplatok za jedno 70 litrové zberné vrece bol 1 euro. 
Zberný dvor odpadov nemá podmienky na zber nebezpečného odpadu, ako sú obaly z moto-
rových olejov a zvyškov motorových olejov. Tieto obaly treba vkladať do špeciálnych nádob 
umiestnených na benzínových pumpách. 
Samostatne sa v meste vytrieďuje expandovaný polystyrén na použitie do betónových zme-
sí. Na textil, obuv a hračky na opätovné použitie slúžia pri Zbernom dvore dva nové kontaj-
nery s väčším objemom. 
Zberom vyradených elektrických a elektronických zariadení sa zaoberá spoločnosť EKO-
FIMM s.r.o., ktorá začala v minulom roku pôsobiť na Rybárskej ulici na území nášho mesta. 
Elektrospotrebiče sa zbierali aj na Zbernom dvore odpadov alebo prostredníctvom Verejno-
prospešných služieb počas jarného alebo jesenného upratovania. Na malé elektrospotrebiče  
a monočlánky slúžil kontajner na mestskom úrade. 
 
V tomto roku zlú situáciu s kúpaliskami v Trenčíne a blízkom okolí nevylepšila počas letných 
mesiacov ani Nemšová. Kúpalisko v Nemšovej zostalo zatvorené. Verejnú súťaž na dodáva-
teľa prác, ktorá bola vypísaná začiatkom roka, zrušili. Do súťaže sa prihlásili len dvaja uchá-
dzači, a jeden z nich nesplnil podmienky účasti. Mesto sa obrátilo na banky so žiadosťou o ú-
ver na opravy. Projekt na opravu vypracovala firma Hutní projekt Frýdek-Místek a stál tak-
mer desaťtisíc eur. Avšak v procese výberu dodávateľa elektronickou aukciou by mala byť 
cena nižšia. Na kúpalisku sa plánuje kompletne vymeniť veľký a detský bazén, ktoré budú 
pokryté antikorom. Súčasťou rekonštrukcie budú nové vnútorné areálové rozvody a techno-
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lógia, nové spevnené plochy po areáli, ako aj v okolí bazénov, oplotenie, zavlažovanie tráv-
natých plôch a úprava trávnatého terénu vrátane novej výsadby stromov.  
V projekte mesta na rekonštrukciu kúpaliska sa spomínajú bazénové atrakcie, tobogán, masá-
žne trysky, detské vodné atrakcie ako hríby, vodný ježko či detská šmýkačka. V pláne je 
vybudovať aj nové volejbalové ihrisko, parkovisko, aj oprava vstupu vrátane vstupnej poklad-
ne na kúpalisko. Termín otvorenia kúpaliska by mal byť v júni 2015, avšak za predpokladu, 
že po výbere dodávateľa prác poslanci mestského zastupiteľstva schvália realizáciu opravy. 
Viac o projekte budeme informovať v ďalšom čísle Kroniky mesta. 
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POČASIE 
 
Rok 2014 bol pre Slovensko najteplejší rok v histórii meteorologických meraní, ktorý chara-
kterizovali bohaté zrážky a mimoriadne teplá zima. Z celosvetového aj celoslovenského hľa-
diska ho môžeme pokladať za extrémny. Rok 2014 bol spolu s rokom 2005 a 2010 najvlhším 
rokom za obdobie posledných 34 rokov aj napriek tomu, že začiatkom jari sa vyskytol deficit 
zrážok. V tomto roku sme zaznamenali aj veľmi teplú zimu. Nebola rekordne teplá, ale jedna 
z najteplejších. Charakterizovali ju výrazné výkyvy teplôt. Počas Vianoc teploty vystúpili 
vysoko nahor, ale na Silvestra sa prejavili rekordne nízke teploty vzduchu. Na Troch kraľov 
bolo tiež mrazivo, ale o štyri dni teplomer ukazoval 15 o C. 
 
V januári  sa ukázalo počasie ako mimoriadne teplé na väčšine územia Slovenska, počas ce-
lého mesiaca pretrvával mimoriadny nedostatok snehovej pokrývky. Január 2014 sa na Slo-
vensku vyznačoval dvoma odlišnými obdobiami. Mimoriadne teplá perióda, ktorá bola pokra-
čovaním z konca decembra, pokračovala až do záveru mesiaca, 19. januára sme v Nemšovej 
namerali 15,7 oC. Avšak posledné štyri januárové dni sa výrazne ochladilo a na severe Slo-
venska sa vyskytli arktické dni. Najchladnejšie dni boli od 25. – 29. 1. 2014, kedy teplota 
klesla na -18,7 ᵒC.  
Podobne ako v januári aj vo februári absentovala snehová pokrývka. Relatívne chladnejšia 
bola prvá dekáda februára, no aj napriek tomu často vystupovali denné maximá na 10 ᵒC. 
Vysokohorské polohy na Slovenku mali z tohto dôvodu najteplejšiu zimu v celej histórii ich 
prevádzky. Po mimoriadne teplom februári pokračoval tento trend aj na začiatku marca. 
Počas prvého marcového víkendu dosiahla v nedeľu 2. marca denná maximálna teplota 
vzduchu viac ako 15 ᵒC, čím bol v Kamenici nad Cirochou prekonaný 55 ročný rekord. Prvý 
jarný mesiac v roku 2014 bol na Slovensku najteplejším marcom v histórii meteorologickým 

meraní u nás. Pre marec boli typické dni 
s veľkým denným chodom teploty vzdu-
chu, teda rozdiely medzi maximálnou 
a minimálnou teplotou vzduchu boli po-
merne často aj 20 ᵒC. 
Počas niekoľkých marcových dní sme za-
registrovali veľké rozdiely v počasí. Kým 
na severe bolo zamračené a chladno, niek-
de aj snežilo, na juhu bolo slnečno a pa-
dali teplotné rekordy, teplomer sa tam blí-
žil k 17 o C. Nedostatok snehu v zime, má-
lo zrážok v marci, veľa slnečných a aj 
veterných dní spôsobilo vysušovanie prí-

rodného prostredia, čo sa prejavilo vo veľmi nízkej vlhkosti vzduchu. Najmä pre poľno-
hospodárov tak vznikla veľmi nepriaznivá situácia z nedostatku vlahy.  
V apríli  počasie prepísalo opäť štatistiky. Meteorológovia zaznamenali výrazne väčší počet 
búrok, ako tomu býva zvyčajne. Búrky sa totiž začínajú prejavovať spravidla až v máji. 
Nárast búrok bol zaznamenaný v druhej aprílovej dekáde a tento trend sa na konci mesiaca 
ešte zvýraznil. Búrky bolo často sprevádzané krupobitím. Tohtoročná apríl bol jeden z najbúr-
livejších aprílov za posledné roky. Z daždivého počasia sa po vyprahnutom marci  tešili najmä 
poľnohospodári. 
Najchladnejším mesiacom jari bol máj. Vďaka niekoľkým mimoriadne zrážkovo bohatým 
dňom, ktoré sa vyskytli najmä v strede mesiaca, skončil máj ako veľmi vlhký. V oblasti Tatier 
zaznamenali extrémne vysoké úhrny zrážok, na Štrbskom Plese spadlo až 95 mm zrážok, čo 
je v máji veľmi netypické. 

V marci rozkvitli vďaka teplému počasiu ovocné stromy 
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V tomto mesiaci, 23. mája, sa vyskytla na Slovensku prvá tropická noc v Piešťanoch, kde 
namerali 20,1 oC. Charakter počasia sa vo väčšine dňoch v mesiaci nemenil, bolo chladno, 
veterno a daždivo. 
Po chladnejšom konci mája, sa v priebehu prvého júnového týždňa výrazne oteplilo. Prvé 
rekordy teploty vzduchu padali už 8. júna. Teplota dosiahla viac ako 35 ᵒC. Aj keď je už 
v posledných rokoch výskyt takýchto vysokých teplôt bežnou záležitosťou, nezvykne to byť 
takto skoro – na začiatku leta. Padali rekordné teploty nielen cez deň, ale vyskytli sa aj série 
tropických nocí, keď teplota vzduchu neklesla pod 20 ᵒC. 
Leto 2014 bolo najchladnejšie od leta 2005. Počas celého leta sa na Slovensku vyskytlo asi 20 
dní s tropickou nocou, čo je nadpriemerná hodnota. 
Tohtoročný júl sa zapísal na Slovensku ako búrkový. Búrky v lete nie sú ničím výnimočným, 
ale zaujímavosťou je, že na celom území 
Slovenska sme v júli zaznamenali až 29 dní 
s búrkou. V minulom roku sa vyskytlo búr-
kových dní 19. Premenlivejší charakter júla 
bol výsledkom kombinácie veľmi teplého 
a vlhkého vzduchu, vďaka ktorému vznikali 
intenzívne lejaky. Takto sa prejavila výni-
močnosť tohto leta. Aj v minulosti sa obja-
vili daždivé letá, tie však boli omnoho chlad-
nejšie. Leto sa skončilo na Slovensku o 2 ᵒC 
teplejšie ako je dlhodobý priemer počasia 
v 20. storočí.   
Relatívne chladný oproti prvým dvom letným mesiacom bol august, a to predovšetkým jeho 
druhá polovica. V tomto období sa vyskytlo aj niekoľko studených nocí, v horských dolinách 
ojedinele aj so slabým prízemným mrazom. August bol charakteristický aj tým, že neprišlo 
dlhšie trvajúce suché obdobie. Na väčšine územia Slovenska meteorológovia zaznamenali 
trvalé zrážky. 
Tohtoročné leto bolo veľmi odlišné od leta 2013. Práve atmosferické zrážky a búrky určovali 
charakter tohto leta. Veľa oblačnosti a búrok malo vplyv aj na teplotné podmienky. Najviac sa 
tento vplyv prejavil na hodnotách dennej teploty, ktorá bola v lete 2014 podstatne nižšia ako 
v lete 2013. Kým v minuloročnom lete dosahovala denná teplota viac ako 35 ᵒC, v lete 2014 
to boli ojedinelé prípady. Málo slnka, nestabilný charakter počasia a časté búrky zanechali 
v ľuďoch pocit, že mali menej príležitostí na pobyt v prírode a niekedy museli svoje dovo-

lenkové plány vplyvom počasia upravovať. 
Po premenlivom a najmä daždivom auguste, 
prišla suchá jeseň bez dažďa. Teplejší a na 
zrážky chudobnejši charakter počasia zazna-
menal september. Na celom území Slovenska 
bola jeseň teplá len s krátkymi epizódami 
chladnejších dní. V závere septembra sme pre-
žili babie leto, keď teplomery ukazovali prí-
jemných 24 oC. Prítomnosť babieho leta doku-
mentovali aj nadpriemerné denné teploty pr-
vých desať dní v októbri . Babie leto v roku 
2014 trvalo s malými prestávkami 3 týždne. 
 

November 2014 pokračoval v nastolenom trende veľmi teplých predošlých mesiacov. Začia-
tok tohto mesiaca sa zapísal ako mimoriadne teplý, padali aj teplotné rekordy. v Nemšovej sa 
oteplilo na 19 oC, čo bolo vzhľadom na dané ročné obdobie veľmi nezvyčajné. Meteoroló-
govia dokonca hodnotia túto jeseň ako najteplejšiu od roku 1931. Nezanedbateľné bolo aj to, 

Jedna z nočných búrok v júli 2014 

Jeseň 2014 bola najteplejšia od roku 1931 
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že relatívne veľmi teplo bolo v priebehu tohtoročnej jesene aj vo vysokých horských polo-
hách. Podobne teplo v jeseni bolo aj v roku 1997. Relatívne teplé boli aj noci či rána. 
Mimoriadne teplo sme zaznamenali aj v decembri, Štedrý deň a vianočné sviatky boli takmer 
na celom území Slovenska bez snehu. Začiatok tohtoročnej zimy bol z pohľadu prvého sneže-
nia značne oneskorený. Na veľkej časti západného Slovenska snežilo prvýkrát až 26. a 27. 
decembra. Je to o viac ako mesiac neskôr oproti dlhodobému priemeru. Na niektorých meteo-
rologických staniciach predstavujú tieto dátumy rekordne najneskoršie termíny prvého sne-
ženia od roku 1965. Vianočné sviatky boli výstižnou bodkou za rokom 2014, ktorý meteo-
rológovia jednoznačne označili za najteplejší rok v histórii meteorologických pozorovaní. 
Rekordný rok podporila mimoriadne teplá zima 2013/2014. Potom to bol extrémne teplý 
marec, keď teploty denne stúpali k 10 ᵒC. Jeseň na Slovensku bola takisto najteplejšia v his-
tórii a aj december dostal prívlastok mimoriadne teplý. Nezvyčajný priebeh mali aj zrážky 
počas roka. Prvé zimné mesiace boli takmer bez snehu, marec bol suchý. Neskôr sa to zvrtlo, 
pre obdobie od júna do decembra farmári len ťažko hľadajú paralelu v kronikách. V niekto-
rých oblastiach Podunajskej nížiny za päť mesiacov napršalo toľko, ako zvykne napršať za 
celý rok. Zatopilo polia, nastali problémy s orbou. 
Dôsledky otepľovania je cítiť v každej sfére. Nezvyčajné podmienky tohto roka, kombinácia 
veľkého tepla a výdatných dažďov, priali škodcom. Plesne poškodili úrodu jabĺk, kukuricu 
a hrozno. O úrodu prišli aj pestovatelia paradajok. Otepľovanie sa podpísalo aj pod výskyt 
úplne nových škodcov v lesoch. Od roku 2010 sa rozšíril drvinárik čierny, ktorý značne poš-
kodzuje drevo. Nepriaznivé podmienky zaznamenali aj lyžiarske strediská, snehu nebolo dos-
tatok. 
 
Rekordy 2014 
 

• 36 stupňov, najvyššia teplota roka, ktorú namerali v Holíči už 10. júna, čiže ešte len na 
začiatku leta; 

• - 6,8 stupňa, najnižšia priemerná mesačná teplota, zaznamenali ju v januári na 
Lomnickom štíte, čo znamená, že tu uprostred zimy bolo asi o 4,5 stupňa teplejšie, ako 
je bežné; 

• chýbal sneh, boli dokonca regióny, kde sa za posledných 20 mesiacov nevyskytla as-
poň centimeter hrubá súvislá snehová pokrývka, klimatológovia hovoria, že s takým 
niečím nemáme vôbec skúsenosti – išlo o Skalicu, Holíč, Šamorín a Borský Svätý Jur. 
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ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA 
 

FUTBAL 
Začiatok futbalových súťaží jar – marec 2014 
 
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 
Prezident klubu: Pavol Chmelina 
Predseda futbalového oddielu: Ján Chmelina 
Menežér: Ladislav Kresánek 
MUŽI Tipos III. liga západ 

� tréneri : Ondrej Šmelko, zástupca klubu: Milan Spurný  
� vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

DORAST IV. liga severozápad 
� tréner:  Peter Vavrúš 
� vedúci: Michal Kubina 

ST. ŽIACI III. liga sever 
� tréner: Martin Chmelina 
� vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŽIACI III. liga sever 
� tréner: František Patka 
� vedúci: Ján Ďurík 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 
Prezident klubu: Miroslav Patka 
MUŽI I. trieda okres TN 

� tréner: Pavol Tomáš 
� vedúci: Peter Schwandtner 

DORAST I. trieda sever 
� tréner: Juraj Husár 
� vedúci: Peter Schwandtner 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŽSTEVNÍK K ĽÚČOVÉ 
Predseda klubu: Dušan Petrúšek 
MUŽI II. trieda sever 

� tréneri: Pavol Pecháček  
ST. ŽIACI II. trieda sk. A 

� tréner: Richard Sabadka 
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Záverečné postavenie družstiev v tabuľkách ročníka 2013/2014 
 
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ  
 
 Umiestne

nie 
Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body 

MUŽI Tipos III. liga 
Západ 

8. 
30 12 4 14 36:379 40 

ST. DORAST IV. Liga 
severozápad 

6. 28 16 3 9 70:34 51 

ST. Žiaci III. Liga 
Sever 

2. 26 18 2 6 76:25 56 

ML. ŽIACI  III. Liga 
Sever   

3. 26 16 3 7 114:60 51 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 
 
 Umiestne

nie 
Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body 

MUŽI I. trieda 4. 30 17 5 8 72:53 56 
ST. DORAST I. trieda 
Sever 

9. 20 5 2 13 18:101 17 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŽSTEVNÍK K ĽÚČOVÉ 
 
 Umiestne

nie 
Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body 

MUŽI II. trieda TN 5. 24 12 4 8 48:34 40 
ST. ŽIACI  II. trieda 
sk. A 

7. 22 10 3      9 52:58 33 

 
Začiatok futbalových súťaží ročník 2013/2014 –jeseň 
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 
Prezident klubu: Pavol Chmelina 
Predseda futbalového oddielu: Ján Chmelina 
Menežér: Ladislav Kresánek 
MUŽI III. liga  

� tréneri : Ondrej Šmelko, zástupca klubu: Milan Spurný  
� vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

STARŠÍ DORAST IV. liga  
� tréner:  Peter Vavrúš 
� vedúci: Michal Kubina 

ST. ŽIACI III. liga  
� tréner: Martin Chmelina 
� vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŽIACI III. liga  
� tréner: František Patka 
� vedúci: Ján Ďurík 

 
 
 
 



 

56 

 

FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 
Prezident klubu: Miroslav Patka 
MUŽI IV. liga 

� tréner: Pavol Tomáš 
� vedúci: Peter Schwandtner 

STARŠÍ DORAST II. trieda sever 
� tréner: Juraj Husár 
� vedúci: Peter Schwandtner 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŽSTEVNÍK K ĽÚČOVÉ 
Predseda klubu: Dušan Petrúšek 
MUŽI II. trieda sever 

� tréneri: Pavol Pecháček  
ST. ŽIACI II. trieda sk. A 

� tréner: Richard Sabadka 
 

Oslavy 65. výročia založenia TJ Ľuborča – 14. 6. 2014 
Hodový zápas starých pánov Ľuborče a Nemšovej 3:3 /na penalty 5:4/ 
Zostavy:  
Ľuborča: Brandis Robert, Štefula Miro, Kriško Ján, Chudo Gustáv, Korienek Jaroslav, Švo-

rec Ľubomír, Mačina Ľubo, Ďuriška Rastislav, Belko Jozef, Papiernik Slavomír, 
Berčík Jozef, Lubina Ondrej, Patka Rastislav, Mihálik Marek, Prno Karol, Štefá-
nek Miloš, Vyletelka Igor, Beňo Marián, Koníček Peter, Vaský Pavol.  

Nemšová: Minárech Ivan, Pavlačka Štefan, Ďurík Jozef, Kresánek Ladislav, Chmelina Mar-
tin, Štefánek Miroslav, Šmelko Ondrej, Suchý Anton, Kopačka Pavol, Žársky Mi-
loš, Ďuriš Branislav, Vavruš Marián, Kendera Juraj, Čakajík Daniel, Pšenčík Ro-
bert, Fabuš Martin, Bonko Ivan. 

 
MINIFUTBAL 

Opäť aj tento rok sa na ihrisku v Ľu-
borči uskutočnil 4. ročník letného 
turnaja v malom futbale pod názvom 
Niva Cup. Na turnaj sa prihlásilo 20 
tímov, o 2 menej ako minulý rok.  
Ani Nemšová nepostavila na tento 
turnaj 7 družstiev ako minulý rok. 
Až do finále to dotiahlo domáce 
družstvo FC Niva. Domáci narazili 
vo finálovom zápase na družstvo 
z Dubnice nad Váhom, ktoré nepre-
konali. Družstvo Aquatec prišlo 
a zvíťazilo, aj keď až v penaltovom 
rozstrele. Bronzové medaily v boji 
o tretie miesto si odniesol tím Dra-
gon z Trenčína. 
 

Poradie: 1. Aquatec, 2. FC Niva, 3. Dagon, 4. MillWall  
Najlepší brankár: Tomáš Cabaj /Aquarec/ 
 
 

Domáci tím FC NIVA 
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Mestská športová hala Nemšová (MsŠH) slúži širokej verejnosti z Nemšovej a okolia na 
vykonávanie rôznych druhov halových športov. 
Celoročne športovú halu využívajú  oddiely florbalu, basketbalisti,  rekreačný minifutbal. 
Do športovej haly chodili pravidelne trénovať všetky TJ a kluby mesta Nemšová, žiaci, doras-
tenci i muži. V rámci možností boli priestory haly poskytované rôznym záujmovým špor-
tovým i nešportovým oddielom z Nemšovej a okolia. V ostatnom ročnom období  MsŠH 
poskytuje svoje priestory na pretekárske i amatérske športové výkony.  
Jej súčasťou je  Fitness club, do ktorého celoročne v značnom počte pravidelne chodí mládež 
i dospelí z Nemšovej a okolia. 
 
V tomto roku sa v priestoroch Mestskej športovej haly uskutočnil 21. ročník zimnej halo-
vej miniligy vo futbale 15. 11. 2014 – 5. 1. 2015. Prihlásených 17 tímov bojovalo o prven-
stvo pre zábavu a oddych, víťazom sa stalo družstvo FC NIVA. 
 
Záverečné poradie: 

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

 
Slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka a ocenenie víťazných tímov sa uskutočnilo 5. januára 
2015 o 19. hodine v Kultúrnom centre v Nemšovej. 
 
Najlepší brankár 21. ročníka: Samuel Vavrúš 
Najlepší strelec 21. ročníka: Lukáš Slávik 
Najlepší hráč do 18 rokov: Miloš Mojto 
Najlepší hráč 21. ročníka: Michal Źivčic 
Najlepší univerzál: Igor Držík
 
V mestskej športovej hale sa 30. decembra 2014 odohral 23. ročník žiackeho halového 
futbalového turnaja O primátorskú vázu. 
Poradie: 

1. AS Trenčín 
2. FKS Nemšová starší žiaci 
3. FKS Nemšová mladší žiaci 
4. TJ Kľúčové 

Najlepší brankár: Peter Vavrúš  
Najlepší hráč: Adam Ďuriš 

Víťaz súťaže – tím FC NIVA 
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FLORBAL 
Prezident: Peter Tydlačka 
Zástupca: Michal Oškrda 
Tréner žiačok: Peter Tydlačka 
Tréner dorastu: Peter Tydlačka 
Tréner žien: Jozef Ďurík 
Asistent trénera: Jozef Grega 
 
Extraliga žien 2013/2014 – sezóna odvety 
10. kolo : NTS FK – ZŠ Nemšová – VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) 
11. kolo : NTS FK – ZŠ Nemšová – Blue Berries Modra 18:0 (6:0, 7:0, 5:0) 
 

1. štvrťfinálový zápas play-off ženskej extraligy: 
ŠK Slávia SPU DFA Nitra - NTS FK – ZŠ Nemšová 7:6 (3:2, 1:1, 3:3) stav série 1:0 

2. štvrťfinálový zápas play-off ženskej extraligy: 
ŠK Slávia SPU DFA Nitra - NTS FK – ZŠ Nemšová 7:4 (1:1, 4:0, 2:3) stav série 2:0 

3. štvrťfinálový zápas play-off ženskej extraligy: 
NTS FK – ZŠ Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) stav série 1:2 

4. štvrťfinálový zápas play-off ženskej extraligy: 
NTS FK – ZŠ Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 7:6 pp (4:1, 1:3, 1:2, 1:0)  

        stav série 1:2 
5. štvrťfinálový zápas play-off ženskej extraligy: 

ŠK Slávia SPU DFA Nitra - NTS FK – ZŠ Nemšová. 
 
REGIONÁLNE KOLO 
Zápas starších žiačok 11.4. 2014 
NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK Rebels 91 Topoľčany 4:3 
ŠK Rebels 91 Topoľčany - NTS FK – ZŠ Nemšová 6:2 
 
10. ročník Veľkonočného florbalového turnaja žiačok o Pohár primátora mesta Nemšo-
vá – 12. 4. 2014 v Mestskej športovej hale v Nemšovej 
Konečné poradie: 

1. FBC Legia Vlára Nemšová – muži 
2. NTS FK – ZŠ Nemšová – ženy 
3. ŠK 1. FBC Trenčín – ženy 

 
1. LIGA DORASTENIEK - REGIÓN ZÁPAD 2013/2014 
Konečné poradie: 
1. ŠK Rebels 91 Topoľčany  
2. NTS FK – ZŠ Nemšová 
3. ŠK Harvard Partizánske 
4. M – Šport Salming Trenčín 
 

Majstrovstvá sveta junioriek vo florbale – Poľsko 30. 4. – 7. 5. 2014 
Nemšovú úspešne reprezentovali: V. Bobotová, A. Ďuríková (teraz hrajúce za FBK Tvrdo-
šín, R. Gáliková, D. Sádecká (NTS Nemšová). 
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Majstrovstvá Slovenska mladšia prípravka 2013/2014 – Mestská športová hala Nemšová 
24.- 25. 5. 2014 
Konečné poradie:  

1. FBC Shadows Bratislava – Snipers Bratislava 
2. ŠK BLAKOT –FbO FLORKO Košice 
3. 1.FbK Quick Sport Banská Bystrica 
4. NTS FK – ZŠ Nemšová – Patrícia Štefánková, Emma Matejičková, Alexandra 

Hošová, Adriána Micháliková, Alexandra Oškrdová, Kristína Ondreičková, 
Emma Švandtnerová, Radka Šmatláková, Amália Galková, Dominik Chlebana, 
tréner: Peter Tydlačka. 

5. ŠK LIDO Bratislava 
6. FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 
7. FBC Blueberries Modra 
8. FBC Lions Bratislava 
9. ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 

Majstrom Slovenska pre sezónu 2013/2014: FBC Shadows Bratislava – Snipers Bratislava 
 
PRAGUE GAMES – 11. ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja dievčat do 14 
a 18 rokov 9. – 12. 7. 2014 
Dievčatá Nemšovej strieborné! 
Florbalistky Nemšovej sa predstavili na 11. Ročníku najväčšieho medzinárodného 
mládežníckeho turnaja na svete, Prague Games 201, za účasti 331 družstiev z 12 štátov, v 9 
kategóriách. Jediné družstvo zo Slovenska spomedzi 19 družstiev získalo pre Slovenko už 17. 
medailu. Je to zároveň v poradí 8. medaila pre Nemšovú a v kategórii G-14 šiesta zo šiestich 
štartov (1x zlato,3x striebro, 2x bronz). 
 
Výsledky: 
Základná „A“ skupina 
NTS FK – ZŠ Nemšová – Vajda – WS (Maďarsko) 1:1 (0:0,1:1) 
NTS FK – ZŠ Nemšová – Herbadent SJM Praha 11 (Česko) 3:2 (0:0, 3:2) 
NTS FK – ZŠ Nemšová – Täby FC White (Švédsko) 3:1 (0:0, 3:1) 
NTS FK – ZŠ Nemšová – Black Angels (Česko) 1:1 (1:1,0:0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prague Games 2014 
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Osemfinále: NTS FK – ZŠ Nemšová –TJ Chodov (Česko) 2:0 (2:0,0:0) 
Štvrťfinále: NTS FK – ZŠ Nemšová – Energia Olimpia Osowa Gdaňsk (Poľsko) 2:1 t.s. 
  (0:1,1:0,1:0) 
Finále: NTS FK – ZŠ Nemšová – Täby FC Black (Švédsko) 1:8 (1:4, 0:4) 
Najlepšou strelkyňou sa stala s 13 gólmi Žikavská z Nemšovej. 
 
Kategória G14 – Konečné poradie: 

1. Täby FC Black (Švédsko) 
2. NTS FK – ZŠ Nemšová (Slovensko) 
3. FbC Chomutov (Česko) 

Herbadent SJM Praha 11 
 
Zostava mužstva: Denisa Patková, Tatiana Pelechová, Michaela Žikavská, Anka Juzeková, 
Edita Kadlečíková, Lucia Liptáková, Alexandra Švančarová, Diana Papierniková, Klára 
Śtefánková, Patrícia Štefánková, Kristína Vyletelková. 
Hlavný tréner: Peter Tydlačka, asistenti: Ľudmila Daňová, Patrik Štefánek, Igor Vyletelka. 
Fyzioterapeuti: Lucia Vyletelková a Dagmar Štefánková. 
 
Extraliga žien sezóna 2014/2015 jeseň 
1. kolo FBC Mikuláš Prešov - NTS FK – ZŠ Nemšová   6:3 (2:0, 2:1, 2:2) 
2. kolo NTS FK – ZŠ Nemšová – FbK Kométa Spišská Nová Ves  7:4 (1:1, 3:1, 3:2) 
3. kolo VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava - NTS FK – ZŠ Nemšová  3:2 (1:0, 2:1, 0:1) 
4. kolo NTS FK – ZŠ Nemšová – FbK Tvrdošín    6:2 (2:0, 4:1, 0:1) 
5. kolo ŠK Slávia SPU DFU Nitra - NTS FK – ZŠ Nemšová  2:5 (0:3, 1:2, 1:0) 
6. kolo NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské    5:6 (2:0,1:3,2:2,0:1) 
7. kolo NTS FK – ZŠ Nemšová – Prešov     8:5 (3:1,4:2,1:2) 
8. kolo FbK Kométa Spišská Nová Ves - NTS FK – ZŠ Nemšová  11:10 (6:2,4:2,1:6) 
9. kolo NTS FK – ZŠ Nemšová - VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava  6:2 (2:1,0:1,4:0) 
10. kolo FbK Tvrdošín - NTS FK – ZŠ Nemšová    7:4 (3:0,2:3,2:1) 
11. kolo NTS FK – ZŠ Nemšová - ŠK Slávia SPU DFU Nitra  8:9 (1:0,3:3,4:5,0:1) 
12. kolo ŠK 98 Pruské - NTS FK – ZŠ Nemšová    9:5 (4:2,4:3,1:0) 
13. kolo Prešov - NTS FK – ZŠ Nemšová     4:6 (2:2,2:3,0:1) 
 
ŤAŽKÉ ČINKY 
Na Majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke, ktoré sa konali 26. apríla 2014 v Bánov-
ciach nad Bebravou, v hmotnostnej kategórii do 105 kg výkonom 185 kg obsadil pretekár 
Fitnes clubu Nemšová Igor Vanek 2. miesto. 
 
Na celoslovenskej súťaži v tlaku na lavičke VIANO ČNÝ POHÁR, ktorá sa konala               
6. decembra 2014 v Žiline obsadili pretekári Fitness clubu v Nemšovej Marián Charvát , 
v kategórii do 120 kg, výkonom 180 kg, 2. miesto a Igor Vanek získal v kategórii do 105 kg 
4. miesto výkonom 162,5 kg. 
 
HOKEJBAL 
Hokejbalové mužstvo Heroes Nemšová hralo v sezóne 2013/2014 už 7. sezónu. Tím Heroes, 
ktorí tvorili najmä hráči z Nemšovej, odohral niekoľko súťažných zápasov  v rámci Trenčian-
skej hokejbalovej ligy. V družstve hralo 18 hráčov v zložení: Jozef Machara, Vladimír Porub-
ský, Michal Mikula, Emil Bakoš, Jakub Hrnčiarik, Hugo Domin, Michal Gajdošík, Peter 
Pavlačka, Michal Ďuriš, Karol Škultéty, Michal Bračík, Lukáš Kristín, Jozef Vodička, Peter 
Śipka, Robert Ondruška, Matej Ďaďan, Tomáš Rajníček, Michal Ondreička. 
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Konečné poradie sezóny 2013/2014: 
1. Falcons, 2. Avangard, 3. Detroit, 4. Yongsters, 5. KSD Nová Dubnica, 6. Vegeta Youngs 
Trenčín, 7. STAP Trenčín, 8. RAMS, 9. MHL Heroes Nemšová, 10. HBK Exit Bánovce, 1. 
Bruins, 12. Marsboro. 
 
TENIS 
Staršie žiačky II. A trieda 
Poradie družstiev: 

1. TK Senica, 2. AŠK Skalica, 3. TC Topoľčany A, 4. TC Partizánske, 5. TK TENEM 
Nemšová – Timea Krajčiová, Adriana Liptáková, Lucia Liptáková, Ema Švorcová, 
Daniela Sokolová, Daniela Pavlovičová, kapitán: Ľuboš Švorec, tréner: Marián Ležák. 

 
Dorastenky II. A trieda jeden set od postupu do vyššej súťaže 
Poradie družstiev: 

1. TK Klimatech Nové Mesto, 2. TK TENEM Nemšová – Kristína Galková, Ivana 
Štefánková, Simona Micháliková, Sandra Číšecká, Petra Šebíková, Laura Maschtov-
ská, Timea Krajčiová, Ema Švorcová, kapitán družstva: Milan Štefánek, tréner: 
Marián Ležák 

3.  TC Partizánske A, 4. TC Topoľčany B, 5. ZT OSKORUŠA Stará Turá, 6. TC Partizán-   
     ske B. 

 
BASKETBAL 
Basketbalisti Nemšovej trénovali a hrávali domáce majstrovské zápasy v Mestskej športovej 
hale v Nemšovej. Mestskú športovú halu mali k dispozícii zadarmo, v rámci sponzorského 
daru od mesta Nemšová. 
V mestskej športovej hale sa 7. júna 2014 uskutočnil medzinárodný basketbalový turnaj.  
Konečné poradie: 
1. BK Hobby Nová Dubnica, 2. Ette Destilere, 3. BK Nemšová „B“, 4. BK Nemšová „A“, 5. 
Akulo Bratislava, 6. BK Krkonoše. 
 
ŠACHOVÝ KLUB NEMŠOVÁ/ HORNÉ SRNIE 
V roku 2011 partia nadšencov založila šachový klub pod názvom TJ Ľuborča a história sa 
začala písať v 4. Slovenskej šachovej lige. S podporou spoločnosti Cemmac a Vetropack sa 
podarilo vytvoriť základňu pre nádejných šachistov a klub dostal nový názov Šachový klub 
Nemšová/Horné Srnie. Dokonca od roku 2013 sa klub pridal k účastníkom 3. najvyššej 
slovenskej súťaže v tejto kráľovskej hre. V septembri 2014 členská schôdza odhlasovala, že 
v ročníku 2014/2015 budú postavené tri družstvá do oficiálnych súťaží, čím sa ŠK Nem-
šová/Horné Srnie zaradí medzi elitu v slovenskej šachovej rodine. 
 
Sezóna 2013/2014: 3. liga B2 
Konečná tabuľka: 
SK Sparta Považská Bystrica B 
SK Považské Podhradie 
SKS Dubnica nad Váhom C 
SK Prievidza C 
SO Lehota pod Vtáčnikom 
SK Nemšová-Horné Srnie 
SK Handlová 
Hráči:  Daniel Duda, Rudolf Buday, František Húserka, Poruban Ľubomír, Marián Horečný, 
Ján Húserka, Ľubomír Rachler, Ivan Rachler, Vincent Budjač, Michal Švančara, Lukáš 
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Schwandtner, Robert Bestro, Ľuboš Švančárek, Peter Maslák, Peter Matejka, Ladislav 
Schwandtner, Mutňanský Pavol. 
 
Začiatkom novembra, 9. 11. 2014, sa konal už 46. ročník tradi čných bežeckých pretekov 
v Ľuborči. Napriek nepriaznivému počasiu sa na štarte zišlo až 114 účastníkov. Bežalo sa 
v 12 kategóriách, pričom hlavná kategória Muži, bežia 7,5 kilometra. Usporiadatelia tohto 
podujatia, mesto Nemšová a TJ Ľuborča sa postarali o hladký priebeh a pozitívne zhodnotili 
celé preteky. 
 
Výsledky 46. ročníka BEHU OKOLO ĽUBORČE  
 
Prípravka žiaci 800 m 
1. Adam Kučík, Nemšová 3:10 
2. Peter Hollý, ŠG Trenčín 3:13 
3. Jakub Šumichrast, Ľuborča 3:20 
Počet účastníkov v kategórii: 6 
 
Prípravka žiačky 800 m 
1. Lucia Vašatová, Trenčín 3:50 
2. Hanka Vašatová, Trenčín 3:51 
Počet účastníkov v kategórii: 2 

 
Mladšie žiačky 800 m 
1. Mária Harcegová, Trenčín 3:08 
2. Nelly Mičudová, ŠKK L. Rovne 3:28 
3. Paulína Strápková, ŠKK L. Rovne 3:33 
Počet účastníkov v kategórii: 3 
 
Mladší žiaci 1200 m 
1. Patrik Jelínek, Nemšová 4:12 
2. Patrik Lučan, Slezan Frídek Místek 4:19 
Počet účastníkov v kategórii: 2 

 
Staršie žiačky 1 200 m 
1. Barbora Formalová, Trenčín 5:31 
Počet účastníkov v kategórii: 1 
 
Starší žiaci 2 200 m 
1. Vratko Šimek, MK Rajec 7:03     
2. Michal Nemec, Slezan Fr. Místek 7:26 
3. Michal Koníček, Nemšová 10:02 
Počet účastníkov v kategórii: 3 
 

Dorastenky 2 200 m 
1. Iveta Rašková, Slezan Fr. Místek 8:20 
2. Anna Mária Brisudová, Ľuborča 9:20 
Počet účastníkov v kategórii: 2 
 
Dorastenci 3 200 m 
1. Ján Tesarčík, Slezan Fr. Místek 9:06 
2. Sergyi Tkách, Slezan Fr. Místek 9:16 
3. Peter Strapko, ŠKK Led. Rovne 11:08 
Počet účastníkov v kategórii: 5 

 
Juniorky 3 200 m 
1. Veronika Siebeltová, Fr. Místek 11:53 
2. Ľudmila Daňová, Sedmerovec 12:21 
Počet účastníkov: 2 
 
Juniori 4 200 m 
1. Daniel Raška, Slezan Fr. Místek 12:50 
2. Michal Stehlík, AFK Považany 13:29 
3. Matej Drha, Trenčín 13:35 
Počet účastníkov v kategórii: 5 

 
BUĎ FIT 3 200 m muži 
1. Jozef Brisuda, Ľuborča 9:59 
2. Marek Koníček, Nemšová 10:50 
3. František Begáň, Nemšová 12:25 
Počet účastníkov v kategórii: 7 
 
BUĎ FIT 3 200 m ženy 
1. Martina Kenderová, Nemšová 16:33 
Počet účastníkov v kategórii: 1 

 
Ženy roč. 94 - 80 
1. Jitka Hudáková, Trenčín, 32:18 
2. Veronika Bakalárová, Trenčín 33:06 
3. Veronika Siebeltová, Fr. Místek 34:28 
Počet účastníkov v kategórii: 5 

Ženy - veteránky roč. 79 a staršie 
1. Oľga Jancová, Dubnica n/V 36:38 
2. Michaela Žilková, Dubnica n/V 37:20 
3. Denisa Janigová, Dubnica n/V 38:08 
Počet účastníkov v kategórii: 7 

 
 



 

63 

 

 
Muži roč. 75 - 94 
1. Ján Križák, AŠK Skalica 25:44 
2. Miroslav Ilavský, Dubnica n/V 26:10 
3. Filip Moravec, Spartak Myjava 26:57 
Počet účastníkov v kategórii: 21 
 

Veteráni " B " 7 500 m roč. 74 - 65 
1. Filip Moravec, Spartak Myjava 27:07 
2. Ľuboš Kováčik, Súľov 27:35 
3. Milan Plevák, BK Lysá 27:41 
Počet účastníkov v kategórii: 15 
 

Veteráni " C "7 500 m roč. 64 – 55  
1. Vladimír Vlasatý, ŠKK L. Rovne 28:56 
2. Peter Klobučník, Dubnica n/V 29:10 
3. Ervín Páleník, Trenčín 29:18 
Počet účastníkov v kategórii: 8 
 

Veteráni " D " 7 500 m roč. 54 - 45  
1. Miroslav Kováč, Trenčín 31:37 
2. Peter Fašung, Prievidza 31:54 
3. Stanislav Sviták, AK Žilina 32:52 
Počet účastníkov v kategórii: 9
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Kalendár udalostí v roku 2014 
 
25. 1. 2014 – 19. Mestský ples v Nemšovej 
09. 2. 2014 - Výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža 
20. 2. 2014 - Výročná členská schôdza OZ PEREGRÍN 
23. 2. 2014 - Výročná členská schôdza ZO č. 1 Prídomoví záhradkári 
01. 3. 2014 – Fašiangy so sprievodom masiek 
02. 3. 2014 - Výročná členská schôdza MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu v Nemšovej 
15. 3. 2014 – 1. kolo voľby prezidenta SR 
27. 3. 2014 – Deň učiteľov 
28. 3. 2014 – 2. kolo voľby prezidenta SR 
12. 4. 2014 – Nemšovský slávik 
13. 4. 2014 - prednáška pre verejnosť na tému Kompostovanie v meste Nemšová 
30. 4. 2014 - Tradičné stavanie májov vo všetkých mestských častiach 
10. 5. 2014 – Preteky mladých rybárov do 15 rokov na Štrkovni v Nemšovej 
11. 5. 2014 - Deň matiek v Kultúrnom centre v Nemšovej 
17. 5. 2014 – otvorenie a posvätenie drevenej zrubovej zvonice v Trenčianskej Závade 
18. 5. 2014 - hody v Trenčianskej Závade 
22. 5. 2014 – 1. tohtoročný zber bylín OZ PEREGRÍN 
24. 5. 2014 – voľby poslancov do Európskeho parlamentu 
25. 5. 2014 – sviatosť 1. svätého prijímania 
01. 6. 2014 – Cesta rozprávkovým lesom 
07. 6. 2014 - sviatok svätého Huberta slávený v Ľuborčianskej doline 
08. 6. 2014 – 1. narodeniny Šláger rádia v Kultúrnom centre 
15. 6. 2014 - hody v Ľuborči 
21. 6. 2014 – 2. ročník súťaže Nemšovský kotlíkový guláš 
23. 6. 2014 – uvítanie nových občiankov mesta 
27. 6. 2014 – pálenie Jánskej vatry na Sobotišti v Nemšovej 
03. 7. 2014 – začiatok 37. ročníka Hudobného leta 
04. 7. 2014 – začiatok Letného kina 
27. 7. 2014 - hody v Kľúčovom 
02. 8. 2014 – zloženie trvalých sľubov žiadateľov do Františkánskeho rádu 
15. - 16. 8. 2014 – 19. tradičný Nemšovský jarmok 
15. 8. 2014 – Deň otvorených dverí v Multifunkčnej zásob. základni v Horných kasárňach 
  Krst knihy „Kúzlo vodných mlynov“ 
  Vernisáž „Obrazov Stanislava Lubinu“ 
  Výstava gladiol Jána Mindára 
23. 8. 2014 – jednodňový autobusový zájazd na zámky Južnej Moravy 
29. 8. 2014 – 70. výročie leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi 
14. 9. 2014 – divadelné predstavenie Prekvapenie 
10. - 13. 10. 2014 - 48. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety 
12. 10. 2014 – vystúpenie Dychovej hudby Mistříňanka -  Mesiac úcty k starších 
19. 10. 2014 - spoločenské posedenie seniorov z Jednoty dôchodcov a Senior klubu 
27. 10. 2014 – ocenenie jednotlivcov Nemšovej Trenčianskeho samosprávneho kraja  
9. 11. 2014 – 46. ročník Behu okolo Ľuborče 
12. 11. 2014 - vítanie nových občanov mesta 
13. 11. 2014 – premietanie filmu Biele Karpaty, kráľovstvo strážené Vršatcom 
15. 11. 2014 – komunálne voľby 
26. 11. 2014 – otvorenie prvého mestského outdoorového fitness ihriska 
05. 12. 2014 - príchod Mikuláša do mesta 
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06. 12. 2014 – mikulášsky večierok OZ PEREGRÍN s názvom „Daruj radosť“ 
28. 12. 2014 – koncertné pásmo Vinšujeme vám ... žiakov Základnej umeleckej školy 
30. 12. 2014 – 20. Predsilvestrovké posedenie pri hudbe pre bezpríspevkových darcov krvi 
31. 12. 2014 - vítanie Nového roka 2013 
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Zdroje použité pri písaní kronikárskeho záznamu mesta Nemšová za rok 2014 
 
 

� Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 
 

� Periodiká: Trenčianske noviny, Nemšovský spravodajca 
 

� knižné vydanie MAS Vršatec 
 

� fotografie z archívov mesta 
 


