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SLOVENSKO A UDALOSTI ROKU 2015 

 
Vo februári popri vlakoch zdarma pre študentov a dôchodcov sa zvýšila zľava pri 
dochádzaní vlakom do práce až na 50%, čo mohli využiť obyvatelia Nemšovej zamestnaní 
v Trenčíne a širšom okolí. 
V apríli dalo výpovede 15 lekárov a 64 sestier pre zlé hygienické podmienky na internom 
oddelení žilinskej nemocnice. Minister zdravotníctva Viliam Čislák na podnet premiéra 
Róberta Fica nakoniec odvolal riaditeľa nemocnice Štefana Voláka. V novembri sa  
na Slovensku obnovila kauza zdravotníctva opäť, keď asi tisícka sestier zo šiestich nemocníc 
(Žilina, Košice, Poprad, Prešov, Trnava, Bojnice) dala hromadné výpovede, pretože neboli 
splnené ich požiadavky týkajúce sa nielen platov, ale aj nepriaznivej situácie v zdravotníctve. 
Situácia sa dotkla najväčších miest Slovenska. Trenčianska nemocnica k nim nepatrila, preto 
obyvatelia Nemšovej neboli dotknutí vzniknutými problémami.  
Odborná komisia v Bratislave v apríli  rozhodla, že pod terasou Bratislavského hradu napokon 
budú vybudované sporné verejné obrovské garáže za 11 miliónov eur. Zmena účelu využitia,  
o ktorú žiadali viacerí odborníci aj občianski aktivisti, by podľa názoru komisie výstavbu 
zdržala najmenej o dva roky. Výrazne by ju predražila a mohlo by dôjsť k poškodeniu 
vzácnych rímsko-keltských pamiatok z 1. storočia pr. n. l. odkrytých na okrajoch stavebnej 
jamy  
pri archeologickom prieskume. Vynovený hrad má na budúci rok, keď bude Slovensko 
predsedať Európskej únii, slúžiť pre potreby štátnej reprezentácie.  
V máji zvolil parlament nového predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Stal sa ním Karol 
Mitrík. Jeho zvoleniu predchádzali spory v opozícii, ktorá sa nedokázala zhodnúť na 
jednotnom kandidátovi. Mitrík bol v minulosti poslancom za SDKÚ a šéfoval SIS za vlády 
Ivety Radičovej.  
V prvom štvrťroku sa ukázalo, že Slovensko rástlo najrýchlejšie spomedzi 
krajín eurozóny. Z 19 krajín eurozóny malo Slovensko najväčší rast ekonomiky, a to  
až 3,1%. Ku koncu roka 2015 sa rast ešte zrýchlil a v 3. štvrťroku dosiahol až 3,7 %. 
Letecké nešťastia neobišli ani Slovensko. 17. júla sa v Slovenskom raji zrútil záchranársky 
vrtuľník, ktorý sa ponáhľal zachrániť zraneného desaťročného chlapca. V jeho troskách 
zahynula celá štvorčlenná posádka. Podľa vyšetrovateľov sa pod tragédiu podpísal západ 
slnka, tmavá dolina a neoznačené elektrické vedenie nad Prielomom Hornádu. 
Len niekoľko týždňov po tejto udalosti zasiahla Slovensko ďalšia letecká tragédia. Dve 
športové lietadlá typu L - 410 sa pri pokuse o rekordný skupinový zoskok parašutistov zrazili 
vo vzduchu. Zrážku pri obci Červený Kameň neprežili štyria piloti a traja parašutisti.  
Prijatím novely zákona o sociálnom poistení od 1. júla tohto roka majú dôchodcovia, ktorí 
si počas aktívneho života platili dôchodkové poistenie minimálne 30 rokov, nárok na penziu  
vo výške najmenej 136 % sumy životného minima, teda v súčasnosti 269,50 eur. Táto suma 
sa za každý ďalší rok poistenia dvíha o dva percentuálne body, od 40 rokov dôchodkového 
poistenia až o tri percentuálne body. Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia je 
minimálna penzia aktuálne 340,80 eur. Poslanci schválili novelu v júni až na druhý pokus, 
keď prelomili veto prezidenta Andreja Kisku, ktorý namietal, že poškodzuje sporiteľov 
v druhom pilieri.  
Premiér Róbert Fico v septembri oznámil, že Slovensko podá žalobu na Súdny dvor EÚ 
v Luxemburgu. Chce sa tak brániť proti rozhodnutiu ministrov vnútra EÚ o prerozdelení 120 
tisíc migrantov na základe prijatých kvót. 
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POČASIE 

V zime sa pravidelne striedali mínusové teploty s plusovými. Zimu roku 2015 nemožno 
považovať za príliš chladnú. Dňa 10. januára vystúpila teplota až na +12,3 °C. Prevažne 
pršalo alebo mierne snežilo.  
Počas roka vládlo obrovské sucho, napriek tomu poľnohospodári na Slovensku zožali 
dostatok obilia. Veľké sucho v auguste malo vplyv na úrodu zemiakov, repy i slnečnice. Na 
jeseň sa preto cena zemiakov zvýšila. Výrazná vlna horúčav na konci augusta pokračovala aj 
začiatkom septembra. Po prvýkrát boli v tomto prvom jesennom mesiaci zachytené v sieti 
meteorologických staníc SHMÚ hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu 35 °C a viac. 
Nadpriemerne vysoké teploty namerali na východnom Slovensku a čiastočne i na juhu 
stredného Slovenska, kde bol na viacerých meteorologických staniciach už august rekordne 
teplý. V utorok (1. 9. 2015) namerali v Rimavskej Sobote 35,3 °C, v Moldave nad Bodvou 
35,5 °C, v Stropkove-Tisinci 35,8 °C, v Kamenici nad Cirochou 35,9 °C, v Trebišove-
Milhostove 36,0 °C, v Orechovej (okres Sobrance) 36,2 °C, v Čaklove 36,3°C a v 
Michalovciach 36,4 °C. 
Leto v roku 2015 bolo na väčšine meteorologických staníc Slovenska najteplejším od čias 
prevádzok uvedených staníc. Najvyššie hodnoty priemernej teploty vzduchu v lete 2015 
dosiahli takmer 23 °C, v Žihárci až 23,6 °C. Kladné odchýlky teploty vzduchu od normálu 
dosiahli väčšinou 3 až 4 °C, pričom už hodnoty s kladnou odchýlkou  1 °C sú nadnormálne. 
Rekordy vybraných charakteristík teplôt vzduchu  zaznamenávaných na meteorologických 
staniciach v jednotlivých dňoch boli častejšie  v porovnaní s ostatnými letami. Výraznosť 
mimoriadne vysokých teplôt vzduchu vyplýva z toho, že sa počas tohtoročného leta 
niekoľkokrát menil  celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre príslušný 
deň. V poslednom augustovom dni táto zmena nepredstavovala iba niekoľko desatín, ale až 
niekoľko stupňov Celzia. V Čaklove, okres Vranov nad Topľou, namerali 31,8 °C a 8. 
augusta až 37 °C, dovtedy predstavoval celoslovenský rekord maximálnej dennej teploty 
vzduchu pre tento deň 33,3 °C, a to v Bratislave na letisku a v Mlynskej doline. 
Príznačným pre tohtoročné leto bol u nás extrémne vysoký počet dní, keď maximálna denná 
teplota vzduchu dosiahla 35 °C a viac. V Nemšovej a okolí bolo takýchto dní v júli 13, 
 v auguste 8, počas ktorých vystúpila teplota nad 30°C. Na najexponovanejších miestach 
bolo takých dní viac ako 20, čo sa  v histórii meteorologických meraní u nás stalo prvý raz. 
Podobne to platí aj o počte dní, keď minimálna teplota neklesla pod 20 °C, označované sú 
ako tropické dni. V Bratislave na Kolibe ich bolo v období od 1. 7. do 31. 8. 2015 celkom 26. 
V Nemšovej bolo 16 tropických dní, z toho dvakrát teplota neklesla pod 24,1°C. 
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY ŽIVOT V MESTE  

Poznámka: Niektoré verejno-spoločenské a  kultúrne podujatia sú uvedené v iných kapitolách, 
napr. pri organizáciách, zdravotníctve alebo školstve. 
 
Začiatok kalendárneho roka sa už tradične nesie v znamení plesovej sezóny. Jubilejný 20. 
ročník sa konal 17. januára 2015. Otvoril ho primátor mesta Ing. František Bagin krátkym 
príhovorom a úvodným prípitkom. Privítal čestných hostí, starostu mesta Hluk Ing. Martina 
Križana s manželkou, zástupcu starostu Ing. Ján Šimčíka s manželkou.  

 
 
Priestormi kultúrneho centra zneli melódie 
dychovej hudby Skaličané. Do tanca hrala i skupina Butterfly a ľudová hudba Lazarovci 
z Trenčína. Hudobnú produkciu v diskotékovom štýle zabezpečoval DJ Vašo. Plesu sa 
zúčastnilo 320 hostí z blízkeho i širokého okolia. Umelecký zážitok mali hostia zo 
spoločenských tancov tanečných párov z Tanečno-športového klubu STELLA zo Žiaru nad 
Hronom. Súčasťou programu bola barmanská show a tradičná tombola. Zlatým klincom 
programu sa stalo vystúpenie populárnej slovenskej speváčky Zuzany Smatanovej so 
skupinou.  
 
Deň svätého Valentína a fašiangy pripadli na sobotu 14. februára. V tento deň mesto 
organizovalo fašiangy, ktoré začali sprievodom masiek po Ulici Janka Palu.  Sprievod do ulíc 
mesta vylákal veľa ľudí. Okrem  sprievodu sa konala fašiangová zabíjačka, ukážky 
mäsiarskeho remesla, ochutnávka a predaj zabíjačkových špecialít, ktoré zabezpečovalo 
Gazdovstvo Uhliská. O zabíjačkové 
špeciality bol veľký záujem. V rámci 
programu vystúpila dychová hudba NGO. 
Tradičné pochovávanie basy 
v popoludňajších hodinách sprevádzala 
folklórna skupina Liborčan. Zabaviť sa 
prišli rodiny s deťmi, ktoré sa najviac 
tešili na fašiangový karneval 
organizovaný mestom v spolupráci so 
Základnou umeleckou školou Nemšová. 
Recitovalo sa, spievalo, tancovalo 
a súťažilo pod vedením Vladimíra 

20. ročník mestského plesu Zprava: zástupca starostu mesta Hluk s manželkou, 
starosta mesta Hluk  s manželkou, primátor  mesta 
Nemšová a zástupca primátora mesta Nemšová s 

manželkou 
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Ondroviča, učiteľa ZUŠ. Ten v maske šaša vyhodnotil najkrajšie masky karnevalu. Prialo aj 
počasie, slnko sa usmievalo už od rána.  
 
Deň učiteľov. Pri príležitosti Dňa učiteľov pripadajúceho na výročie narodenia učiteľa 
národov J. A. Komenského (28. 3. 1592) sa stretli pedagógovia našich škôl 26. marca 
v Kultúrnom centre v Nemšovej. Za ich kvalitnú, obetavú a náročnú prácu im poďakoval 
primátor mesta Ing. František Bagin. Posedenie začalo prednesom úvodnej básne, 
spomínaným príhovorom primátora a pokračovalo oceňovaním učiteľov. Zo ZŠ, Janka Palu 
boli ocenení Mgr. Emília Mazanovská, riaditeľka ZŠ, Mgr. Edita Kadlečíková, zástupkyňa 
ZŠ, Mgr. Mária Kolmanová, Mgr. Mária Daňová a Gabriela Pavlačková, z Katolíckej 
spojenej školy si ocenenia prevzali Ing. Miloš Čižmárik, riaditeľ školy, Ing. Miriam Turzová 
a Mgr. Andrea Poláčková, z materských škôl Bc. Miroslava Dubovská, Bc. Petra Vojtová 
a Lýdia Adamčíková, zo ZUŠ v Nemšovej Bc. Viera Muntágová, riaditeľka ZUŠ, DiS. art., 
Mgr. Miroslava Juzeková, Bc. Veronika Kulová, DiS. art. a Eva Sýkorová, DiS. art. Spoločné 
posedenie umocnil kultúrny zážitok z predstavenia divadelnej hry Zborovňa v naštudovaní 
hercov Dubnického divadla. 
 
Stavanie májov v Nemšovej a v  jej mestských 
častiach  Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada 
bolo 30. apríla. Nieslo sa  v znamení 70. výročia 
oslobodenia, keďže 30. apríla 1945 bola Nemšová, 
vtedy obec, a priľahlé obce oslobodené rumunskou 
armádou. Stavanie májov začalo o 18.00 hod.  
v Trenčianskej Závade a končilo o 19.00 hod. 
v Nemšovej. Primátor mesta a zástupca primátora 
položili veniec k Pamätníku osloboditeľov pri 
budove mestského úradu. Nasledoval lampiónový 
sprievod, ktorý začal pri amfiteátri mestského 
múzea, pokračoval po Uliciach SNP, Janka Palu, 
Sklárskej ulici a späť. Stavanie májov a lampiónový 
sprievod sprevádzala folklórna skupina Liborčan a 
dychová hudba Nemšovanka. Oslavy ukončil 
veľkolepý ohňostroj o 21.00 hodine. 
 
3. mája o 18.00 hodine začal koncert pedagógov 
ZUŠ vo farskom kostole sv. Michala. Koncert 
uvádzala riaditeľka ZUŠ Bc. Viera Muntágová, DiS. 
art. V slávnostne vyzdobenom interiéri kostola sa niesli  tóny spevu učiteliek ZUŠ,  tóny 
zobcovej flauty, pozauny, tuby, klavíra a gitary. Zazneli skladby od hudobných majstrov J. S. 
Bacha, Alexandra Stradela a iných. Na záver vystúpil Mg. Leoš Staňek, učiteľ hry na 
husliach. V jeho podaní odznel strhujúci  Čardáš od Vittoria Montiho. Po skončení koncertu 
riaditeľka ZUŠ Bc. Viera Muntágová DiS. Art. poďakovala predstaviteľom mesta za 
spoluprácu. 
 
Druhá májová nedeľa patrí Dňu matiek a v tomto roku tento sviatok pripadol na 10. mája. 
Pri tejto príležitosti MsÚ Nemšová v spolupráci s kresťanskodemokratickým klubom pozvali 
do Kultúrneho centra v Nemšovej všetky matky, mamy, mamičky, aby si uctili ich poslanie 
v rodine a spoločnosti. Nezastupiteľnú úlohu ženy-matky vyzdvihol v úvodnom príhovore 
primátor mesta Ing. František Bagin. Pre matky a staré mamy pripravili kultúrny program 
žiaci z MŠ a žiaci Základnej školy, Janka Palu a Katolíckej spojenej školy. Deti z cirkevnej 

Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta 



8 

 

MŠ pod vedením učiteliek Mgr. Márie Urbánkovej a Lenky Hošovej vystúpili v pásme 
Kvietky pre mamičky. Deti MŠ Odbojárov, pod vedením svojich učiteliek, pripravili pestrý 
program básničiek, tancov a pesničiek. Žiaci ZŠ, Janka Palu sa predstavili  divadelnou hrou 
Šípková Ruženka a pásmom básní pod vedením PaedDr. Anny Jakúbkovej. Na záver školská 
kapela KSŠ pod vedením Mgr. Ľuboša Karlíka zahrala a zaspievala  pieseň Slovenské 
mamičky. 
 

 
14. mája sa v kultúrnom centre predstavili známi slovenskí herci Róbert Jakab, Lukáš 
Latinák, Marián Miezga, Vladimír Kobielsky a Juraj Kemka v divácky úspešnej divadelnej 
hre Na koho to slovo padne.  24. mája vystúpila  hudobná folková skupina Kolárovci zo 
Starej Ľubovne. Obe predstavenia sa tešili vysokej účasti divákov. 
 
Po minuloročnej úspešnej premiére Rozprávkového lesa bol zorganizovaný aj druhý ročník. 
Konal sa 31. mája pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa detí. Na realizácii sa 
podieľalo mesto Nemšová, Základná umelecká škola v Nemšovej a 117. Zbor sv. Františka  
z Assisi. Cesty Rozprávkovým lesom sa zúčastnilo viac ako 200 detí. Na trase od ZUŠ 
Nemšová, k chmeľnici, jazeru a späť sa nachádzalo 8 rozprávkových stanovíšť: Z rozprávky 
do rozprávky, Cirkus Mašlička, Zbojníci, Pepek Námorník, Asterix a Obelix, Šípková 
Ruženka, Dúhová víla, Pat a Mat. Na deti čakali rôzne prekvapenia v podobe rozprávkových 
postáv, rôznych súťaží, tvorivých úloh,  pripravené boli vodné bubliny, trampolína, 
nafukovací hrad, občerstvenie, diskotéka a mnohé ďalšie atrakcie. S rodičmi si v príjemnom 
počasí užili obľúbenú opekačku v prírode. 
 
Hody v Ľuborči tento rok pripadli na 14. júna, deň po sviatku sv. Antona Paduánskeho. 
O 10.30 hod. bola  v kaplnke na cintoríne, ktorá je zasvätená sv. Antonovi Paduánskemu, 
slávnostná svätá omša, ktorá začala po prenesení ostatkov sv. Antona Paduánskeho. Svätcove 
ostatky sem boli  slávnostným sprievodom prenesené  z farského kostola v Nemšovej.  Omšu 
v kaplnke celebroval Mgr. Anton Košík, dekan farnosti, spolu s kaplánom Martinom Vitekom 
a Mons. Jánom Ondrejičkom. Po svätej omši boli relikvie svätého Antona Paduánskeho 
vystavené k osobnej adorácii veriacich.  
 
Pohostinstvo Dvorec a Pizza di Siusi zorganizovali podujatie,  ktorého sa zúčastnilo viac 
ako 500 návštevníkov. V sobotu 20. júna od ranných hodín súťažné družstvá začali variť 
„ľuborecký“ kotlíkový guláš. Z jedenástich prihlásených družstiev napokon súťažilo iba 
šesť. Kým  dospelí varili a návštevníci po ochutnávkach tipovali, ktorý guláš je chuťovo 
najlepší, deti sa vozili na koňoch, skákali na nafukovacom hrade a súťažili v detských 
disciplínach. Nakoniec Štefan Pagáč z Trenčianskych Teplíc známy odborník v gastronómii, 

Divadelné predstavenie Na koho to slovo padne Predstavenie hudobnej skupiny Kolárovci 



9 

 

vybral víťazný tím, ktorý uvaril najchutnejší guláš. Víťazom sa stalo družstvo „Vandali“ 
z Nemšovej. Získali víkendový pobyt pre päť osôb v Čičmanoch.  
 
Jeden zo záverečných dní školského roka patrí najlepším žiakom, ktorí z rúk primátora 
preberajú ceny za výborné výsledky dosiahnuté počas  školskej dochádzky v danom roku. 
 25. júna v dopoludňajších hodinách boli ocenení najlepší žiaci miestnych škôl. Zhromaždili 
sa v obradnej sieni kultúrneho centra. Ocenenia v podobe diplomov a kníh odovzdal žiakom 
primátor mesta Ing. František Bagin. Zo 
ZŠ, Janka Palu si ceny prevzali žiaci 
Daniel Isteník, Katarína Filípková, Matej 
Spurný, Laura Gostíková, Patrik Bagin, 
Emma Vandžalová, Adrián Prílesan, 
Kristína Ondrejíčková, Matej Patka, 
Terézia Haljaková, Denisa Papierniková, 
Andrej Bútora, Alexandra Dužeková, 
Alexandra Švančarová, Monika Cibulová, 
Sára Vojtová, Patrik Begáň. Zo ZŠ sv. 
Michala boli ocenení Ema Mutňanská, 
Denis Vinklárik, Vanesa Rajničková, 
Patrik Navrátil, Viktória Krajčiová, 
Simona Nemcová, Alexandra 
Vendžúrová, Tomáš Prchlík, Michaela Vendžúrová, Kristína Galková, Andrea Chmelinová, 
Natália  Hudeková a Lenka Begáňová, zo špeciálnej triedy ZŠ sv. Michala Anna Mindarová 
a František Minďár. Zo ZUŠ Nemšová boli udelené ocenenia Eme Mutňanovej, Karolíne  
Štefánkovej a Romanovi Papiernikovi.  
 
Popoludní 25. júna žiaci materských škôl s pani učiteľkami vytvorili sprievod, ktorému do 
kroku hrala dychová hudba Nemšovanka pod vedením Jána Staňa. Deti sa cítili veľmi 
príjemne a dôležito, čakala ich rozlúčka s najstaršími škôlkarmi nastupujúcimi v septembri do 
prvého ročníka. Presunuli sa do kultúrneho centra, kde sa s najstaršími  deťmi, budúcimi 
prváčikmi, rozlúčili.  
 
Dobrovoľný hasičský zbor v Kľúčovom  v spolupráci s mestským výborom  v Kľúčovom 
organizoval už niekoľko rokov jednu z najúspešnejších akcií v meste Kľúčovské hody 
v dňoch 24. - 27. júla pri kaštieli v Kľúčovom. Pestrý program začal v piatok disco zábavou 
s Dj Žabákom, pokračoval v sobotu detským zábavným programom pod názvom Kľúčikovo  

a tanečnou zábavou s miestnou skupinou 
Bonus. V nedeľu dopoludnia sa slávila svätá 
omša v kaplnke sv. Anny  a popoludní 
sa odohral futbalový zápas Vavrušovci : 
Ostatní. Nedeľný večer spríjemnila dychová 
hudba Krásinka z Dolnej Súče. V pondelok sa 
vo vinárni konali tzv. „hodence“, dozvuky 
hodov. 
Kľúčikovo - detské hody plné hier 
a zábavy. Myšlienka pripraviť pre deti 
podujatie plné hier a zábavy v čase hodov 

vznikla v roku 2010. Odvtedy sa stala 
neoddeliteľnou súčasťou každoročných hodov 
v mestskej časti Kľúčové. Hlavní organizátori Monika Patková, Martina Gužíková, Petra 

 Najlepší  žiaci ZŠ, Janka Palu  

Kľúčikovo 
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Vojtová a Pavol Vavrúš pripravujú  pre deti každý rok pestrý a zábavný program. Deti súťažia 
na jednotlivých stanovištiach, hrajú sa, tancujú a po každej splnenej úlohe ich čaká odmena 
a nakoniec tombola. Organizátori spolupracujú s profesionálmi z hasičského  a záchranného 
zboru SR. Podujatie je u detí mimoriadne obľúbené a tešia sa naň každý rok.   
 

Jubilejný 20. ročník jarmoku v Nemšovej 
sa uskutočnil 14. - 15. augusta. Predajné 
miesta zaplnili ľudové remeslá, stánky s 
oblečením, hračkami, remeselnými 
výrobkami, textilným tovarom, rôznymi 
druhmi potravín, stánky s kulinárskymi 
pochúťkami, domácim medom, burčiakom, 
perníkmi a i. Jarmočnú atmosféru dotvárali 
atrakcie pre deti a dospelých. Popoludní sa v 
amfiteátri mestského múzea vystriedali 
spevák Andrew May, hudobná skupina 
Kompromis a miestna folklórna skupina 
Liborčan. Na jarmočnej veselici vo 

večerných hodinách hrala dychová hudba Nemšovanka.  
Do povedomia návštevníkov jarmoku sa dostávajú i kultúrne aktivity v podobe vystúpení 
hudobných telies, vernisáže v malej galérii múzea a iných výstav v priestoroch kultúrneho 
centra. Výstavu gladiol a dálií pripravil Klub Gladiola Martin v Kultúrnom centre Nemšová 
a výstavu malieb, šperkov, autorských odevov a úžitkových predmetov nadaná výtvarníčka  
Anita Šebíková pod názvom PULZ v mestskom múzeu. Výstavy spojené s predajom boli pre 
návštevníkov otvorené počas oboch jarmočných dní.  Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku 
býva Deň otvorených dverí Multifunkčnej zásobovacej základne západ v horných kasárňach 
mesta. Tento rok to bolo po 12-krát. Druhý jarmočný deň otvoril dychový orchester a 
mažoretky z Novej Dubnice. Vystúpenie mažoretiek sprevádzané dychovou hudbou patrí 
medzi obľúbené kultúrne zložky u návštevníkov jarmoku. Synchrónne pochodovo-tanečné 
kreácie mažoretiek počas presúvania sprievodu po Ulici Janka Palu, Mierovom námestí 
k amfiteátru a vystúpenie v amfiteátri ocenili prítomní diváci spontánnym potleskom. Sobotný 
večer patril tanečnej skupine Street Dance Academy Laciho Strika v sále kultúrneho centra. 
Program bol určený deťom a teenegerským tanečníkom. Organizačne dobre pripravený 
jubilejný jarmok uzavrela letná discopárty s Rádiom GO DEEJAY.  
 
Kultúrne leto 2015 otvorilo 3. júla premietnutie filmu v amfiteátri mestského múzea v rámci 
4. ročníka letného kina. Počas prázdninových mesiacov bol každý piatok uvedený film iného 
žánru (triler, komédia, science fiction, kriminálny alebo dobrodružný film). Počasie 
premietaniam pod hviezdami prialo, ani raz sa nemuselo presúvať do náhradných priestorov 
kultúrneho centra. Filmovú zábavu si doprialo priemerne 200 divákov.  
5. júla o 18.30 hod. začal 38. ročník hudobného leta koncertom DH Nemšovanka, po nej 
nasledovali 12. júla DH Nedonovčianka, 19. júla DH Veselá Bída z ČR, 26. júla DH 
Textilanka, 2. augusta  DH Krásinka, 9. augusta HS Mladík, 16. augusta  nevidiaci Maroš 
Bango, ktorý sa amatérsky venuje opernému spevu, 23. augusta DH Bučkovanka  a 30. 
augusta uzavrela hudobné leto  DH Bodovanka. 
 
Vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej sa 5. augusta konal galakoncert Lucie Bílej 
a Cigánskych diablov. Prvá dáma českej pop music a cimbalová kapela Cigánski diabli 
pripravili divákom neopakovateľný kultúrny zážitok. Na záver koncertu boli účinkujúci 

Jubilejný 20. ročník jarmoku v Nemšovej 
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odmenení aplauzom a standing ovation. Ľudia odchádzali z koncertu nadšení a plní 
pozitívnych emócií.  
V auguste 2015 mesto oslavovalo 5. výročie založenia Mestského múzea v Nemšovej. Po 
prvýkrát bolo otvorené 27. augusta 2010. Akcie mestského múzea v roku 2015 sú uvedené 
v kapitole Mestské organizácie. 
 
V nedeľu 27. septembra o 16.00 hodine vystúpila Kultúrnom centre v Nemšovej folklórna 
skupina Kysucký prameň z Oščadnice. Predalo sa takmer 200 vstupeniek. 
 
V dňoch 9. - 12. októbra sa konal 49. ročník 
oblastnej Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. 
Výstavu otvoril primátor Nemšovej Ing. František 
Bagin za prítomnosti zástupcov Občianskeho 
združenia prídomových záhradkárov a 
 Občianskeho združenia záhradkárskej osady 
Bočky. Napriek horúcemu letu bolo čo 
vystavovať. Ako každý rok sa výstavy zúčastnili 
aj včelári. Ponúkali med a iné produkty z medu. 
Občianske združenie Veronika z Trenčína 
vystavovalo bylinky a tinktúry. Pestovatelia 
vystavili na obdiv verejnosti výpestky georgín, 
listových a ihličnatých bonsajov, starých odrôd 
jabĺk,  hrušiek a iné unikátne kusy dopestovanej 
zeleniny. Veľký záujem vyvolali po prvý raz 
vystavované himalájske uhorky. Nechýbali ukážky výtvarných a literárnych prác žiakov 
našich základných a materských škôl, tematicky súvisiacich s výstavou. 
Sprievodným programom boli tri prednášky. Témou prvej prednášky bol rast a druhy 
starých odrôd ovocia, ktorú predniesol Ľudovít Vaš ml., predseda občianskeho združenia 
Pangarea. Druhá sa zaoberala  históriou včelárstva. Zaujímavé informácie o nej podal Ján 
Repka, šéfredaktor časopisu  Včelár. Posledná prednáška bola venovaná zberu a použitiu 
liečivých bylín, ľudovému liečiteľstvu. Prednášajúcim bol miestny naturoterapeut Ján Dedík.  
 
Mikulášske popoludnie. Veľa detí z nášho mesta a jeho mestských častí netrpezlivo čakalo  
na príchod svätého Mikuláša už 4. decembra 2015 o 15.00 hodine. Zhromaždili sa na 
priestranstve pred amfiteátrom, kde ich čakalo veľa zaujímavostí a bohatý program. Najprv na 
sprievodných mikulášskych trhoch žiaci našich škôl ponúkali vlastné výrobky a umelecké 
výtvory s vianočnou tematikou. Medzitým primátor Ing. František Bagin a zástupca  
primátora Ján Gabriš rozdali takmer 300 porcií vianočnej kapustnice. Program bol vyplnený 
tancom, spevom a recitáciou žiakov. Príchod Mikuláša bol veľkolepý. Prišiel na koči 
ťahanom dvomi krásnymi čiernymi koňmi. Vo chvíli, keď Mikuláš vystúpil z koča, sa 
amfiteáter zaplnil deťmi, ktoré sa chceli dostať čo najbližšie k nemu. Mikulášovi pomocníci 
mali plné ruky práce, aby tento nápor zvládli. Deti dostali svoje balíčky a Mikuláš mohol 
slávnostne rozsvietiť vianočný stromček. 
 
17. decembra sa za prítomnosti obyvateľov rozsvietil mestský betlehem. Postavený bol 
v blízkosti mestského múzea pred vianočným stromčekom. Postavy Svätej rodiny v životnej 
veľkosti zo slamy vyrobila výtvarníčka Mária Pavlicová z Moravy. Kompozíciu dotvárali 
dvaja svietiaci anjeli. Počas  sviatkov vo večerných hodinách vytvárali neopakovateľnú 
atmosféru. Drevený prístrešok betlehema vyrobila firma VAGRICOL & Co., s. r. o., 
inštaláciu zabezpečili pracovníci VPS  a mestského úradu.  
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Z ČINNOSTI SAMOSPRÁVY 

 
Po úspešných voľbách v roku 2014 boli do samosprávy zvolení a  od roku 2015 riadia mesto 
Ing. František Bagin, primátor mesta, Ján Gabriš, zástupca primátora, ktorý vo funkcii 
nahradil Ing. Stanislava Gabriša. Poslancami mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 1 
Nemšová sú MUDr. Peter Daňo, Anton Krchňávek, František Begáň, Ing. Zita Bednáriková, 
Bc. Petra Šupáková, Janka Filová, Ing. Dušan Duvač. Za volebný obvod č. 2 Ľuborča sú 
poslancami Ján Gabriš, Stanislav Husár, Alžbeta Gurínová. Za volebný obvod č. 3 Kľúčové 
sú poslancami Ján Kiačik, Pavol Vavruš a za volebný obvod č. 4 Trenčianska Závada je 
poslancom Ing. Stanislav Gabriš. 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  
Mestské zastupiteľstvo zasadalo podľa harmonogramu celkom 9-krát. 
Zasadnutie 11. februára 2015 schvaľovalo členov jednotlivých rád škôl (viac v kapitole 
Školstvo), odvolalo doterajšieho zástupcu primátora Stanislava Gabriša a schválilo nového 
zástupcu primátora  Jána Gabriša.  
 
Zmeny v obsadení jednotlivých komisií a výborov nastali aj v priebehu roka. Na treťom 
zasadnutí 22. apríla sa Ing. Ľuboslava Sokolová stala členkou MsV Ľuborča.  24. júna sa 
vzdal členstva v komisii finančnej správy a správy mestského majetku Ing. Norbert Moravčík,  
19. septembra bol schválený nový člen do sociálno-zdravotnej komisie PhDr. Erik Trenčan. 
 
Komisia životného prostredia a výstavby: predseda Ing. Dušan Duvač, členmi sú Ján 
Gabriš, Pavol Chmelina, Ján Kiačik, Ing. Peter Kutlík, Ing. Miroslav Masár, Ing. Soňa 
Prílesanová  
a Ing. Anton Šumichrast. 
Komisia sociálno-zdravotná: predseda MUDr. Peter Daňo,  členovia  Ing. Zita Bednáriková, 
Ing. Margita Breznická, Mgr. Anna Gajdošová, Alžbeta Gurínová, Mária Gurínová, Jozef 
Knápek, Janette Macharová, Mgr. Jarmila Raftlová, Mgr. Margita Šumichrastová, PhDr. Erik 
Trenčan a Eva Vavrušová. 
Komisia finančnej správy a majetku mesta Nemšová: predseda Ing. Stanislav Gabriš, 
členovia Ing. Peter Gabriš, Mariana Hladká, Stanislav Husár, Pavol Chmelina, JUDr. Miloš 
Mojto, Jaroslava Prosňanská, Ing. Agáta Sabatková, Ing. Jarmila Savková, Bc. Petra 
Šupáková, Michal  Vavruš a Agnesa Vašíčková. 
Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania: predseda 
Stanislav Husár, členovia Ing. Adriana Ďurišová,  Janka Filová, Ing. Miroslav Holúbek, Mgr. 
Jaroslav Mojto,  Bc. Eva Poláčková, Peter Sabadka, Mgr. Alojz Svedek, Pavol Vavruš. 
Komisia kultúry, školstva a športu: predseda Anton Krchňávek, členovia František Begáň, 
Ing.Eva Brandoburová Alžbeta Gurínová, Vladimír Gajdoš, Mgr. Mária Haljaková, Mgr. 
Miroslava Juzeková, Mgr. art. Vladislav Kakody, Ing. Miroslava Mazánová, Ing. Marcela 
Prekopová,  Pavol Vavruš.  
Komisia na ochranu verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 
predsedníčka  Bc. Petra Šupáková, členovia František Begáň a Janka Filová.  
11. decembra sa volila redakčná rada Nemšovského spravodajcu. Členmi sa stali Ing. Iveta 
Jurisová, Bc. Miroslava Dubovská, Vladimír Gajdoš, Bc. Soňa Kňažková, Ing. Marcela 
Prekopová, Mgr. Lenka Tršková, Mgr. Mária Urbánková. 
Mestských zasadnutí sa zúčastňuje  hlavný kontrolór, ktorý je pracovníkom mesta a vykonáva 
kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle 
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a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Volí ho mestské 
zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Funkciu kontrolóra mesta Nemšová vykonáva Ing. 
Nadežda Papierniková od 1. januára 2005. 
 
Výbory mestských častí:  
Mestský výbor Ľuborča: predseda Ján Gabriš, členovia  Stanislav Husár, Alžbeta Gurínová, 
Ján Minďár, JUDr. Dalibor Benko, Mgr. Anna Gajdošová, Jozef Rýger, Ondrej Begáň, 
Miroslav Patka.  
Mestský výbor Kľúčové:  predseda Ján Kiačik, členovia Pavol Vavruš,  Eva Vavrušová, Ing. 
Miroslav Holúbek, Dušan Petrúšek, Štefan Vavruš, Jana Vavrušová, Bc. Petra Vojtová, Ing. 
Peter Kutlík. 
Mestský výbor Trenčianska Závada: predseda Ing. Stanislav Gabriš, členovia Jozef 
Knápek, Viliam Adamec, Augustín Adamec, Zdenko Gajdošík, Anna Pavlačková, Ing. 
Adriana Ďurišová, Michal Gabriš, Jozef Kuruc, Ondrej Belko.  
 
V kalendárnom roku  2015 sa nekonali žiadne voľby. Pracovalo nové zloženie mestského 
zastupiteľstva, konali sa prvé stretnutia jednotlivých komisií mesta a rokovania o rozpočte. Na 
mestských zasadnutiach (MsZ) sa počas roka 2015 prijalo 12 nových všeobecne záväzných 
nariadení upravujúcich fungovanie mesta a mestských inštitúcií. Sú to:  

 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1: určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na jedného 
žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová. 
V oblasti školstva a školských zariadení boli prijaté i VZN č. 5 a č. 8 o školských poplatkoch 
a VZN č. 9 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na Základnej umeleckej 
škole v Nemšovej, na dieťa v materskej škole a na dieťa v školskom zariadení so sídlom na 
území mesta. 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2: je o zmene a doplnení VZN č.5/2011 o povodňových 
plánoch záchranných prác PO a FO podnikateľov na území mesta Nemšová.  
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3: ruší  VZN č. 9/2008 v súvislosti so zavedením novej 
meny euro v SR. 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4: je o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na 
území mesta Nemšová. 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6: je o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, sume 
úhrady za sociálne služby, spôsob jej  určenia a platenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nemšová. Toto nariadenie  je doplnené VZN č. 12/2015. 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7: je o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta 
Nemšová - SÚ Nemšová č. 1/2014.  
Všeobecné záväzné nariadenie č. 10: je o miestnych daniach .  
Všeobecné záväzné nariadenie č. 11: dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné  odpady na území mesta. 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 12: dopĺňa VZN č. 6/2015 o poskytovaní  sociálnych 
služieb.  

 
Výsledkami rokovaní mestského zastupiteľstva bolo prijatie rozpočtu a zmeny v rozpočte 
mesta, prerokovávanie majetkových a iných záležitostí týkajúcich sa mesta. Na prvom 
stretnutí  roku 2015 bol prijatý programový rozpočet mesta na rok 2015, rozpočet mesta na 
roky 2016 a 2017. Išlo o príjmy a výdavky vo výške 3 663 150 eur. Výška rozpočtu sa počas 
roka menila. V apríli sa rozpočet zvýšil na sumu 3 873 209 eur, v júli na sumu 3 966 439 eur 
vzhľadom na to, že do výdavkov zaradili aj osvetlenie chodníkov a prechodu pre chodcov pri 
mestskom kúpalisku a výmenu kotla v budove na Ulici odbojárov 7 (CSS). V novembri bola 
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jeho výška 3 995 785,35 eur. Okrem mestského rozpočtu bol prijatý aj rozpočet VPS m. p. o., 
a to 328 900 eur. Tento rozpočet sa upravoval len raz, v novembri na sumu 332 000 eur.  

MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA  
V 2015 roku sa riešilo množstvo majetkových záležitostí dôležitých pre mesto a obyvateľov 
mesta. Riešila sa dôležitá zámena majetkov medzi mestom Nemšová a PD Vlára Nemšová. 
Mesto vlastnilo pozemky parciel KN-C č. 599/4 vo výmere 874 m², KN-C č. 600/9 vo výmere 
146 m², KN-C č. 599/66 vo výmere 832 m² k. ú. Nemšová, všetko zastavené plochy 
a nádvoria a parc. KN-C č. 599/56, ostatné plochy vo výmere 1148 m² k. ú. Nemšová. PD 
Vlára vlastnilo parc. KN-C č. 807 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 655 m² k. ú. 
Nemšová a KN-C č. 808 záhrady vo výmere 389 m² k. ú. Nemšová. Výhodou tejto zámeny 
pre mesto Nemšová bolo získanie plochy v plánovanej centrálnej zóne a PD Vlára ako budúci 
investor získalo pozemky na vybudovanie obchodného centra. Zámena pozemkov bola 
schválená na decembrovom zasadnutí MsZ. 
 
Schválený bol prevod pozemkov medzi spoločnosťou FINAL BA a mestom Nemšová, čím 
mesto získalo pozemky s výmerou cca 3770 m², ktoré sa dajú využiť účelnejšie. Išlo 
o pozemky z výlučného vlastníctva mesta KN-C č. 599/1 s výmerou 1299 m² do výlučného 
vlastníctva spoločnosti FINAL BA, a naopak, z výlučného vlastníctva spoločnosti FINAL BA 
prevod  KN-C č. 599/70 s výmerou 151 m² a KN-C č. 599/56 s výmerou 1148 do výlučného 
vlastníctva mesta. 24. júna bol schválený zámer prenajať spoločnosti Lidl Slovenská 
republika v. o. s. v Nemšovej trvalé trávnaté porasty s výmerou 809 m² za 120 €/rok. 
 
11. marca 2015 boli poslanci informovaní o zámere zadať vypracovanie architektonickej 
štúdie Centrálna mestská zóna Nemšová na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie, 
ktoré poslanci podporili. Od 22. septembra do 22. októbra 2015 začal prerokovávať orgán  
územného plánovania  Koncept riešenia nového územného plánu mesta Nemšová. Verejné 
prerokovanie konceptu spojené s odborným výkladom návrhu sa uskutočnilo 15. októbra  
o 13.00 hod. pre dotknuté orgány a organizácie a o 17.00 hod. pre širokú verejnosť vo 
veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Spracovaná architektonická štúdia centrálnej 
mestskej zóny v Nemšovej bola predstavená poslancom aj verejnosti 4. novembra. V štúdii 
sa riešila najmä časť Mierového námestia a na ňom situovanie autobusovej zastávky, 
dopravný prístup pre priemyselnú zónu, parkovanie áut pre obchodné prevádzky, riešenie 
dopravného uzla - križovatky Mierové námestie, Ulica SNP, Ulica Janka Palu v nadväznosti 
na novú centrálnu mestskú zónu. Ďalej sa riešil návrh zástavby v priestore domu služieb, 
v priestore kultúrneho centra, využitie bývalého židovského cintorína a pozemkov za ním, 
návrh infraštruktúry vrátane regulatív a zástavby. Predmetom riešenia bola Ulica Janka Palu, 
návrh zástavby a využiteľnosť pozemkov pre obchod, služby, bývanie a oddych s novým 
prepojením na Kropáčiho ulicu, návrh zásobovania a parkovacích miest, návrh infraštruktúry, 
vrátane regulatív zástavby. Napokon sa riešil návrh spevnenia plôch a parkovania na 
Železničnej ulici. 
 
 
Počas roka 2015 MsZ schválilo odpredaj pozemkov obyvateľom mesta na  rôznych 
parcelách v rôznej výmere a cene za m². Konkrétne ide o parcely:  
KN-C č. 1761, k. ú. Ľuborča v celkovej výmere 1110 m² (za 4 €/m²), tento predaj sa však zo 
strany záujemcu nezrealizoval. 
KN-C č. 2065/11, k. ú. Trenčín manželom Jankovským bol predaj schválený za 175 €/m². 
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Odpredané boli zostávajúce časti pozemku pod garáž a na záhradu parc. KN-C č. 604/47 
manželom Patkovcom a KN-C č. 604/21, 604/4 a K. Balážovi, všetky  pozemky na k. ú. 
Nemšová.  
Schválený bol odpredaj pozemku parc. KN-C č. 603/31, v k. ú. Nemšová,  orná pôda 
o výmere 11 524 m² obchodnou verejnou súťažou na podnikateľské účely za minimálnu cenu 
2 €/m². 
Schválený bol odpredaj parc. KN-C č. 1898/182, k. ú. Nemšová  D. Mutňanovi s manželkou 
za cenu 20 €/m2, odpredaj spoluvlastníckych podielov mesta Nemšová na parc. KN-C č. 
267/8, parc. KN-C č. 233/11 na pozemkoch pod bytovými domami súp. č. 5/9 a 12/23 pre J. 
Gabriela s manželkou,  L. Malicha s manželkou a R. Liptáka za cenu 3,32 €/m². 
Schválený bol odpredaj pozemkov s výmerou 14 m² Š. Kubánovej, 13 m² Ing. Ľ. Fehérovi 
MBA, 15 m² Š. Ružičkovi, 15 m² B. Pulišovi za cenu 20 €/m².  
 
Mesto Nemšová zakúpilo tri pozemky do výlučného vlastníctva:  pozemok  KN-C č.508/4 
v k. ú. Ľuborča od A. Ližičiara s manželkou vo výmere 2 m², pozemok KN-C č. 19/20 
s výmerou 7 m² od Ing. Pucherovej za cenu  20 €/m² a pozemok pod garážou pri Požiarnej 
zbrojnici v Nemšovej o výmere 35 m², ktoré je vo vlastníctve SR v správe Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne za kúpnu cenu 30 €/m².  
Vecné bremená na zriadenie a vloženie prípojky elektriny a právo vstupu a prechodu na 
pozemky vo vlastníctve mesta boli v roku 2015 schválené pre L. Rýgera, P. Ševčíka, J. 
Bračíka, B. Rýgera a pre Ing. P. Prna, a R. Fáryho s manželkou bola schválená prípojka vody 
a kanalizácie. Vecné bremeno v prospech spoločnosti FINAL BA s. r. o. na pozemkoch mesta 
par. č. 599/6 o výmere 420 m2, parc.599/56, o výmere 1 148m2 kde má firma vybudované 
inžinierske siete.  

Poslanci schválili vecné bremeno v prospech Lesov SR, odštepný závod Trenčín na právo 
umiestnenia stavby cesty s objektmi na parcele KN- C č. 11577/20 vo výmere 16 979 m², k. ú. 
Lubina. 

Okrem predajov, výmeny či nákupu pozemkov riešila miestna územná samospráva 
aj prenájom priestorov mesta Nemšová. V tomto roku bolo uzatvorených päť zmlúv 
o prenájme. 
Mesto dalo do prenájmu pozemok KN-C č. 131/1 v k. ú. Ľuborča S. Husárovi ako 
manipulačnú plochu počas rekonštrukcie. Schválený bol prenájom častí nebytového priestoru 
v mestskej pálenici, miestnosť č. 92 vo výmere 47,10 m² za prenájom 40,00 €/rok. Schválili 
prenájom parc. KN-C č. 2494/8 vo výmere 56 m² spoločnosti D&M restaurant s. r. o. 
Nemšová, výška nájomného 20,00 €/ m². 
Schválili prenájom časti budovy kultúrneho centra súpis. č. 112 na Ul. SNP v Nemšovej 
vo výmere 453,40 m² pre catering servis s. r. o. Nemšová, s výškou nájomného 5,07 €/m², 
prízemie prevádzkových priestorov 45,63 €/m² a ostatné priestory 25,35 €/m², na dobu určitú, 
do 31. 12. 2020. Na poslednom decembrovom zasadnutí schválili dočasné užívanie pozemku 
parc. KN-C č. 120/2, k. ú. Nemšová Dušanovi Mazanovskému na obdobie do 31. decembra 
2017 vo výmere 110 m² za cenu 20 €/m².  
Medzi neschválené patrili: odpredaj pozemku rodinného domu na Ul. Janka Palu súp. č. 
47/18. Odpredaj parcely KN-C č. 2494 k. ú. Nemšová Ľ. Fehérovi, odpredaj KN-C č. 847/3, 
 k. ú. Nemšová M. Orechovskému, odpredaj parc. č.  KN-C č. 1852 v k. ú. Ľuborča B. 
Rýgerovi.  
Nebol schválený odpredaj pozemkov KN -C č. 3440 s výmerou 809 m² v k. ú. Nemšová, parc. 
KN-C č. 1135 s výmerou 889 m² v k.ú. Ľuborča a parc. KN-C č. 216/2 s výmerou 877 m² 
v k.ú. Trenčianska Závada z dôvodu ďalšieho využitia týchto pozemkov pre výkon 
samosprávnych činností mesta. Nebol schválený prenájom pozemkov Ing. Fehérovi MBA 
a odpredaj budovy garáže súpis. č. 1230. 
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INVESTIČNÉ AKCIE A REALIZOVANÉ PROJEKTY  

Zdrojom informácií pre zápis do Kroniky mesta Nemšová v tejto kapitole boli podklady 
vypracované oddelením investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, 
pozemných komunikácií pri mestskom úrade.  

 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov. Z vlastných zdrojov bola 
zrekonštruovaná miestna komunikácia na Mlynskej ulici, Bernolákovej ulici, chodník na 
Vážskej ulici, na Ulici SNP v časti pri outdorovom ihrisku. V týchto priestoroch bolo zriadené 
stojisko pre  kontajnery. Zrekonštruovaný bol úsek od železničného priecestia, ktorý umožní 
bezpečnejší prístup na ústredný cintorín na Moravskej ulici, opravené boli výtlky na 
miestnych komunikáciách. V poslednom štvrťroku sa zrealizovala oprava krytu chodníka 
vedľa cesty na Ulici SNP pri areáli outdoorového fitness. Práce vykonala spoločnosť ASFA 
KDK Dubnica nad Váhom. Okrem chodníkov bola predmetom tohtoročných investičných 
akcií mesta i kanalizácia v jej niektorých častiach, ktorú mesto realizovalo za pomoci dotácií. 
Na kanalizáciu mesta Nemšová bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu vo 
výške 90 000 eur,  mesto ju spolufinancovalo z vlastných zdrojov vo výške 5 154 eur. 
Realizovaná bola na Kukučínovej ulici v mestskej časti Ľuborča a úsek na Sládkovičovej ulici 
v Nemšovej. Práce prebiehali počas horúcich letných dní.  

Pre rozvoj športovej činnosti detí a mládeže 
outdoorový fitness park, ktorý realizovala MAS 
Vršatec v spolupráci s mestom Nemšová, vybavili 
novými lavičkami, odpadkovými košmi a novým 
osvetlením. Pod hrazdovou zostavou z dôvodu 
bezpečnosti pribudla podkladová guma. Okrem   
fitnes parku boli dovybavené i detské ihriská. Do 
mestskej časti Trenčianska Závada bola zakúpená 
kombinovaná preliezačka a za bytovým domom na 
Ulici Janka Palu obstaralo mesto prehupovačku a 
pružinovú dvojhodačku. Zásluhou skautov pribudla 
preliezačka s hojdačkami. Čiastočnej obnovy sa 
dočkala budova zdravotného strediska (viac 
v kapitole Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť). 
 
Od júna spríjemnili vzhľad mesta nové autobusové 

prístrešky. Neestetické staré boli nahradené novými na 
Ulici Slovenskej armády v Nemšovej a na Trenčianskej 
ulici v Kľúčovom. 

Mlynská ulica, miestna komunikácia Rekonštrukcia chodníka na Vážskej ulici 

Kombinovaná preliezačka na ihrisku v Tr. 
Závade, na ihrisku za bytovým domom na Ul. 

Janka Palu Nemšová 
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Na Mierovom námestí pribudlo dopravné značenie, ktoré vyvolalo nevôľu u niektorých 
občanov vzhľadom na to, že sa domnievali, že im čiastočne sťaží príjazd ku kostolu. Cieľom 
nového dopravného značenia bolo sprehľadniť chaotickú situáciu, zamedziť parkovaniu 
nákladných áut a kamiónov. Ocenili to najmä vodiči z iných miest, lebo je prehľadné a bráni 

neočakávaným dopravným stretom. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť pri nastupovaní do 
autobusov a celý objekt je chránený kamerovým systémom. Dopravné značenie je dočasné 
 a demontovateľné, pretože jednou z priorít mesta zostáva vybudovať nové námestie ako 
súčasť projektu modernej centrálnej zóny. Neskôr sa značenie použije na iných potrebných 
miestach.V rámci zvýšenia bezpečnosti chodcov a cyklistov sa vybudovalo osvetlenie 
priechodu pre chodcov na Mierovom námestí. Osvetlenie inštalovala spoločnosť LUXSTAR 
Peter Ondrejička. K zvýšeniu bezpečnosti od roku 2015 prispieva osem bezpečnostných 
kamier zakúpených v rámci programu Prevencia proti kriminalite  pod záštitou Ministerstva 
vnútra SR. Na zakúpenie kamier v sume 10 883 eur dostalo mesto dotáciu 8 000 eur a spolu 
 s vlastnými  finančnými prostriedkami vo výške 2 223 eur  tento projekt realizovalo. 

 
Pripravované alebo prebiehajúce projekty. Počas realizácie spomínaných projektov sa 
pripravovali a podávali žiadosti na ďalšie, ktoré by mali byť realizované v nasledujúcom  
roku alebo v blízkej  budúcnosti. Mesto Nemšová reagovalo a podalo žiadosť na výzvu vlády 
SR na dotácie v programe Podpora rozvoja športu so zameraním na výstavbu 
multifunkčných ihrísk. V prípade schválenia by vzniklo ihrisko s rozmermi 33 x 18 metrov 
umiestnené v blízkosti futbalového ihriska v Ľuborči. Podaná, ale neschválená bola žiadosť 
na dotáciu rozšírenia MŠ na Ľuborčianskej ulici v Nemšovej. Mesto malo záujem získať 
nenávratný finančný príspevok, ktorý bol vyhlásený Ministerstvom hospodárstva SR na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Išlo by o II. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia v 
meste Nemšová. 
 
Realizáciou projektov a plánovaním nových projektov sa zaoberalo oddelenie investičnej 
výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných 
komunikácií. Podieľali sa na tom odborní zamestnanci vykonávajúci aj iné činnosti 
v zložení: vedúca oddelenia Ing. Soňa Prílesanová, Ing. Andrea  Minďárová  a Ing. Ľubomír  
Ďurech. 
 V roku 2015 vydalo oddelenie  2 rozhodnutia o odstránení stavby, 61 stavebných povolení 
a dodatočných povolení stavieb a ich zmien, 44 kolaudačných rozhodnutí, z toho pre bytové 
domy 1, rodinné domy a ich zmeny 20, ostatné stavby a ich zmeny 22 a 1 rekolaudáciu.  
Schválených bolo 6 povolení zmien stavby pred jej dokončením. Venovali sa aj drobným 
stavbám a stavebným úpravám, ktorých bolo v tomto roku 53. Povolili dočasné dopravné 
značenia v počte 7, vydali oznámenia o pridelení súpisných čísel v počte 40 a  3 oznámenia 
o zrušení súpisného čísla. 

Dopravné značenie na Mierovom námestí 
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ORGANIZÁCIE MESTA NEMŠOVÁ A MESTSKÝ ÚRAD 

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti mestského zastupiteľstva 
a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom. Mestský úrad vedie a 
 jeho prácu organizuje  prednostka úradu Ing. Iveta Jurisová. Mesto Nemšová napreduje 
a rozvíja sa zásluhou kvalitnej práce zamestnancov jednotlivých oddelení na mestskom úrade. 
 
Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy  
a pozemných komunikácií bolo spomínané v predchádzajúcej kapitole. 
Oddelenie finančnej správy a správy mestského majetku: vedúcou oddelenia je Ing. 
Jarmila Savková, referentka daní a poplatkov  Bc. Eva Poláčková, referentka poplatkov 
a miezd Ing. Darina Ďurčová, referentka účtovníctva a majetku Ing. Jana Kucharíková,  
referentka financií  Ing. Mária Bračíková. 
Oddelenie správy, sociálnych vecí, školstva, životného prostredia a kultúry: vedúca 
oddelenia je Mgr. Beáta Belková, evidenciu obyvateľstva vedie Ing. Jozef Prekop, matričný 
úrad, sociálno-zdravotnú agendu a overovanie Mgr. Jarmila Raftlová, referentkou životného 
prostredia a kultúry je Ing. Eva Bandoburová. 
Mesto Nemšová má rozpočtové organizácie (materská škola s tromi elokovanými 
pracoviskami, základná škola, základná umelecká škola - sú uvedené v samostatnej kapitole), 
príspevkovú organizáciu (Verejnoprospešné služby) a obchodné spoločnosti (Mestský 
podnik služieb a Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh). 

MESTSKÁ KNIŽNICA 
Vedúcou mestskej knižnice bola v roku 2015 Helena Spišiaková. Výpožičkový čas mestskej 
knižnice je denne od 12.00 do 18.00 hod., piatok od 13.00  do 18.00 hod. V pobočke Kľúčové 
pracuje Antónia Kulichová a výpožičná doba je každý piatok od 15.00 do 19.00 hod. V 
pobočke v Trenčianskej Závade pracuje Emília Žárska a je otvorená každý pondelok a štvrtok 
od 17.30 do 19.30 hod. Mestská knižnica získala dotáciu vo výške 1 700 eur na projekt 
Čítanie je dôležité a na inštaláciu nového programu KIS Clavious sumu 3 000 eur pre 
skvalitnenie knižničných služieb. Program sprístupní návštevníkom knižnice informácie 
prostredníctvom on-line katalógu, poskytne možnosť tvorby rešerší, skvalitní spracovávanie 
knižných dokumentov a zefektívni komunikáciu medzi knižnicou  
a používateľom prostredníctvom e-mailu. Zakúpené boli knižné novinky  tohto roka od 
autorov Nesbo Jo: Krv na snehu, Šváby a syn, Horst Jorn Liera: Na zimu zatvorené  a  
Jaskynný muž, Róbert Galbraith: Hodvábnik, Daniel Silva: Prípad Caravagiou, Camill 
Läckberg:  Pankhart, a ďalšie knižné tituly. 
Mestskej knižnici bola schválená dotácia v sume 1000 € z rozpočtu  Ministerstva kultúry SR. 
Knižnica zrealizovala nákup knižných titulov v kníhkupectve Panta Rhei. 

MESTSKÉ MÚZEUM  
27. augusta 2015 uplynulo 5 rokov od otvorenia Mestského múzea v Nemšovej. Založené 
bolo v roku 2010.  Zrealizované bolo z eurofondov, a to v rámci Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce medzi SR a ČR  roku 2008 pod názvom Po stopách histórie 
kultúrnych tradícií Hluku a Nemšovej. Každá strana vypracovala vlastný projekt. Nemšová 
pod názvom Mestské múzeum Nemšová s expozíciou archeologickou, historickou, 
národopisnou, sklárskou a expozíciou vojenskej kartografie a topografie. 50% exponátov 
pochádza zo súkromných zbierok občanov mesta. Väčšinu predmetov topografie 
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 a kartografie zapožičal topografický ústav plukovníka Jána Lipského v Banskej Bystrici 
a plukovník Ing. Peter Forgáč zo súkromnej zbierky. Archeologickú zbierku získalo mesto  
z Trenčianskeho múzea.  
 
Počas piatich rokov sa na poschodí mestského múzea uskutočnilo mnoho kultúrnych podujatí, 
vernisáží a výstav, konali sa desiatky koncertov, besied, vzdelávacích programov. Priestory 
poskytlo školám a mestským organizáciám. V amfiteátri múzea sa konajú významné 
podujatia - vianočné trhy, oslavy nového roka, fašiangové slávnosti, kultúrne vystúpenia 
rôzneho zamerania,  hudobné koncerty a iné. Stalo sa tradíciou, že v júni patria priestory 
mestského múzea na prvom poschodí vernisáži výtvarných prác žiakov ZUŠ a záverečným 
koncertom žiakov  ZUŠ. 

 
14. augusta tu bola inštalovaná výstava obrazov a malieb na hodváb od výtvarníčky Anity 
Šebíkovej po názvom PULZ. Výstava bola verejnosti prístupná do 30. septembra. 
V decembri si návštevníci múzea pozreli ďalšiu zaujímavú výstavu Čarovné háčkované 
Vianoce. Tvorili ju háčkované postavy a predmety – betlehem so Svätou rodinou 
Nazaretskou, kostol, postavičky idúce do kostola, čipkované vianočné ozdoby. Autorkou je 
nemšovská rodáčka Ľudmila Novotná. Jej umelecké čipkárske práce tvoria stálu expozíciu 
múzea. Sú dôkazom umeleckej zručnosti a estetického cítenia autorkinej  tvorivosti. 

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY m. p. o. (VPS, m. p. o.) 
Príspevková organizácia pracuje pod vedením Mgr. Ladislava Paličku. Zamestnanci VPS 
dbajú o čistotu a poriadok v meste a mestských častí počas celého roka, aby sa obyvatelia 
mesta a jeho návštevníci cítili príjemne. Hlavnou činnosťou zamestnancov VPS, m. p. o. je 
zveľaďovanie mesta, jeho čistenie, údržba, starostlivosť o chodníky, ulice, parky a  iné zelené 
plochy, aktuálna výzdoba priestorov mesta pri významných kultúrno-spoločenských 
udalostiach. Pri zveľaďovaní mesta využívali v autodoprave prácu na plošine, jazdu  autom 
IVECO a prácu s hydraulickou  rukou. 
Okrem uvedených činností je v náplni práce VPS aj poskytovanie pohrebných a cintorínskych 
služieb,  prevádzkovanie cintorínov a domov smútku v meste. 9. decembra 2015 bol 
schválený nový cenník poplatkov týchto služieb vo VPS, m. p. o. Nemšová s účinnosťou od 
1. januára 2016.  

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB s. r. o. 
Obchodná spoločnosť založená  mestom Nemšová, v ktorej  je mesto výlučným  vlastníkom. 

Anita Šebíková:  výstava z názvom PULZ Čarovné  háčkované Vianoce Sprava: A. Oriešková, 
M. Begáňová, E. Oriešková 
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Obhospodaruje tri strediská: pálenicu, kotolňu a letné kúpalisko.  
 
Hospodárenie pálenice za rok 2015: 
náklady boli vo výške 88 651,15 eur, výnosy vo výške 98 749,94 eur. Hospodársky výsledok 
bol zisk 10 098,79 eur po zdanení. Spoločnosť zaplatila daň z príjmu 2 443,85 eur. Daňová 
licencia v roku 2015 nebola platená. Sadzby za vypálený liter absolutu sa zmenili minimálne: 
spotrebná daň 5,40 €/liter, služba 3,08 €/liter, DPH 0,62 €/liter absolutu. Celkom 9,10 € za 
liter absolutu. V porovnaní s rokom 2014 sa vypálilo viac litrov,  spolu 33 645 litrov. 
Odvedená spotrebná daň za rok 2015 bola vo výške 166 708,43 eur. Za priestory a technické 
zariadenie zaplatila spoločnosť mestu nájom vo výške 5 976 eur, z vypálených litrov absolutu 
2 220,50 eur, za priestory a kancelárie čiastku 757,60 eur. Počet pracovníkov na stredisku 
pálenica: jeden trvalý pracovný pomer – konateľ, vedúci a páleničiar v jednej osobe –  Milan 
Koníček, dohody o vykonaní práce na dobu určitú boli uzatvorené s Milanom Prnom, 
Michalom Gálikom a Jozefom Pavlačkom, dohoda s Magdalénou Orieškovou, ktorá priestory 
pálenice upratovala. 
 
Kotolňa na Ulici Janka Palu a jej hospodárenie v roku 2015: náklady boli vo výške  
108 188,11 eur, výnosy 106 210,96 eur. Kotolňa hospodárila so stratou vo výške 1 977,15 
eur. Kotolňa na Ulici odbojárov: náklady boli vo výške 34 091,37 eur, výnosy vo výške 36 
323,92 eur. Hospodársky výsledok bol zisk vo výške 2 232,55 eur. Po zosumarizovaní 
výsledkov na kotolniach bol zisk vo výške 255,40 eur. Kotolne: variabilná a fixná zložka 
zostala nezmenená. Kotolňa na Ul. J. Palu vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre byty v 
domoch na Ul. J. Palu. Byty sú spravované SBD Trenčín. Vyrobené a dodané množstvo tepla 
za rok 2015:  na ohrev vody 509 986 kWh, na kúrenie 587 828 kWh. Kotolňa na Ulici 
odbojárov vyrobila a dodala teplo a teplú vodu pre byty, ktoré spravuje VPS Nemšová a pre 
Centrum sociálnych služieb. Pre byty 95 532 kWh na kúrenie,  44 007 kWh na ohrev vody. 
Pre CSS Nemšová 103 179 kWh na kúrenie a 52 741 kWh na ohrev vody. Za priestory 
kotolní bolo zaplatené nájomné vo výške 13 853,00 eur, za kancelárie 9 757,60 eur. Počet 
pracovníkov: konateľ Jozef  Petrík, pracovníčka pre kalkulácie tepla Martina Horváthová– 
práca na dohodu a účtovníčka pre celú spoločnosť Marta Krchňávková  – práca na dohodu.  
 
Na stredisku kúpalisko v r. 2015 boli náklady minimálne, vo výške 2,70 eur. V tomto roku 
bola zúčtovaná len faktúra za projektovú dokumentáciu na opravu kúpaliska v hodnote 4 
080,00 € firmou Hutní projekt Frýdek-Místek.  Faktúra bola zaúčtovaná v investíciách, preto 
sa toto zúčtovanie v nákladoch neprejavilo.  
 
Spoločnosť dosiahla za rok 2015 zisk vo výške 10 351,49 eur predovšetkým činnosťou 
strediska pálenica. Vzhľadom na dobrú úrodu v roku 2015 vzrástol počet vypálených litrov 
absolutu, a tým aj tržby pálenice. V spoločnosti bol uskutočnený audit účtovnej uzávierky 
Ing. Mgr. Annou Šútovskou. 

REGIONÁLNA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ VLÁRA – VÁH, s. r. o. 
Ide o obchodnú spoločnosť, v ktorej mesto vlastní  89,93 % podiel. Jej hlavná úloha - 
prevádzkovanie prenajatého vodárenského majetku v Nemšovej a Hornom Srní, plynulé 
zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd - bola v tomto roku splnená 
a plní ju od 1. januára 2010.  
Spoločnosť vedie valné zhromaždenie spoločníkov. Členmi valného zhromaždenia sú Ing. 
František Bagin (za mesto Nemšová), Jozef Húserka (za obec Horné Srnie), Ing. Juraj 
Ondračka (za obec Horná Súča) a Rudolf Pleva (za obec Dolná Súča). Riaditeľom 
spoločnosti je Ing. Bohuš Babál, ekonómka spoločnosti Ing. Zita Bednáriková. Výrobný 
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úsek pozostáva z prevádzky vodovodov, kanalizácií a ČOV. Spoločnosť zamestnáva 
v pracovnom pomere 9,5 zamestnanca, z toho THP 2.  
 
Počas roka bolo 4-krát zvolané valné zhromaždenie a 20-krát sa uskutočnili pracovné 
stretnutia. Na zasadnutiach boli prerokovávané záležitosti, ako sú účtovná uzávierka za rok 
2014, priebežné hospodárenie spoločnosti, cenník prác a služieb na rok 2016, schválenie 
kontokorentného úveru. Spoločnosť aktualizovala vypracovaný projekt Odkanalizovanie 
mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, ktorý rieši odvádzanie 
odpadových vôd z obcí Horná Súča, Dolná Súča, dobudovanie kanalizácie v Nemšovej a 
Ľuborči, výstavbu novej kanalizácie v obciach Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica 
a intenzifikáciu ČOV. Spoločnosť  uhrádzala ročné nájomné mestu Nemšová vo výške 29 890 
eur a obci Horné Srnie vo výške 16 400 eur. Ku koncu roka 2015 boli vyrovnané všetky 
záväzky. Výsledok  hospodárenia spoločnosti  za  rok 2015 bol po  zdanení  54 441 eur.  
 
 
Počas roka prevádzkovanie vodovodu riešilo niekoľko zložitých situácií v podobe výskytu 
väčších porúch vodovodnej siete. Organizačne a fyzicky  boli najnáročnejšie opravy porúch 
na Ulici Šidlíkové a Ulici SNP v Nemšovej na potrubí HDPE DN300. V Nemšovej bolo 
celkovo počas roka odstránených dvanásť porúch na kanalizačnej a vodovodnej sieti, čo je 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom o deväť porúch menej.  Na základe vypracovaného 
programu prevádzkovej kvality na rok 2015 bolo odobraných 35 vzoriek pitných vôd. 
Všetky vyhoveli. Nezávadnosť je zabezpečovaná chlórovaním chlórnanom sodným 
a periodickým preplachovaním vodovodov.  
 

DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY 
 V Nemšovej a jej mestských častiach pôsobia tri dobrovoľné hasičské zbory: v Kľúčovom 
pod vedením Štefana Vavrúša, v Ľuborči pod vedením Jozefa Rýgera a v Nemšovej pod 
vedením Rastislava Gugu. 
 V roku 2015 rady dobrovoľných hasičov v Nemšovej navždy opustili Alexander Marafko 
a Milan Váni. 
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE V MESTE  

ZO  ÚNIE ŽIEN  
Jednou z najstarších organizácií v Nemšovej a  jej súčasných mestských častí je ZO Únie žien 
založená roku 1952. Výročná členská schôdza Únie žien sa konala 7. marca v Kultúrnom 
stredisku v Ľuborči. V spolupráci s mestom Nemšová zorganizovali oslavy MDŽ spojené 
 s výročnou členskou schôdzou, ktorej sa zúčastnilo 60 členiek. Pozvanie prijal primátor 
mesta, ženám poprial všetko najlepšie k sviatku. Pozvanie prijali predsedníčka MO SČK 
(Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža) Alžbeta Gurínová, predsedníčka MO 
Jednoty dôchodcov Ing. Viktória Korbašová a tajomníčka Občianskeho združenia 
prídomových záhradkárov Mária Kováčová. Stretnutie spríjemnila hudobná skupina 
Galaktik a spevák Otto Weiter, ktorého pozvalo mesto Nemšová.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRÍDOMOVÝCH ZÁHRADKÁROV  
Výročná členská schôdza Občianskeho združenia prídomových záhradkárov sa konala 22. 
februára. Zúčastnilo sa 41 členov,  siedmi sa pre chorobu ospravedlnili. Zhodnotili celoročnú 
činnosť za rok 2014, schválili plán práce a plán rozpočtu OZ na rok 2015. Privítali hostí  
 Ľudovíta Vaša a Ondreja Dobalu, ktorí zachraňujú staré odrody ovocia a dohodli sa na 
vzájomnej spolupráci. Spolupracovať by chceli aj s MAS Vršatec a MsÚ Nemšová. Prítomní 
na schôdzi živo diskutovali, členovia odhlasovali celoročnú starostlivosť o farskú záhradu.  
V tomto roku prídomoví záhradkári a záhradkári zo záhradkárskej osady BOČKY zrušili 
svoje základné organizácie v Slovenskom zväze záhradkárov po náhlom zvýšení členských 
poplatkov, vystúpili z ústredia zväzu a založili občianske združenie záhradkárov s tou istou 
členskou základňou. 

FOLKLÓRNA SKUPINA LIBORČAN 
FS Liborčan už existuje 45 rokov. Jej prvými a zakladajúcimi členmi boli Mária Mindárová, 

vedúca súboru, Anna Koníčková, Anna Štefánková, Štefan Gurín, Margita Prekopová a Irena 
Blažejová. Títo zakladajúci členovia sú už zosnulí. Od roku 1990 ju vedie Alžbeta Gurínová 
pod názvom Folklórna skupina Liborčan. Počas viac ako 40 rokov sa vystriedalo mnoho 

Folklórna skupina Liborčan a detský  folklórny súbor Dvorček 
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členov. V období jeho pôsobenia sa vyskytli 4 roky, počas ktorých súbor nevystupoval. 
Obnovenie činnosti iniciovali niektorí členovia miestneho spolku SČK, ktorí apelovali na 
zachovanie tradícií aj preto, že v meste Nemšová  túto úlohu neplnil žiadny subjekt.  
Folklórna skupina Liborčan reprezentovala mesto na mnohých podujatiach, napr. pri 
nahrávaní relácie "Naša naj...." v Stupave spoločne s dychovou hudbou Nemšovanka, na 
folklórnom festivale v Mníchovej Lehote, na oslavách 120. výročia založenia Matice 
Slovenskej v Martine, ďalej v Krakovanoch, Starom Hrozenkove, vo Východnej, v Bratislave 
na stretnutí rodákov. Okrem iných sa zúčastnili  na oslavách 100 dní SR, počas ktorých sa 
plavili na pltiach s goralmi od Skalky do Trenčína. FS vystupovala počas hudobného leta v 
Trenčianskych Tepliciach, bola súčasťou významných spoločenských a kultúrnych udalostí v 
meste, tradičných podujatí, vítania zahraničnej návštevy. Členovia mnohokrát navštívili 
domovy dôchodcov a centrá sociálnych služieb, kde svojimi vystúpeniami potešili našich 
spoluobčanov, ktorí sú tu umiestnení. 
 
FS mala 20 stálych členov,  v súčasnosti  sú členmi folklórnej skupiny Alžbeta Gurínová, 
Ondrej Patka, Ľudmila Patková, Ondrej Gurín, Jolana Gurínová, Jozef Patka, Lucia 
Moravčíková, Ivan Štefánek, Mária Štefánková, Jozef Rýger, Margita Patková,  Agáta 
Patková, Lenka Gáliková a Viera Malichová, spolu je ich už len 14. Členovia FS Liborčan 
zároveň aktívne pracujú v miestnom spolku Slovenského červeného kríža. V poslednom 
období rozvíjajú spoluprácu aj s Detským folklórnym súborom Dvorček,  ktorý pôsobí pri 
ZUŠ  
v Nemšovej.  
Oslava 45. výročia založenia FS Liborčan sa uskutočnila 4. októbra v KC Nemšová. 
Okrem jubilujúceho súboru v programe večera vystúpili deti z detského FS Dvorček z 
Nemšovej, detský FS Prvosienka z Dubnice nad Váhom, FS Konôpka z Dohnian, FS Senior 
klub Vršatec z Dubnice nad Váhom, harmonikár Peter Gabriš a Nemšovský garážový 
orchester pod vedením Pavla Králika. Pestrý program ocenil predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Samotná FS Liborčan vystúpila s dobre 
pripravenou choreografiou tradičného svadobného obradu, čo rovnako zožalo obrovský 
potlesk. Tento rok dostala FS dotáciu vo výške 500 eur od mesta Nemšová. Išlo o čiastočné 
pokrytie nákladov spojených s kúpou častí krojov pre súbor. Za poskytnutú dotáciu zakúpili 
dámske rukávce, zástery a pánske košele.  

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU 
Preteky mladých rybárov do 14 rokov sa uskutočnili 9. mája na štrkovni v Nemšovej. 
Zúčastnilo sa 83 súťažiacich. Ulovili celkom 98 ks kaprov, 31 ks pstruhov, 2 ks úhorov, 95 
ks červení,  303 ks belíc, 5 ks pleskáčov a 3 ks ostriežov. Všetkým 83 zúčastneným 
pretekárom boli odovzdané hodnotné ceny. Prémiu za najväčšiu rybu v kategórii dievčat 
získala Adriana Dobešová za úhora dlhého 62 cm, v kategórii chlapcov Marcel Borovský za 
kapra dlhého  
59 cm. Umiestnenie najlepších pretekárov: v kategórii chlapcov získal prvé miesto Tomáš 
Marušinec, druhé miesto Thomas Minárech a tretie miesto Michal Alexy. V kategórii 
dievčat získala prvé miesto Nina Michalíková, druhé miesto Hana Bútorová a tretie miesto 
Adriana Dobešová. 
 

OZ HUBERT ĽUBORČA 
Združenie bolo založené za účelom zachovania a sprístupnenia prírodných a kultúrnych 
pamiatok v regióne Ľuborča formou náučného chodníka. Prostredníctvom dobrovoľníckej 
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práce organizuje  kultúrno-športové podujatia 
pre širokú verejnosť. Cieľom  združenia bolo 
vytvoriť priestor na stretnutia obyvateľov počas 
podujatí na sv. Huberta i mimo nich 
v upravenom prírodnom prostredí, v oáze 
pokoja na zregenerovanie ducha i tela. 
Predmetom činnosti združenia počas roka je 
starostlivosť o vytvorenú kaplnku sv. Huberta 
v lokalite Pod košármi, úržba fragmentu 
úzkorozchodnej železničky s lokomotívou a 
dvomi vagónmi zvanými ponvágle,  
udržiavanie náučného chodníka, organizovanie 
aktivít na Deň sv. Huberta v mesiaci jún, t. j. v 

mesiaci poľovníctva, príprava sv. omše so svätohubertovskými tradíciami a organizovanie 
kultúrno-náučných a športových  aktivít.  
 
 
Členovia združenia pripravovali podklady pre RTVS na nahrávanie rozhlasovej relácie 
banskobystrického Rádiovíkendu. Relácia sa nahrávala  26.  marca 2015. Sprievodcom po 
prírodných a kultúrnych pamätihodnostiach nemšovského regiónu so zreteľom na  
Ľuborčiansku dolinu bol František Begáň, zakladajúci člen OZ Hubert Ľuborča. Pútavým 
rozprávaním a odbornými znalosťami o spomínanej lokalite mimoriadne zaujal poslucháčov 
Rádiovíkendu.  
11. apríla začalo jarné upratovanie. Členovia zduženia a dobrovoľníci zhotovili prístrešok 
s nápisom nad studničkou v Borovine, vykonali nátery na prístrešku studničky, v mesiacoch 
marec až máj kosili trávnatý porast v areáli studničky v Borovine a prerezali porast vpravo od 
kaplnky. Počas roka dvakrát zorganizovali prechod trasou náučného chodníka, 17. apríla 
exkurziu do MAS Moravský kras a 19. júna exkurziu na Malohont. Vzdelávali sa na 
včelárskom seminári 24. apríla pod názvom Nebojte sa nazrieť do života včiel, 24. mája 
doviezli a osadili stôl pri ohnisku a kmeň z topoľa s priemerom 1,6 m. 
Po ôsmykrát organizovali Deň sv. Huberta, a to 6. júna 2015. Veľkolepá akcia pri studničke 
pod Košármi v Ľuborčianskej doline začala o 13.00 hod. ukážkami ľudových remesiel, 
pokračovala koncertom hudobnej skupiny Galaktik a koncertom lesničiarov zo SOŠ lesníckej 
v Banskej Štiavnici. Slávnostná omša začala sprievodom od studničky ku kaplnke. 
Celebrovali ju dekan Anton Košík, kaplán Martin Vítek, riaditeľ diecézneho katechetického 
úradu v Žiline Mons. Jozef Šelinga. Hlavným kazateľom bol kaplán Michal Vlček. V 
zaplnenom areáli sa nachádzalo pódium, na ktorom sa postupne vystriedali ukážky umenia 
sokoliarov so sokoliarskymi dravcami, pasovanie poľovníka za lovca raticovej zveri, 
prezentácia nedávno otvoreného Náučného chodníka v Ľuborčianskej doline, ukážky z 
výcviku poľovníckych psov, vábenie zveri. Mimo pódia prebiehali ďalšie aktivity: lesná 
pedagogika, ukážky skautského tábora, streľby z luku, vzduchovky, laserovej strelnice, 
ukážky jazdectva na koňoch, rôzne hry pre najmenších a iné. Program bol veľmi pestrý. 
Návštevníci mali možnosť odniesť si  
z podujatia vlastnoručne vyrazenú mincu či pohľadnice s pečiatkou.  
V závere roka organizuje OZ Hubert Ľuborča predsilvestrovský pochod po náučnom 
chodníku. 

117.  ZBOR SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 
Skauti sa zúčastňujú množstva aktivít v meste, medzinárodných projektov a táborov. V meste 
Nemšová pôsobia už 12 rokov. Teší ich záujem detí a rodičov o skauting ako i podpora mesta 

Deň sv. Huberta 
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a okolitých obcí, kde majú svojich členov. Na začiatku roka organizovali 10. ročník 
obľúbeného skautského plesu,  kde sa zabávalo takmer 300 hostí v štýle swingu 20-tych 
rokov. 

20. - 22. februára sa konal Rally Dakar 
zimný tábor v Hornej Breznici. 27. marca 
zorganizovali jarný zber odpadu v rámci 
projektu Čisté mesto. V spolupráci 
s mestom vyčistili breh rieky Vlára a 
Závadského potoka. Oslavovali patróna 
skautov sv. Juraja, tento rok na 
Kľúčovskom ihrisku. Prvého mája 
zorganizovali turistiku  na Javorník. Už 
druhý rok pomáhali ZUŠ v Nemšovej 
organizovať cesty Rozprávkovým lesom. 
Počas osláv sviatku sv. Huberta sa 
predstavili ukážkou skautského tábora. 

Pod vedením Vladislava Kakodyho zrekonštruovali vo svojom voľnom čase detské ihrisko 
na Sklárskej ulici. 1. – 15. augusta zorganizovali letné táborenie pod Tlstou horou.  Kvalitný 
program a tvrdšie podmienky dali účastníkom skvelú prípravu do života. Jeseň zasvätili 
zborovej oslave patróna sv. Františka z Assisi. 17. novembra zorganizovali „Blší trh“. 
December opäť spojil všetkých skautov na Slovensku roznášaním Betlehemského svetla do 
domácností. Koniec roka zavŕšili obľúbenou akciou Vianočka. Ide o skautské posedenie pri 
kapustnici organizované pre aktívnych i neaktívnych členov zboru, rodičov a priateľov 
skautingu. 
 

ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU TELESNE POSTIHNUTÝCH  
V Hornom Srní pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 
Bašku sa v sobotu 19. septembra 2015 uskutočnila celodenná akcia XX. krajské športové 
hry Slovenského zväzu telesne postihnutých (SZTP). Usporiadala ich Základná organizácia 
SZTP Horné Srnie pri príležitosti 20. výročia založenia. Členmi organizácie sú aj občania 
Nemšovej. Podujatia  sa zúčastnili vzácni hostia - Ing. Monika Vrábľová, predsedníčka SZTP, 
riaditeľka republikového centra SZTP Mgr. Oľga Bohuslavová, poslanec Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Milan Berec, primátor  Nemšovej Ing. František Bagin, jeho 
zástupca Ján Gabriš, starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka so zástupkyňou Jarmilou 
Pavlačkovou  
a mnohí ďalší. Účastníkov z Myjavy, Partizánskeho, Starej Turej, Brezovej pod Bradlom, 
Trenčianskej Turnej, Trenčianskej Teplej, Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Melčíc-
Lieskového, Hornej Stredy, Horného Srnia a Nemšovej v priestoroch kultúrneho domu 
privítali tradične chlebom a soľou krojované dievčatá za sprievodu dychovej hudby. 
Slávnostný prípitok predniesol starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka. Po slávnostnom 
otvorení a vystúpení domácej speváckej skupiny Kekus Chorus a po príhovore hostí sa 
účastníci presunuli do miestnej telocvične, kde sa konali jednotlivé súťaže prispôsobené 
zdravotnému stavu prítomných, medzi nimi i vozíčkarov. Súťažilo sa napríklad v hode do 
basketbalového koša,  
v streľbe florbalovou loptou do bránky, v hode šípkami, v hode na cieľ do zemiakového koša  
zemiakmi a pod. Po skončení súťaží a spoločnom obede program pokračoval v kultúrnom 
dome, kde pred vstupom do sály boli inštalované panely s výstavami Misia a sakrálne 
pamiatky a 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra výtvarníka Jozefa Vydrnáka. 

10. ročník skautského plesu 
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Prítomným na počúvanie i do tanca hral hudobník Peter Peťovský, o dobrú zábavu sa postaral 
súbor Vršatec senior. 
 
V priestoroch sály Kultúrneho domu v Hornom Srní sa 11. decembra 2015 uskutočnilo 
kultúrnospoločenské posedenie ku Dňu osôb so zdravotným postihnutím organizované 
ZO SZTP Horné Srnie. Vilma Martišková, členka organizácie, sa prihovorila 150-tim 
prítomným členom a hosťom. Neodmysliteľnou súčasťou stretnutí býva hra Hraj a vyhraj. 
Nezabudlo sa na členov, ktorí sa dožili životného jubilea, boli odmenení malým darčekom.  
 
 
MATERSKÉ CENTRUM PÚPAVKA 
V decembri 2015 vzniklo občianske združenie Materské centrum Púpavka, fungujúce na 
dobrovoľníckom a svojpomocnom princípe. Založili ho mamičky prevažne na materskej 
dovolenke: Anna Tupý Chlebanová, Zdenka Begáňová, Martina Sjekelová, Daniela 
Kadlecová, Janka Králiková, Martina  Mičková, Simona Mazánová, Kristína Minárechová, 
Janka Sokolová a Petra Šupáková, ktoré si jeho činnosť aj samé organizujú. Materské centrum 
sídli v priestoroch klubu seniorov.  
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DEMOGRAFIA, OBYVATEĽSTVO, NEZAMESTNANOSŤ 

Z EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA 
K 31. decembru 2015 je počet obyvateľov mesta 6251, z toho je 3091 mužov a 3160 žien. 
Rozdelenie podľa mestských častí: v časti Nemšová je 3897 obyvateľov, v časti Ľuborča 1292 
obyvateľov, v časti Kľúčové 662 obyvateľov a v časti Trenčianska Závada 253 obyvateľov.  
 
V roku 2015 sa narodilo 66 detí,  
z toho 34 chlapcov a 32 dievčat. 
Ako vyplýva zo štatistiky, pomer 
pohlaví bol teda takmer vyrovnaný. 
Z mien nových občiankov nemožno 
výrazne vyvodiť  najčastejšie 
použité mená, máloktoré sa viackrát 
opakovali. U dievčat prevládlo 
meno Sofia, v počte 4, po 2-krát  
Zuzana, Rebeka, Kristína, Katarína, 
Daniela  
a Simona. Z chlapčenských mien 
bolo najčastejšie meno Matúš, 
v počte 4, potom mená začínajúce 
na M ako Martin, Matej, 
Maximilián, Michal, Matias, Marko, ale i mená ako Dimitar, Dávid, Denis, či Adam. Výrazne 
viac detí sa narodilo v apríli - 12 a najmenej v januári - len 2 deti.  
 
Zomrelo 46 obyvateľov, 21 mužov a 25 žien, z nich boli 3 občianske pohreby. 25 obyvateľov 
opustilo mestskú časť Nemšová, 9 obyvateľov časť Ľuborča, 7 obyvateľov časť Kľúčové a 5 
obyvateľov  mestskú časť Trenčianska Závada. 
 
Počet nových prihlásených obyvateľov bol 98. Prisťahovali sa k nám z rôznych miest: 
z Dubnice nad Váhom 23, z Trenčína 24, z Horného Srnia 5, z Novej Dubnice 4, z Ilavy 5,  
z Borčíc 4. Okrem uvedených miest k nám prišli obyvatelia z Dolnej Stredy 4, z 
Trenčianskych Teplíc 2, z Omšenia 2, z Heľpy 1, z Veľkej Lodiny 1, zo Šarišského Štiavnika 
1, z Lednických Rovní 1, z Visolajov 1, z Hornej Poruby 1, z Chocholnej-Velčíc 1, z 
Považskej Bystrice 1, z Martina 1, zo Zamaroviec 1, z Floridy (USA) 1. Počet odhlásených 
obyvateľov bolo 82. Naši bývalí obyvatelia našli najčastejšie nový domov v Trenčíne 11, 
Dubnici nad Váhom 10, Borčiciach 3, Banskej Bystrici 2, Bratislave 7, Bolešove 5, z toho 
v Čechách 2, v Rakúsku 2. Prírastok obyvateľstva bol 164, úbytok 128, celkový prírastok bol 
36.  
V priebehu roka 2015 bolo evidovaných 43 sobášov. 7 sobášov bolo občianskych, 
uzatvorených predstaviteľmi mestského úradu, z nich jeden sobáš bol uzavretý 
v poľovníckom zámočku v Antonstále.  
 
Mesto si aj tento rok uctilo výročia svadieb najstarších obyvateľov mesta. Diamantovú 
svadbu, 60 rokov spoločného života, oslávili manželia Pavol Matejička a Mária Matejičková 
(rod. Sabatková), Vladimír Boháček a Vilma Boháčková (rod.Vanková), Ján Ďuriš a Nadežda 
Ďurišová (rod. Götlerová). Zlatú svadbu oslávili Gustáv Žársky a Emília Žárska (rod. 
Kotlebová), Jozef Trška a Helena Tršková (rod. Vavrušová), Ján Ďuriš a Júlia Ďurišová (rod. 
Balážová), Tomáš Pecháček a Helena Pecháčková (Chlebanová), Ján Dorušinec a Eleonóra 

Uvítanie detí do života dňa 24. novembra 
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Dorušincová (rod. Bahnová), Bernard Schwandtner a Eliška Schwandtnerová (rod. 
Strnadová).  
 
Najstaršou občiankou mesta Nemšová je 95-ročná Štefánia Mošková narodená v máji 1920. 
90. narodeniny oslávila občianka Anna Ďurišová, narodená v októbri 1925.Výročia 85 rokov 
sa dožili Mária Ďuríková a Terézia Paličková. 
 
Počet zápisov v knihe matriky bolo celkovo 82, počet overených podpisov 2 568 a počet 
overených listín 1 678.  

NEZAMESTNANOSŤ  OBYVATEĽSTVA  ROKU 2015 
Podľa dostupných podkladov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne bolo 
v Nemšovej 168 uchádzačov o zamestnanie, z toho 77 mužov a 91 žien. V porovnaní s rokom 
2014 evidoval úrad práce  spolu 274 uchádzačov o zamestnanie, z toho 131 mužov a 143 žien.  
 
Mesto Nemšová v roku 2015 opäť uzatvorilo zmluvu s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Trenčíne o zamestnaní dlhodobo nezamestnaných, ktorí poberajú dávky v hmotnej 
núdzi. Dohodnutý počet odpracovaných hodín za mesiac pre jedného nezamestnaného bolo 
32, alebo 64, alebo 80. Za obdobie máj až september mesto zamestnalo 10 dlhodobo 
nezamestnaných na prácu v počte 37,5 hodín týždenne v rámci národného projektu 
Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie. Aktivační zamestnanci vykonávali 
pracovnú činnosť na mestskom úrade, v základnej škole na pozícii asistenta, v centre 
sociálnych služieb, v materských školách, v stravovacích školských zariadeniach kuchyni, v 
športovej hale, na zbernom dvore a v uliciach mesta, kde upravovali a starali sa o zeleň. 
Mesto Nemšová podporovalo pracovné návyky dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom 
ÚPSVaR. Zamestnávalo troch pracovníkov v chránenej dielni na Zbernom dvore v Ľuborči. 
Zapojilo sa do niekoľkých  projektov pre občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi. 
V projekte o dobrovoľníckej službe v zmysle § 52a zákona č. 5/2014 Z. z. O službách 
v zamestnanosti vykonávali aktivačnú činnosť dvaja uchádzači o zamestnanie v období od  
1. 12. 2015 do 31. 5. 2016 a šesť uchádzačov o zamestnanie v období od 1. 11. 2015 do 30. 4. 
2016. V projekte organizovania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre 
obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. O službách zamestnanosti  vykonávali  aktivačnú 
činnosť 4 uchádzači o zamestnanie. Mesto vytvorilo 10 pracovných miest podľa § 54 
ods.1písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti z radov o zamestnanie 
v období od 1. mája 2015 do 30. októbra 2015. 
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EKONOMICKÝ ŽIVOT, OBCHODY SLUŽBY A PODNIKANIE  

Zamestnanosť obyvateľstva v meste už tradične podporuje niekoľko najväčších podnikov, 
akými sú Vetropack s. r. o., Lesná správa, PD Vlára Nemšová, Multifunkčná zásobovacia 
základňa západ a v ostatných rokoch  sklad Lidl Slovenská republika v. o. s. a mnoho malých 
podnikateľov, obchodov, služieb, živnostníkov a pod.  

VETROPACK NEMŠOVÁ  s. r. o.  
Podklady sú vybrané z Výročnej správy spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s. r. o. za rok 
2015, ktorá poskytuje mnoho zaujímavých informácií.   
Spoločnosť sa venuje výrobe obalového skla, foriem pre sklárske stroje, veľkoobchodom  
s výrobkami sklárskej výroby v rozsahu voľnej živnosti a s tým súvisiace služby, ako sú 
nákup a predaj tovaru a iné. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov spoločnosti v 
účtovnom období 2015 bol 372 (v účtovnom období 2014 ich bolo 377). Počet zamestnancov 
k 31. decembru 2015 bol 372, z toho 43 vedúcich zamestnancov (k 31. decembru 2014 to bolo 
380 zamestnancov, z toho 23 vedúcich zamestnancov). Konateľmi spoločnosti sú Dipl. Ing. 
Claude Raymond Cornaz, Dipl. Ing. David Zak, Ing. Gregor Gábel, Ing. Milan Kňážek. 
V dozornej rade pôsobia  Dipl. Ing. Christoph Burgermeister, JUDr. Roman Slivka CSc., Dr. 
Ing. Marcello Montisci, Inge Jost a prokuristi Ing. Zuzana Hudecová, Ing. Eva Vanková, Ing. 
Miroslav Šebík. Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký pomer so 
spoločnosťou pred odchodom do dôchodku je 10%. Predpokladané zvýšenie miezd je o 3%. 
Základné imanie spoločnosti v rámci dlhodobého nehmotného majetku k 31. decembru 2015 
je 16 596 959 eur. 
 
Spoločnosť rozšírila farebnú škálu vyrábanej produkcie. V zelenej farbe vyrábala podstatne 
väčší podiel ľahších výrobkov v pivovom segmente. Začala vyrábať novú farbu XB pre 
taliansky trh s nosným sortimentom nových sektových fliaš. Tým perspektívne navýšila 
a rozšírila výrobu pre veľké nadnárodné spoločnosti. Najvýznamnejšou investíciou bola 
výstavba krytého skladu výrobkov v areáli závodu s kapacitou 35 tisíc paliet. 
 
V oblasti ekológie a životného prostredia zodpovedne plnila všetky legislatívne požiadavky 
a limity pri prevádzkovaní technologických zariadení a produkcii odpadov. V roku 2015 
kládla dôraz na implementáciu požiadaviek nového zákona o odpadoch a niektorých 
emisných limitov v integrovanom povolení pre technické podmienky prevádzky výrobných 
zariadení. Spoločnosť v tomto roku obhájila hygienický a bezpečnostný certifikát v oblasti 
Systému manažmentu bezpečnosti potravín, vrátane normy ISO 2200:2005. 

LESNÁ SPRÁVA NEMŠOVÁ  
Lesná správa v Nemšovej patriaca pod Lesy Slovenskej republiky š. p. Odštepný závod 
Trenčín, má katastrálnu výmeru 31 867 ha s lesnatosťou 19,71%. Podieľa sa na ochrane 
prírody a krajiny a  svoju činnosť vykonáva v lesných oblastiach  Biele Karpaty, Považské 
Podolie, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Považský Inovec, v hydrologických oblastiach 
Povodia Váhu, potokov Vlárka, Ľuborčianka, Selecký potok, Opatovský potok, Teplička . 
 
V oblastiach, v ktorých LS realizuje svoju činnosť, prevládajú drevinové spoločenstvá 
dúbravy, bukové dúbravy, dubové bučiny, lipové bučiny, jedľové bučiny, jaseňové jelšiny. 
Z poskytnutých dokumentov vyplýva, že  roku 2015 sa v oblasti lesnej správy vyskytovali 
vzácne ohrozené druhy rastlín a živočíchov: Corallorhiza trifida, Ophrys holubiana, Pulsatilla 
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subslavica, sokol sťahovavý, bocian čierny, rybárik riečny. Vyskytovali sa škodcovia, a to 
niekoľko druhov lykožrútov, proti ktorým boli vykonané opatrenia na ich likvidáciu. 
 
Správa obhospodaruje hospodárske lesy o výmere 5 021 ha ( 81%), ochranné lesy o výmere 
730 ha (12%), lesy osobitného určenia o výmere 246 (4%), lesy využiteľné na produkciu 
dreva o výmere 5265 ha, lesné porasty 5 997 ha a lesné pozemky 6 154 ha. Pri ťažbe dreva 
boli využité rôzne technológie a spôsoby sústreďovania dreva: ručným spúšťaním v objeme 
780 m3, univerzálnymi kolesovými traktormi 16 250 m3, lesníckymi kolesovými traktormi 11 
028 m3,  lesníckymi lanovkami 3 107 m3, vývoznou súpravou 5 861 m3 využitím ťažných  
zvierat  
v objeme 9 574 m3 dreva. V roku 2015 bolo v našich lesoch vyťažených výchovnou 
úmyselnou ťažbou do 50 rokov 4 396 m3, výchovnou úmyselnou ťažbou  nad 50 rokov 12 687 
m3, obnovenou úmyselnou ťažbou 18917 m3,  náhodnou ťažbou 1 525 m3, mimoriadnou 
ťažbou 90 m3  dreva. 
 
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky Banská Bystrica od roku 2007 zaraďuje prírodné, 
stavebné, technické a umelé pamiatky spojené s lesníckou históriou Slovenska do kategórie 
významných lesníckych miest. Dňa 19. septembra 2015 pribudlo k týmto miestam 
s poradovým číslom 43 účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál.  
Významné miesto Antonstál bolo slávnostne vyhlásené za  účasti predsedu vlády SR Róberta 
Fica a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka. Slávnosti sa 
zúčastnil i primátor Nemšovej František Bagin a zástupca primátora Ján Gabriš. Pri tejto 
príležitosti bola odhalená bronzová busta Antona Drehera, zakladateľa poľovníckeho zámku 
Antonstál vybudovaného  v rokoch 1937 – 1943. Poľovnícky zámok Antonstál bol postavený 
na území bývalého Brunovského panstva, ktorého počiatky siahajú do 13. stor. Prvé 
organizované lesné hospodárstvo tu vzniklo za Illešházyovcov. Panstvo neskôr odkúpil 
jeden z najbohatších podnikateľov v Rakúsko-Uhorsku pivovarník Anton Dreher. Majiteľ dal 
vybudovať zámok, aby sa tu mohli stretávať podnikatelia, významné osobnosti a šľachta 
v čase poľovačiek v januári a februári. V 50. rokoch 20. stor. zámok skonfiškoval 
československý štát a zriadil tu učňovskú školu pre drevorubačov. V súčasnosti je v správe ŠP 
Lesy Slovenskej republiky.  
 
Personálne obsadenie Lesnej správy Nemšová roku 2015: vedúca Ing. Ľubica Harničárová, 
technik zodpovedný za ťažbu Ing. Marek Šumaj, za pestovanie zodpovedná Anna 
Ondrejíčková. 
Vedúci lesníckych obvodov: Vlárka - Lukáš Nitschneider, Vlára - Ing. Michal Potfaj, 
Čaganov - Lukáš Jančovič, Bonové - Jaroslav Patka, Čerešienky - Boris Harničár, 
Trenčianska Závada - Andrej Lukšo, Trenčianske Teplice - Ján Fraňo.  

MULTIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁPAD NEMŠOVÁ  
Na základe plánu prípravy Multifunkčnej zásobovacej základne západ  na výcvikový rok 
2015 bolo v priestore základne  vykonané spoločné zamestnanie pre profesionálnych vojakov 
i zamestnancov základne v dňoch  27. - 30. januára 2015. Ich cieľom bolo zjednotenie 
pojmov a postupov v oblasti  ochrany utajovaných skutočností, personálnej, administratívnej, 
fyzickej a objektovej bezpečnosti a protipožiarnej ochrany. Na záver zamestnania boli všetci 
prítomní písomne preverení z úrovne znalostí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a protipožiarnej ochrany. V rámci zamestnaní bol časový priestor pridelený aj predsedovi 
závodného výboru ZO SOZZ, ktorý vo svojom príspevku predstavil kolektívnu dohodu na rok 
2015 medzi Základnou organizáciou VÚ 9994 Nemšová a veliteľom MLF ZZZ.  
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Súbežne so spomínanými zamestnaniami odovzdal osobne minister obrany SR JUDr. Martin 
Glváč v priestoroch Kutuzovových kasární v Bratislave  52 kusov novej techniky pre OS SR 
veliteľovi MLF ZZZ pplk. Ing. Vladimírovi Kotrusovi, ktorý prevzatie vojenskej techniky 
zabezpečoval. Týždeň vyvrcholil zamestnaním v piatok 30. januára 2015. Veliteľ základne 
pplk. Kotrus predostrel v rámci spoločensko-vedného seminára zámer plnenia hlavných úloh 
MLF ZZZ vo výcvikovom roku 2015. Po jeho diskusnom príspevku vystúpili ďalší hlavní 
funkcionári a predniesli zámer plnenia úloh vo svojej pôsobnosti.  
Pri príležitosti konania Veliteľského zhromaždenia náčelníka Generálneho štábu OS SR dňa 
11. februára 2015 náčelník GŠ OS SR generálporučík Milan Maxim odovzdal dar hlavnému 
veliteľovi Ozbrojených síl SR a prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Drevená kazeta 
obsahujúca hodnostnú štruktúru Ozbrojených síl SR bola na základe námetu generálporučíka 
Maxima vyrobená príslušníkmi Multifunkčnej zásobovacej základne západ v Nemšovej. Aktu 
slávnostného odovzdania sa osobne zúčastnili dve zamestnankyne základne, ktoré výrazne 
prispeli k výrobe spomínaného daru. 
19. marca 2015 bolo na pôde Multifunkčnej zásobovacej základne západ v Nemšovej 
vykonané veliteľské zhromaždenie veliteľa. Zhromaždenia sa zúčastnili hlavní funkcionári 
základne a riadiaci zamestnanci. Pozvanie prijal zástupca veliteľa ÚLZ  pplk. Ing. Tibor 
Meliš. 

8. apríla 2015 boli novoprijatí príslušníci 
ozbrojených síl SR vybavení prvým vojenským 
výstrojom zhotoveným v Multifunkčnej 
zásobovacej základni západ v Nemšovej. 
Personál Oddelenia zabezpečenia výstrojného 
materiálu vystrojil 185 čakateľov prípravnej 
štátnej služby, z toho 13 žien. 
Príslušníci SkDaSS Nemšová, SkDaSS ÚLZ 
Trenčín a SkDaSS – DK Nemšová vykonali  
9. apríla 2015 výcvik streľby na pevný cieľ vo 
dne v priestoroch PPS  Kamenná Poruba. 
Zamestnania sa zúčastnilo 29 zamestnancov a 6 
profesionálnych vojakov, ktorí zamestnanie 

zabezpečovali. Zamestnanie riadil mjr. Mgr. Vladimír Mikláš. Všetci zúčastnení zamestnanci 
úspešne splnili podmienky strelieb a sú spôsobilí pre výkon DaSS.  
Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová pri príležitosti MDD 1. júna 
2015 privítala 340 detí z materských škôl z Nemšovej, Horného Srnia a piatakov zo Základnej 
školy v Beluši. Deti privítal veliteľ základne pplk. Ing. Vladimír Kotrus. Príjemné slnečné 
počasie bolo dobrým spoluorganizátorom pri oslavách MDD. Program začal prehliadkou 
historickej techniky, historických zbraní a ukážkou výcviku strážnych psov. Pokračoval 
diskotékou, loptovými hrami a kreslením na chodník. Súčasťou programu bola detská 
Superstar, ktorej sa zúčastnili vybrané deti z každej škôlky. Piataci povzbudzovali malých 
súťažiacich potleskom, čo dotváralo správnu športovú atmosféru. Všetci súťažiaci boli 
odmenení. Najviac práce bolo  pri maľovaní na tvár. Škôlkári prejavili v maľovaní na tvár 
najväčší záujem o srdiečka,  u piatakov zvíťazilo vojenské maskovacie maľovanie. Sladkosti 
a propagačný materiál sa rozdávali na všetky strany. Deti odchádzali s krásnymi zážitkami, 
vytancované a usmiate. 
Multifunkčná zásobovacia základňa západ Nemšová brigádneho generála Jozefa Martina 
Kristína v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Polom zorganizovali  XII. ročník Dňa 
otvorených dverí v priestoroch horných kasární, ktorý sa už tradične koná počas  jarmoku 
v Nemšovej. 

Odovzdávanie daru Andrejovi Kiskovi 
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SOCIÁLNA STAROSTLIVOŤ A ZDRAVOTNÍCTVO V MESTE  

Mesto Nemšová má zdravotnícke služby v troch budovách: na Ulici odbojárov s. č. 188, na 
Ulici odbojárov s. č. 189 a na Železničnej  ulici s. č. 206. 
Čiastočne bola zrekonštruovaná budova zdravotného strediska s lekárňou na Ulici 
odbojárov, na ktorej boli z finančných zdrojov mesta vymenené okná na prízemí a bola 
opravená strecha. V tomto roku došlo k  oploteniu areálu Centra sociálnych služieb 
v Nemšovej. Oplotenie realizovala firma Domart s. r. o. v mesiaci júl. Celkové náklady boli 
vo výške 6 067 eur s DPH a boli hradené z vlastných zdrojov mesta. 
 
Prevažná časť zdravotnej starostlivosti občanom je poskytovaná na Ulici odbojárov. Tu 
pôsobí interná ambulancia MUDr. Rudolfa Adamoviča, gynekologická ambulancia MUDr. 
Petra Kotlebu, chirurgická ambulancia MUDr. Petra Daňu, detská ambulancia MUDr. Anny 
Marušincovej, zubná ambulancia s dentálnou hygienou MUDr. Martina Haninca, ktorá bola 
otvorená od 1. januára 2015. V blízkosti strediska v spoločnej budove sa nachádza 
otorinolarintológ, chirurgia hlavy a krku ambulancia MUDr. Petra Ráca, neurologická 
ambulancia MUDr. Janky Miščíkovej, zubná ambulancia MUDr. Kataríny Petranskej, 
diabetologická  ambulancia MUDr. Eleny Krutekovej a obvodná ambulancia MUDr. Elvíry 
Hammerovej. V budove sídli lekáreň. Na Železničnej  ulici poskytujú zdravotnú starostlivosť 
občanom všeobecní lekári pre dospelých MUDr. Jozef Škunta,  MUDr. Peter Dráb 
a ambulancia zubného lekárstva MUDr. Anny Kusovskej.  
 
V budove ZŠ na Ulici Janka Palu sa nachádza zubná ambulancia s dentálnou hygienou 
MUDr. Evy Libošvárovej EL-Dent s. r. o. Na Školskej ulici pri futbalovom ihrisku má svoju 
ambulanciu veterinár MVDr. Dušan Bútora.   
V samostatnej budove na Mierovom námestí 97/34 sídli centrum liečebnej rehabilitácie. 
MUDr. František Štefanec tu poskytuje zdravotnícke služby v odbore fyzioterapie, 
balneológie a liečebnej rehabilitácie. Centrum má veľmi dobré personálne i materiálne 
zabezpečenie, navštevujú ho pacienti zo širokého okolia. Mesto Nemšová nemá nemocnicu, 
najbližšie nemocničné zariadenie je v Trenčíne a v Ilave. 
Sociálna oblasť je v meste zastúpená niekoľkými druhmi sociálnych služieb. 
 Predovšetkým ide o poskytovanie sociálnych služieb v Centre sociálnych služieb, ďalej 
charity a opatrovateľských služieb pre občanov. Mesto poskytuje sociálnu pomoc občanom  
v hmotnej a sociálnej núdzi, ako aj príspevok pre narodené deti. V roku 2015 to bolo 
v celkovej výške 7 076 eur a neštátnym organizáciám sídliacim na území  mesta (Čistá duša, 
Pro Charitas, Peregrín, Zväz telesne postihnutých) poskytlo mesto dotácie v celkovej  výške 
2 050 eur.  

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
Centrum sociálnych služieb (CSS) sídli na Ulici odbojárov č. 7. Bolo zriadené na základe 
zriaďovateľskej listiny Okresným úradom v Trenčíne dňa 24. júna 1996. 12. decembra 2012 
mesto Nemšová vydalo nové znenie zriaďovacej listiny. 24. júna 2015 prijalo dodatok č. 1 k 
štatútu Centra sociálnych služieb Nemšová platného od 1. júla 2015. Dodatok sa týkal 
vymedzenia základných činností:  
 
1. Zariadenie opatrovateľskej služby 
2. Zariadenie núdzového bývania  
3. Útulok 
4. Opatrovateľská služba zriadená od 1. apríla 2013. 
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V júli 2015 do funkcie vedúceho Centra sociálnych služieb 
v Nemšovej nastúpil PhDr. Erik Trenčan. Na Trnavskej 
univerzite vyštudoval odbor Verejné zdravotníctvo so 
špecializáciou Zdravie pri práci, neskôr rigoróznou skúškou  
v sociálnej práci získal titul PhDr. Pracoval na Regionálnom 
úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne ako 
štátny zamestnanec v pozícii odborného poradcu, odbor 
preventívneho pracovného lekárstva. Pre číslo 3/2015 
Nemšovského spravodajcu poskytol rozhovor, v ktorom 
hovoril o svojich skúsenostiach, plánoch a zmenách.  
V decembri bola podaná žiadosť na Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja 
sociálnych služieb. Vedúci CSS Erik Trenčan vypracoval 
dva projekty: Žiadosť o kúpu osobného automobilu a 
žiadosť na účelové vybavenie miestností CSS Nemšová. V 

blízkej budúcnosti by mala fungovať aj internetová stránka 
centra.  

 
Vo štvrtok 10. decembra zorganizovali pre klientov CSS vianočné posedenie, na ktoré aj 
tento rok prišli členky Františkánskeho bratstva Panny Márie, Kráľovnej anjelov. V  príjemnej 
atmosfére si zaspievali Tichú noc a pri sviečkach si užívali čaro tohto okamihu. Počas celého 
roka prebiehali v CSS práce v exteriéri areálu. Pribudlo pracovné políčko, krb a k altánku 
vyložili drevené lavice a stoly, ktoré skladovali niekoľko rokov v suteréne budovy. V 
poslednom štvrťroku sa dokončoval prístrešok nad rampou pre imobilných klientov. V 
suteréne urobili výmenu okien, šatne pre personál, ambulanciu pre lekára, kde sa bude 
nachádzať i masérske ležadlo.  
 
Ožil spoločenský život centra. Klienti centra sa dva-trikrát do týždňa zamestnávajú ručnými 
prácami. Centrum začalo kolektívne terapie, spoločné kognitívne tréningy pamäti, pozornosti, 
vedomostí a znalostí, okrem slovnej komunikácie aj písomnou formou. Organizuje rôzne 
besedy na tému vyhlásených svetových dní. Raz  za mesiac sa oslavujú narodeniny a meniny 
klientov s pohostením a programom. CSS nadviazalo príjemnú spoluprácu so ZUŠ. V 
novembri sa konal prvý koncert žiakov v priestoroch centra, ktorý priniesol do života klientov 
veľa radosti a dobrej nálady.  

MO JEDNOTY DÔCHODCOV A SENIOR KLUB  
Dňa 15. februára sa v sále Kultúrneho centra 
v Nemšovej uskutočnila hodnotiaca členská 
schôdza členov Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku a Senior klub v 
Nemšovej. Zišlo sa 162 členov a hostí. Po 
úvodnej básni schôdzu otvorila  Eleonóra 
Dorušinová. Minútou ticha si uctili zosnulých  
členov - Ernesta Juríka a Emíliu Daňovú, 
jednej zo zakladajúcich členiek JDS a Senior 
klubu, dlhoročnej členky spoločného výboru 
spomínaných organizácií a kronikárky týchto 

organizácií v rokoch 1994-2007. Pokračovali 

PhDr. Erik Trenčan:  vedúci CSS 

Ondrej Gurín, zápis  do  pamätnej  knihy 
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schválením programu správ o činnosti a hospodárení za rok 2014 a schválením plánu na rok 
2015. Prítomní odhlasovali 5 členov výboru, ktorí sa v apríli zúčastnia na okresnom sneme 
JDS v Trenčíne. Záver oficiálnej časti ukončil príhovorom a prípitkom primátor mesta Ing. 
František Bagin. Nasledovalo občerstvenie, fašiangové šišky, tombola a zábava  hudobnej 
produkcie podľa výberu Petra Holbu. 
17. júna sa uskutočnil 14. Okresný náučno–turistický zraz dôchodcov trenčianskeho 
regiónu. Organizátorom bola MO JDS Nemšová. Celodenné podujatie sa začalo otvorením 
zrazu v Kultúrnom centre v Nemšovej. Otvorenia sa zúčastnili Ing. Jaroslav Baška, predseda 
TSK a Ing. František Bagin, primátor Nemšovej. 124 účastníkov sa odviezlo autobusomi na 
Ranč 13 do  Ľuboreckej doliny. Mohli si vybrať z troch turistických trás dlhých 5 km, 2,5 km 
alebo 1,4 km. Všetky trasy končili na Gazdovstvo Uhliská, odkiaľ boli odvezení do KC 
v Nemšovej na obed. Po obede absolvovali prehliadku mesta a mestského múzea, kostola sv. 
Michala a Klubu dôchodcov v Nemšovej. Po prehliadke im v KC spríjemnila posedenie FS 
Liborčan, žiaci zo ZUŠ a mužský spevácky zbor z Nemšovej. 
18. októbra sa v priestoroch veľkej sály KC v Nemšovej konalo spoločenské posedenie 
spojené s gratuláciou jubilantom, ktoré organizovala Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku, Senior klub v Nemšovej a mesto Nemšová. Posedenie sa 
uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 25. októbra na počesť úcty k starším 
vystúpila Túfaranka, moravská dychová kapela zo Šakvíc. 

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA  
Dlhoročnou predsedníčkou je Alžbeta Gurínová. Okrem organizovania tradičných odberov 
krvi v KC v Nemšovej sa uskutočnil putovný zájazd na  Hostín spojený s pobožnosťou za 
duše v očistci.  Dňa 8. februára uplynulo 60 rokov od založenia Miestnej organizácie 
Slovenského červeného kríža v Ľuborči. Výročná schôdza v Kultúrnom stredisku v Ľuborči sa 
niesla v znamení jubilejného roka. Schôdze sa zúčastnilo 98 členov z celkového počtu 200. 
Pozvanie prijali hostia MUDr. Jana Kopijová, riaditeľka Domu humanity, MUDr. Milan 
Masaryk, predseda SČK v Trenčíne, Ing. František  Bagin, primátor mesta, Ján Gabriš, 
zástupca primátora, Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ v Nemšovej a ďalší hostia. Na 
stretnutí vystúpila folklórna skupina Liborčan za sprievodu hudobníka Ing. Petra Gabriša, 
PhD. Pri tejto príležitosti primátor Nemšovej Ing. František Bagin udelil ocenenia jubilujúcim 
členom SČK za niekoľkonásobné a mnohonásobné darcovstvo krvi. Bronzovú Jánskeho 
plaketu udelili Ing. Marekovi Adámechovi, Matejovi Mazánovi, Františkovi Mičudovi, 
Pavlovi Orechovskému, Jánovi Vavrušovi, Samuelovi Ďuríkovi, Petrovi Strápekovi, 
striebornú Jánskeho plaketu udelili Marekovi Donkovi a Romanovi Laukovi, zlatú 
Jánskeho plaketu udelili Gabriele Begáňovej, Ivete Hulvejovej, Milanovi Rýgerovi 
a Anežke Hoškovej. V tento jubilejný rok bola udelená diamantová Jánskeho plaketu 
Alžbete Gurínovej, Agnese  Vašíčkovej a Ing. Mariánovi Lehotskému. Mnohonásobní  
darcovia krvi si zaslúžia pozornosť, obdiv a úctu celej spoločnosti, ich humánny počin je 
jasnou výzvou pre nás ostatných.  

OZ PEREGRÍN, NA POMOC ONKOLOGICKÝM PACIENTOM 
26. februára o 17.00 hod. sa stretli členovia OZ PEREGRÍN v Mestskom múzeu v 
Nemšovej, aby na výročnej členskej schôdzi zhodnotili rok 2014 a prijali plán na rok 2015. 
Schôdzu viedla predsedníčka Marta Chudová. Okrem členov združenia sa jej zúčastnili 
primátor Ing. František Bagin a jeho zástupca Ján Gabriš.  
 
Pri vzniku stáli dva veľké subjekty: mesto Nemšová, vtedy pod vedením primátora Jána 
Mindára, a spoločnosť Vetropack Nemšová s.  r. o. Združenie sídli od roku 2014 na Mlynskej 
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ulici, v budove tzv. Králikovho mlyna. Jeho členovia sa aktívne zapájajú do projektu  Nádej 
na Králikov mlyn a pomáhajú pri jeho rekonštrukcii. Občianske združenie na pomoc 
onkologickým pacientom, ktoré založila 12. októbra 2010 Jana Breznická, oslávilo 5. výročie. 
Pozvanie na oslavu výročia prijali bývalý primátor mesta Ján Mindár a generálny riaditeľ 
Vetropacku Nemšová Ing. Gregor Gábel s manželkou. Uctili si pamiatku zakladateľky, ktorá 
už nie je medzi nami. Okrem nej si uctili spomienkou aj ďalšiu zakladateľku Hildu Dobešovú. 
Oslavu výročia prítomným účastníkom spríjemnili žiaci ZUŠ hudobnou akadémiou. 
Združenie realizovalo počas roka rôzne aktivity.  
Prvý zber bylín a ich miešanie sa konal 2. júna. Miestom zberu boli lokality Biele Hliny 
v Malíkovom a Lažček v blízkosti mesta. Zber rastlín viedol tak ako po minulé roky Jozef 
Kňažek. Zberu sa zúčastnilo 25 bylinkárov. Lokalita im poskytla bylinky, akými sú fialka 
trojfarebná, pastierska kapsička, praslička poľná, dva druhy skorocelu - skorocel kopijovitý  
a skorocel väčší, kríky bazy čiernej a niekde aj ostatky kostihoja lekárskeho. Krásny pohľad 
sa im naskytol na kalinu planú, ktorá bola práve v zenite kvitnutia. Zber bylín na záver 
ukončili opekačkou. 
Okrem zberu bylín sa členovia združenia venujú výrobe ikebán, výletom do prírody, tvorivým 
dielňam aj novej  aktivite – komunikácii s onkologickými pacientmi a ich rodinami v meste  
s cieľom pomôcť pri nákupe liekov, výživových doplnkov a pod.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ČISTÁ DUŠA  
Koncom júna si zástupcovia za Občianske združenie Čistá duša a Spojenú katolícku školu od 
primátora mesta Ing. Františka Bagina prevzali bicykle pre zdravotne hendikepovaných. Sú to 
špeciálne trojkolesové bicykle pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Mesto ich získalo za 
zber textilu od Zbernej spoločnosti Peter Kucharčík zo Žiliny.  
V nedeľu 3. mája sa Kultúrne centrum v Nemšovej stalo miestom všetkých priaznivcov 
Domova sociálnych služieb Čistá duša. V súvislosti s blížiacim sa Dňom matiek jeho klienti 
a zamestnanci pripravili kultúrny program spojený s krstom novovzniknutého folklórneho 
súboru s rovnomenným názvom Čistá duša. Slávnosti sa zúčastnili čestní hostia Viera 
Filipová z Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mária Tekelová z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(TSK), primátor mesta Nemšová František Bagin a ďalší významní priaznivci  
a podporovatelia domova sociálnych služieb. Predseda TSK Jaroslav Baška je krstným otcom 
zariadenia DSS Čistá duša. V tradícii krstenia pokračoval, keď prijal aj úlohu krstného otca 
folklórneho súboru Čistá duša. Ten slávnostne pokrstil spolu s prítomnými zástupkyňami 
ministerstiev a primátorom Nemšovej lupeňmi ruží a  symbolickým prestrihnutím pásky. 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO              
 
ČISTENIE MESTA 
Každoročne s príchodom jarných dní Mestský úrad v Nemšovej v spolupráci s Verejno-
prospešnými službami m. p. o. v Nemšovej organizovali práce jarného upratovania, ktoré sa 
uskutočnilo v Ľuborči, Kľúčovom a v Trenčianskej Závade v piatok 20. marca a sobotu  
21. marca. V Nemšovej sa upratovanie uskutočnilo v dňoch 27. – 28. marca 2015. 
Veľkoobjemový odpad ako sú staré chladničky, práčky, sporáky, televízory, železný šrot, 
starý rozobratý nábytok a nebezpečný odpad  mali možnosť občania vyložiť pred svoje 
rodinné domy v piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. a v sobotu od 7.00 hod. do 12.00 hod., 
kedy ich pracovníci VPS zberali. Nebezpečný odpad - vyradené autobatérie,  akumulátory, 
žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín a obaly od farieb okrem pracovníkov 
VPS zberala aj firma Ekofim zameraná na zber elektroodpadu, s ktorou má mesto uzatvorenú 
zmluvu. Realizoval sa tiež zber konárov z jarného rezu stromov a kríkov v záhradách 
rodinných domov,  18. marca  
v častiach Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada a 19. marca v časti Nemšová. Obyvatelia 
mohli individuálne priniesť bioodpad do kompostárne na Gorkého ulici v Ľuborči. V rámci 
jarného upratovania a čistenia mesta bola  v marci zlikvidovaná  čierna skládka na hrádzi 
riek Váh a Vlára, v Kľúčovskej doline, pri jazere za chmeľnicou, dočistil sa priestor čiernej 
skládky za cvičným ihriskom v Nemšovej a začalo sa s likvidáciou čiernej skládky na Strži. 
Čistenie mesta a likvidáciu čiernych skládok realizovala VPS, m. p. o. v spolupráci 
s organizáciami a školami v meste.  
V rámci projektu Moje mesto, moja záhrada sa na jeseň vysadilo 28 okrasných stromov, 5 
kusov hlohu obyčajného, ide o strom kvitnúci naružovo na Ulici J. Palu (od pekárne Strelná 
po vývesné skrinky), 5 kusov borovice čiernej a 1 kus smutnej vŕby v priestore dvora na 
Sklárskej ulici. V tomto priestore skauti prerobili detské ihrisko. V areáli škôlky na Kropáčiho 
ulici boli vysadené 4 kusy borovice čiernej, 5 kusov javora mliečneho s guľatou korunou 
vysadených na Ulici odbojárov pred bývalým internátom a 8 ks duba letného stĺpovitého za 
amfiteátrom mestského múzea. 
 
VANDALIZMUS 

 
Zveľaďovanie mesta je záslužná práca, našli sa však obyvatelia, ktorí znevážili túto prácu. 
V júni boli vysadené levandule pri parkovisku na Hornove, o pár dní tam už neboli. Po 
zopakovaní výsadby kvety zmizli opäť. Podobne dopadli aj begónie pri lekárni na Hornove, 
prevrátené boli kvetináče po jarnej výsadbe v amfiteátri mestského múzea, olúpaná kôra 
z konárov v mestskom parku a neustále pribúdali čierne skládky pozdĺž Dubnickej cesty.  
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Pri múzeu vandali ničili predajné stánky, rozbíjali a rozhádzali fľaše, prevracali betónové 
kvetináče, vytrhávali kvety, lámali stromy a výhonky kríkov. Siahli aj na vchod mestského 
úradu a rozbili sklenenú výplň dverí. 

TRIEDENIE ODPADU 
V roku 2015 sa v Nemšovej spracovávalo 17 druhov rôzneho odpadu. Spolu bolo 
vyprodukovaného 2957,68 ton odpadu, čo je o 160,79 ton odpadu viac ako v roku 2014, kedy 
sa vyprodukovalo 2796,89 ton. Napriek množstvu druhov recyklovaného odpadu, spôsobu 
jeho zberu a informáciám o dátumoch zberu uverejnených v Nemšovskom spravodajcovi 
alebo možnosti individuálne priniesť odpad na zberný dvor, množstvo zmesového 
komunálneho odpadu uloženého na skládkach  neklesá. V tomto roku ho bolo vyzbieraného 1 
150,4 ton,  
v roku 2014 bolo vyzbieraných 1 194,2 tony.  
 
Kompostáreň na Gorkého ulici bola počas sezóny záhradníckych prác otvorená každú stredu  
a piatok od 16.00 hod. do 19.00 hod. a v sobotu od 9.00 hod. do 17.00 hod. V kompostárni sa 
spracovalo 788,38 ton biologicky rozložiteľného odpadu, v porovnaní s rokom 2014, kedy sa 
vyzbieralo 706 ton, ide o nárast o 82,38 ton. 
 
ZBERNÝ DVOR  
V roku 2015 sa vývoz recyklovaného odpadu z mesta v porovnaní s rokom  2014 zvýšil. 
Kompozitných odpadov sa vytriedilo viac ako 10 ton. Obalov obsahujúcich zvyšky 
nebezpečných látok alebo obalov kontaminovaných nebezpečnými látkami sa vytriedilo 0,24 
ton, čo bolo takmer dvojnásobne menej ako v predchádzajúcom roku. Skla sa vytriedilo 89,98 
ton. Recyklovali sa aj opotrebované pneumatiky. Na zberný dvor ich bolo dovezených 
celkovo 8,2 tony.  
 
Viac odpadu ako minulý rok bolo vytriedeného z obalov z dreva, a to 6,14 ton. Minulý rok to 
bolo iba 1,78 ton. Drobného stavebného odpadu v roku 2014  bolo 145,86 ton, teraz 185,88 
ton. Vysoký nárast spracovaného druhu odpadu zaznamenali elektrické a elektronické 
zariadenia, vyzbieralo sa ich nad 10 ton, v minulom roku viac ako jednu tonu. Rovnako 
zvýšený nárast nastal pri vyradených zariadeniach obsahujúcich chlórflouórované 
uhľovodíky, ktorých sa vyzbieralo 8,655 ton. Oproti minulému roku sa takmer o viac ako 10 
ton vyzbieralo plastového odpadu, pričom celkové množstvo bolo 27,17 ton. Mierny nárast 
zaznamenali aj odovzdané jedlé oleje a tuky, spolu  0,756 ton za rok a kovy 3,56 ton.  Menej 
sa vytriedilo šatstva, spolu 6,5 ton, v roku 2014 nad 10 ton, veľkorozmerného odpadu sa 
vyzbieralo 187,25 ton, čo je o 30 ton menej ako v minulom roku.  
 
Mesto Nemšová sa v malej miere zapojilo do projektu Nechajme auto doma.  Ide o národnú 
kampaň na podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách s tematickým 
zameraním na ochranu životného prostredia. Projekt trval 15 mesiacov (1. 4. 2014 – 30. 6. 
2015). Žiadateľom bola Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (www.ocibb.sk). Cieľom 
projektu bolo podporiť rozvoj nemotorovej dopravy ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie 
ovzdušia v mestách a ako príspevok na zníženie produkcie CO2 produkovaného 
motorizovanou dopravou. Nemšová sa umiestnila na 37. mieste z takmer 60-tich 
zúčastnených miest z celého Slovenska. Na bicykli jazdilo 6 tímov, spolu 20 obyvateľov 
a celkovo 620-timi jazdami najazdili 1066,3 km. Jazdou na bicykli ušetrili 266,370 CO2. 
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DUCHOVNÝ ŽIVOT A NÁBOŽENSTVO  

Február 2015 bol pre miestnu farnosť významným dňom. Kostol sv. Michala sa stal miestom 
uloženia významných ostatkov sv. Antona Paduánskeho, jedného z najvýznamnejších svätcov 
kresťanstva, známeho ako pomocníka pri hľadaní stratených vecí. Bol kňazom, františkánom, 
preslávený nielen mimoriadnym kazateľským talentom, ale aj mnohými zázrakmi.  
 
Po vyhovenej žiadosti adresovanej Generálnej prokuratúre rádu bratov Conventuálov pre 
blahorečenie a svätorečenie do Ríma sa začali prípravy na dôstojné uloženie ostatkov. 
Umelecký rezbár Ľudovít Vavrúš vyrezal relikviár na uloženie ostatkov svätca. Nedeľnou 
omšou 8. februára boli ostatky svätca privezené do farnosti. Po omši nasledovalo 
slávnostné prenesenie relikvie z hlavného oltára na bočný, kde si ju veriaci uctili. Slávnosti sa 
zúčastnili i predstavitelia mesta primátor Ing. František Bagin a jeho  zástupca Ján Gabriš. Do 
Pamätnej knihy mesta Nemšová sa podpísali národný minister svetského františkánskeho rádu 
OFS Ing. Jozef Gazdík, dekan farnosti Mgr. Anton Košík, páter Jakub Rafael Patay, kňaz-
kapucín, kňaz Mgr. Ján Ondrejička, kaplán Mgr. Martin Vitek, za Františkánske bratstvo 
Panny Márie Anjelskej sa podpísali regionálna ministerka OFS Anna Lovíšková a Ing. 
Marcela Prekopová. Každý rok na sviatok sv. Antona Paduánskeho 13. júna budú ostatky 
svätca na niekoľko hodín prenesené do kaplnky sv. Antona v mestskej časti Ľuborča.  
 
 
Dňa 3. mája o 18.30 hod. sa konal učiteľský koncert v kostole sv. Archanjela Michala, na 
ktorom sa so svojím repertoárom predstavili učitelia ZUŠ v Nemšovej. Koncert uviedla 
riaditeľka ZUŠ Bc. Viera Muntágová DiS. art. Program začal spoločným spevom všetkých 
pedagógov z diela belgicko-francúzskeho skladateľa Césara Francka - Panis Angelicus 
(Chlieb anjelský). Skladba bola ústrednou melódiou vo filme Jana z Arcu. Na záver odznel 
strhujúci Čardáš od Vittoria Montiho v podaní učiteľa hry na husliach Mgr. Leoša Staněka a 
klaviristu Miroslava Muntága. Záverečný potlesk patril aj ostatným pedagógom, speváčkam 
Mgr. Anete Dovinovej, sopranistke Eve Sýkorovej, DiS. art., Zlatici Šatkovej, Bc. Tomášovi 
Tinathovi, hudobníkom Ľubomírovi Michalcovi, DiS. art., Dominikovi Štefánkovi, DiS. art. 
Vladimírovi Vavrovi, Slavomírovi Markechovi, Mgr. Michalovi Orechovskému, Mgr. Lucii 
Ondrušíkovej. Riaditeľka ZUŠ na záver poďakovala za spoluprácu mestu Nemšová, dekanovi 
farnosti A. Košíkovi a všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave.  
 
Významnou udalosťou pre miestnu farnosť bolo požehnanie kríža na Sobotišti. Prvýkrát bol 
požehnaný 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. kríža pred 46 rokmi  roku 1969. Niekoľko 
dobrovoľníkov a členov miestnej farnosti sa rozhodli kríž po mnohých rokoch obnoviť.  

K obnove kríža prispeli bezplatnou prácou, 
materiálom a potrebnou technikou. Kríž 
slávnostne požehnal dekan farnosti Anton 
Košík v utorok 15. septembra 2015 na 
sviatok Sedembolestnej Panny Márie.  
 
Výnimočnú udalosť slávili veriaci 1. júla, 
kedy dekan farnosti v Nemšovej Anton 
Košík požehnal v mestskej časti Kľúčové 
Ružencovú záhradu založenú na 
súkromnom pozemku vedľa kaplnky svätej 

Anny. Kľúčové tak získalo miesto pre Ružencová záhrada Nemšová časť Kľúčové 
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oddych a duchovné osvieženie. Záhrada je prístupná verejnosti po celý rok. Dominuje v nej 
socha Panny Márie, Kráľovnej sveta, ktorá má sviatok 22. augusta, a tiež drevený kríž 
položený v smere dláždeného chodníka. Otvorenie záhrady sa uskutočnilo počas hodov v 
Kľúčovom. Investormi Ružencovej záhrady sú rodiny Reová a Breznická, projekt 
vypracovala Ing. Eva Kňažková.  
 
Mesto sa zapojilo aj do rozvoja pútnického miesta Skalky a prispelo sumou 1000 eur.  
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ŠKOLSTVO V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  NA ULICI JANKA PALU 
Riaditeľka školy Mgr. Emília Mazanovská pôsobí vo svojej funkcii  desiaty rok. Do funkcie 
bola menovaná 1. júla 2004. Zástupkyňou riaditeľky školy je Mgr. Edita Kadlečíková 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2015 bol 34,  k 31. decembru 2015 mala 
škola 42 zamestnancov. Pedagogický zbor sa skladá z 23 pedagogických zamestnancov, 
z toho 22 kvalifikovaných. Škola má  jedného špeciálneho pedagóga. V školskom klube detí 
pracujú 3 kvalifikované učiteľky. Škola má vysokú odbornosť vyučovania predmetov, na 
prvom stupni bola na 84,45%. Chýbali kvalifikovaní učitelia informatiky. Na druhom stupni 
dosiahla odbornosť vyučovania 84,25% . 
 
Od 14. apríla 2014 pracovala Rada školy pri ZŠ v zložení: predsedníčka Vladimíra 
Begáňová (rodič), podpredsedníčka Dagmar Štefánková (rodič), Daniel Pavlačka (rodič), Ing. 
Iveta Begáňová (rodič), Mgr. Lenka Tršková (pedagogický zamestnanec), Mgr. Monika 
Mojtová (pedagogický zamestnanec), Ing. Andrea Ondrejičková (ekonomická pracovníčka 
ZŠ), Mgr. Mária Haljaková (delegovaná zriaďovateľom), Ing. Stanislav Gabriš (delegovaný 
zriaďovateľom), Vladimír Gajdoš (delegovaný zriaďovateľom), Stanislav Husár (delegovaný 
zriaďovateľom). Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 11. februára 2015 bol z dôvodu 
zmien po voľbách do mestského zastupiteľstva odvolaný Ing. Stanislav Gabriš ako člen rady 
školy  
a za nového člena rady školy delegovaný Ján Gabriš. K ďalším zmenám v zložení členov rady 
školy nedošlo.  
V piatok 13. februára usporiadala Rada školy, Rodičovské fórum a Riaditeľstvo Základnej 
školy na Ulici Janka Palu v Nemšovej školskú tanečnú zábavu v priestoroch Kultúrneho 
centra v Nemšovej. Prítomných privítala riaditeľka ZŠ Mgr. Emília Mazanovská. Sponzorom 
poďakovala predsedníčka rady školy Vladimíra Begáňová, program uvádzala predsedníčka 
rodičovského fóra Martina Knápková. Do tanca hrala hudobná skupina Galaktik. V programe 
sa predstavili  žiaci tanečného a hudobného odboru ZUŠ v Nemšovej pod vedením riaditeľky 
Bc. Viery Muntágovej DiS. art.  
 
V školskom roku 2014/2015 bolo na škole 17 tried. Priemerný počet žiakov v  školskom roku 
2014/2015 bol 292 a v školskom roku 2015/2016 294. Všetky ročníky mali po dve triedy 
okrem siedmeho, ktorý mal len jednu triedu.  
Od septembra 2014 bolo integrovaných 13 žiakov, prevažne s dyslexsiou, dysgrafiou, 
dysortografiou a poruchami pozornosti, jedna žiačka s poruchou matematických schopností – 
dyskalkuliou, jedna žiačka so zdravotným znevýhodnením zrakového postihnutia. Od 
februára 2015 bol integrovaný prvák s poruchou ADHD, tým počet integrovaných stúpol na 
14. Zapísaných detí do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016 bolo 35, z toho 17 
chlapcov (48,57 %) a 18 dievčat (52,43 %). O odklad povinnej školskej dochádzky 
nepožiadal ani jeden rodič. Jedna žiačka nastúpila do 1. ročníka na základe dodatočného 
zápisu. Spolu bolo 36 prvákov.  
Úspešnosť uplatnenia žiakov na stredných školách bola nasledovná: 24 žiakov, z toho 10 
dievčat, nastúpilo na stredné odborné školy s matematikou, 6 žiakov, z toho 2 dievčatá, 
nastúpilo na trojročné SOŠ, 4 žiaci, z toho 3 dievčatá, nastúpili na gymnáziá. O stredné 
umelecké školy, osemročné gymnázium, dvojročné odbory a športovú školu nebol záujem. 
Jedna žiačka nastúpila na gymnázium už z 8. ročníka. V rámci výchovných opatrení bolo 
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riaditeľkou školy udelených 14 pochvál, 8 pokarhaní a 2 znížené známky zo správania na 
stupeň 2. Ocenenie Osobnosť deviatych ročníkov získal Patrik Begáň  z IX. B triedy. 
 
V apríli 2015 sa konalo celoslovenské testovanie deviatakov zo slovenského jazyka 
a literatúry a z matematiky pod názvom Testovanie 9. V slovenskom jazyku žiaci dosiahli 
o 1,76% 
 a v matematike o 7,76% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Percentil 
matematiky dosiahol 78,7 a zo slovenského jazyka a literatúry 62,5. 
Škola bola zapojená do mnohých projektov, aktivít a besied.  
Žiaci tradične vyvíjali veľmi zaujímavé a  reprezentatívne aktivity. Celoročne boli zapojení 
do environmentálnych projektov Recyklohry, Baterky na správnom mieste. Realizoval sa 
rovnako celoročný tréning siedmakov na zlepšenie vzťahov medzi spolužiakmi.  

V dvojtýždenných cykloch sa siedmaci 
stretávali s Mgr. Janou Jánošovou, PhDr., 
psychologičkou zo Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva za 
účelom zlepšenia vzťahov medzi 
spolužiakmi pod názvom Akí sme? 
 
Školu žiaci reprezentovali v televíznej 
zábavno-súťažnej relácii pre šiestakov 
Daj si čas. Nakrúcania sa zúčastnili  
12. februára 2015 v štúdiu Rozhlas a 
televízia Slovensko (RTVS). V téme 

Jedlo jednoznačne porazili súperov z 
Dubnice nad Váhom. Súťaže sa zúčastnili 

žiaci zo 6.A a 6.B. Školu reprezentovali kapitánka Adriana Bozoňová, Ivana Kozáková, 
Matej Cibula, Andrej Bútora.  Súťažili v piatich kolách, počas ktorých riešili zadania 
súvisiace s témou relácie, ktorou bolo jedlo a stravovanie. Vyhrali  a získali tak 200 eur, ktoré 
použili na koncoročný výlet. Reláciu moderoval Milan Zimnýkoval Junior. Celá súťaž bola 
vysielaná 18. apríla 2015 o 9.00 hod. na STV 1. 

 
Medzi ďalších reprezentantov školy patrí Alexandra Dužeková zo 7. A triedy. Získala 3. 
miesto v III. kategórii v  obvodnom kole v prednese  poézie a prózy Hviezdoslavov  Kubín  
a vybojovala si postup do okresného kola v Melčiciach-Lieskovom, kde sa neumiestnila. Stala 
sa však absolútnou víťazkou 44. ročníka v celoslovenskej súťaži o najkrajší list na tému 
Povedz nám o svete, v ktorom by si chcel vyrastať. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská 
pošta. Jej list mal názov Svet, v ktorom by som chcela vyrastať. Vyhrala spomedzi 575 
listov. Jej list bol preložený do angličtiny a poslaný do medzinárodnej  súťaže. 

Reprezentovanie  v televíznej  relácií RTVS Daj si  čas 

Žiaci  ZŠ Nemšová 
Žiaci  Mikronézie 
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Poznajme navzájom svoju kultúru je názov projektu, ktorý vznikol na základe klasickej 
listovej korešpondencie v anglickom jazyku medzi našimi žiakmi a ich rovesníkmi z Palau, 
jedným zo súostrovia Mikronézie v Tichom oceáne. Pod vedením vyučujúcej anglického 
jazyka Ing. Jaroslavy Sabadkovej v spolupráci s učiteľkou Dankou Ledgerwood z Meyuns 
Elementary school na ostrove Palau začiatkom mája 2015, krátko po pol siedmej ráno, sa naši 
žiaci elektronicky spojili so žiakmi na druhej strane pomerne málo známeho sveta. V II. 
ročníku vedomostnej súťaže navzájom odpovedali na otázky o svojich krajinách. Súperi  
preukázali výborné znalosti o Slovensku a boli hrdí na svoju učiteľku, ktorá ich na súťaž 
vynikajúco pripravila. Rovnako naši žiaci vedeli odpovedať na otázky o neznámej krajine. 
Súťaž napokon skončila remízou. Výsledok nebol až taký dôležitý, ako prehĺbenie priateľstva 
s domorodými deťmi s inou mentalitou. Deti v Palau nie sú poznamenaní západnou 
civilizáciou, ešte ich nepoznačila  uponáhľaná doba a počítačová technika nie je pre nich 
samozrejmosťou. Žijú v skromných podmienkach, zato priateľstvo a túžba po vedomostiach 
aj o našej krajine pre nich znamená veľa. Preto sú rozhodnutí spolu s našimi žiakmi 
pokračovať v listovej korešpondencii, ktorá je už dnes pomerne vzácna. 
 
Medzi ďalšie aktivity počas roka 2015 patril obľúbený Deň v maskách u detí  na I. stupni, 
ktorý predchádzal fašiangovému karnevalu. Noc v škole pripravili vyučujúce v polovici 
februára pre tretie ročníky. 26. februára sa žiaci 1. až 6. roč. stretli s ilustrátorkou kníh  
Ľubicou Suchalovou, ktorá vysvetlila ako vzniká kresba. 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu v praxi sa zrealizovala ako netradičná hodina 
prírodovedy pre tretiakov. Vyskúšali si prebaľovanie, obliekanie i kŕmenie bábätka. Tesne 
pred jarnými prázdninami prišla na besedu Mgr. Jana Korieneková (mama druháčika Alexa) 
porozprávať o svojom povolaní záchranárky. Jej rozprávanie o práci záchranárov deti 
mimoriadne zaujalo a položili jej veľa otázok.  Deti si uvedomili, aká zodpovedná  je táto 
práca a aké dôležité je prísť včas k človeku v ohrození života a poskytnúť mu odbornú 
pomoc. V marci bol pozvaný na ďalšiu zaujímavú besedu Ing. Marián Lehotský, držiteľ 
diamantovej Jánskeho plakety, 80-násobný darca krvi. Nadviazal na rozprávanie 
záchranárky Mgr. Jany Korienekovej. Zaujímavým spôsobom hovoril  o potrebe darovať 
vzácnu tekutinu zachraňujúcu životy ľudí. Žiaci živo reagovali na rozprávanie a na konci 
besedy boli takmer všetci odhodlaní v dospelosti darovať krv. Medzi osvedčené a zároveň 
obľúbené dni v škole u žiakov I. stupňa  patria tematické dni. Z nich hodno spomenúť aspoň 
niektoré: Deň Zeme, Deň vody, uvedené i v kalendári ako významné dni z hľadiska 
environmentálnej výchovy a s ňou súvisiace aktivity zamerané predovšetkým na čistotu 
prostredia, obce, mesta.  Vyučujúce kladú dôraz i na zdravú výživu a význam vitamínov 
v strave, preto pripravujú dni zdravej výživy, čo sa odrazí v každom predmete v daný deň. 
V jesenných mesiacoch má  dominantné postavenie v jednotlivých predmetoch jablko v Deň 
jablka. Na matematike žiaci riešia slovné príklady o jablkách, na slovenčine  píšu slohové 
práce o jablku, vitamínoch a pod. K jeseni patrí obľúbené podujatie – tekvicová párty. 
Rodičia s deťmi vyrezávajú z rôznych druhov tekvíc svetlonosy, ktoré potom vystavia vo 
vestibule školy a iných školských priestoroch, na balkóne a na chodbách. Blikajúce svetielka 
sviečok vo svetlonosoch vytvárajú veľmi príjemnú atmosféru jesene. Obľúbeným dňom je 
deň Z rozprávky do rozprávky. Žiaci si obliekajú kostýmy rozprávkových postavičiek, preto 
v tento deň možno v triedach a na chodbách vidieť najmä princov a princezné, čarodejníkov 
a černokňažníkov, šmolkov, hríbiky a iné. Deti si rozprávkami pripomínajú ľudovú 
slovesnosť našich predkov a posolstvo rozprávok o víťazstve dobra nad zlom. Tvorivé dielne 
sú miestom, keď sa v predvianočnom čase žiaci pripravujú na najkrajšie sviatky roka. Pod 
vedením učiteliek a rodičov vytvárajú ikebany, vianočné ozdoby a rôzne darčeky, ktoré 
potom ponúkajú na vianočných trhoch v meste.   
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ŠPORT NA ŠKOLE 
V marci škola zorganizovala súťaž v malom futbale starších žiakov. 
Okrem chlapcov zo Základnej školy na Ulici Janka Palu sa jej zúčastnili chlapci zo ZŠ na 
Bezručovej ulici v Trenčíne a zo SŠG v Trenčianskych Tepliciach. Chlapci našej základnej 
školy neobhájili minuloročné víťazstvo a umiestnili sa na druhom mieste. Žiaci sa zúčastnili 
13. ročníka stolnotenisového turnaja O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice. Z 
83 účastníkov v piatich kategóriách Kristína Vyletelková zo 7. B získala 2. miesto a Jakub 
Králik zo 4. B 3. miesto. Natália Slabá zo 6. B triedy skončila v celkovom hodnotení na 
výbornom 1. mieste a postúpila na Majstrovstvá Slovenska v tenise mladších žiačok do 12 
rokov. Tu získala vynikajúce 3. miesto v dvojhre a 2. miesto v štvorhre. V máji sa 18 žiakov 
zúčastnilo okresného kola v atletike. Deviatak Jakub Pagáč získal dve prvé miesta, v behu 
na 60 metrov a v skoku do diaľky. V krajskom kole v Dubnici nad Váhom sa umiestnil na 
peknom 5. mieste. V štafetovom behu na 4x60 m  Martin Michalec, Stanislav Gabriš, 
Lukáš Jelínek a Jakub Pagáč sa umiestnili na 4. mieste.  
 

Putovný pohár za športové 
súťaže, ktorý pred rokom 
vyhrali žiaci zo ZŠ Hluk zostal 
tento rok na ZŠ, Janka Palu.  
V športových aktivitách 
vyhrala ZŠ Nemšová, ale 
v recitačných pretekoch 
recitátori z Hluku.  

 
 
 
 
 

 
 

Postup do celoslovenského finále vo florbale. 
Dievčatá suverénne zvíťazili v okresnom kole v oboch kategóriách. V krajskom kole mladšie  
i staršie dievčatá opäť vyhrali a získali postup do celoslovenského finále. V Košiciach 
obsadili mladšie i staršie žiačky zhodne 3. miesto, a tým sa zaradili medzi najlepšie slovenské 
florbalové družstvá základných škôl. 
 Chlapci si 2. miestom zaistili postup do krajského kola. Ďalej sa im prebojovať nepodarilo.  
 
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  
Celkový počet žiakov navštevujúcich  ŠKD bol k 15. 9. 2014 83 a k 31. 8. 2015 78 žiakov.  
V školskom klube detí pracovali 3 vychovávateľky: Gabriela Pavlačková 88,95 %-ný úväzok, 
Jarmila Vidomanová-Košinárová 94,35%-ný úväzok, Bc. Jana Blščáková 59,25%-ný úväzok. 
V šk. r. 2014/2015 mali 2,5 oddelenia ŠKD. Vychovávateľky v ŠKD pracovali podľa 
výchovného programu Školský klub detí plný života, radosti a hier.  
Činnosť troch oddelení zamerali na osvojenie kľúčových kompetencií, upevňovanie 
kamarátskej a radostnej klímy v kolektíve. Obsah výchovnej práce nadväzoval na vzdelávanie 
v škole, rozvíjal zručnosti a upevňoval získané vedomosti. V rámci OZO uskutočňovali 
vychádzky a pohybové hry v prírode, atletickú olympiádu. Pre rozvoj čitateľskej zručnosti 
čítali knihy: Ako Samko vyčaroval dubového mužíčka, Katka a Kubko, Príbehy z Gazdovstva 
Uhliská. Žiaci nosili vlastné rozprávkové knižky, čítali si z časopisu Vrabček. Finančnú 

Zo športovej súťaže „Putovný  pohár“ so súperom z Hluku. 
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gramotnosť rozvíjali hrami Cestujeme po ZOO a Euroobchod, výchovu k ľudovým tradíciám 
rozvíjali vianočným koledovaním v uliciach mesta. Deti sa pod vedením vychovávateľky  
J. Vidomanovej-Košinárovej zapojili krátkym programom do Mikulášskeho programu a do 
mestských osláv Dňa matiek. 
Pedagogickú prax pod vedením Jarmily Vidomanovej-Košinárovej absolvovali Adriána 
Patková, študentka 3. ročníka Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
Radka Križková, študentka 2. ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Andreja Svorada 
a Benedikta v Trenčíne.  

 
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  
Centrum voľného času pracuje podľa výchovného programu Zaujímavo, hravo, veselo i 
vážne. Vedúci záujmových útvarov boli pedagogickí zamestnanci a dobrovoľníci, ktorí 
pracovali podľa vypracovaných plánov. Žiaci navštevovali 15 záujmových útvarov 
zameraných na rozvoj športových aktivít a rozvoj vedomostí. Záujmové útvary v školskom 
roku 2014/2015 viedli: 
Cvičenia zo slovenského jazyka pre 9. ročník -  Mgr. Oľga Fraňová, Cvičenia z matematiky 
pre 9. ročník, 9.A – Mgr. Lenka Tršková, Cvičenia z matematiky pre 9. ročník, 9.B – Mgr. 
Monika Mojtová, hravá angličtina (3. – 4. roč.) – Mgr. Lenka Mičková, konverzácia v 
anglickom jazyku (7. – 9. roč.) – Ing. Jaroslava Sabadková, športové hry (5. – 7. roč.) – Mgr. 
Zuzana Škorvánková, Mladý biológ (5. – 9. roč.) – Mgr. Zuzana Kresánková, vybíjaná (3. – 6. 
roč.) – Gabriela Pavlačková, Mladý záchranár – PaedDr. Eva Ondrušková, HIP- HOP a iné 
tance – Zuzana Balajová, florbal – Peter Tydlačka, futbal mladší žiaci – Ing. Anton 
Krchňávek, stolný tenis – Mgr. Ján Hudec, športové hry dievčat (7. – 9. roč.) - Mgr. Zuzana 
Svrčková, karate – Mgr. Pavel Prno. 

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 
Organizačnými zložkami boli aj pre tento rok: Základná škola sv. Michala, Stredná odborná 
škola sv. Rafaela, už s obmedzenou pôsobnosťou (vzhľadom na klesajúci počet študentov),  
a Materská škola sv. Gabriela. Súčasťou bol Školský klub detí a Centrum voľného času. 
Zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo v Nitre. Riaditeľom  školy v školskom 
roku 2014/2015 bol Ing. Miloš Čižmárik, duchovný správca školy Mgr. Anton Košík, 
zástupkyňa pre ZŠ sv. Michala RNDr. Janka Jankovičová, vedúcou vychovávateľkou bola 
aj pre tento rok Mgr. Andrea Poláčková.   

 
MATERSKÁ ŠKOLA SV. GABRIELA  
V Materskej škole sv. Gabriela pôsobilo 6 učiteliek, 3 asistenti učiteľa. Jedna z učiteliek je 
v tomto roku na rodičovskej dovolenke. Počet žiakov k 15. 9. 2014 bol 54, z toho 5 
integrovaných, počet detí k 31. 8. 2015 bol 52 a 5 integrovaných. Z materskej školy sv. 
Gabriela odišlo do prvého ročníka ZŠ 11 detí. Trom deťom odložili povinnú školskú 
dochádzku. Pedagogická rada materskej školy sv. Gabriela zasadala 4-krát počas roka. Na 
zasadnutiach prejednávala a schvaľovala plán práce na školský rok 2014/2015, 
vyhodnocovala plán práce za príslušný školský rok, spolu hodnotila 53 detí. 
Materská škola sa v tomto  roku venovala rôznym aktivitám. Vo februári   nechýbal karneval, 
v marci návšteva mestskej knižnice inšpirovala malých návštevníkov vybrať najkrajšiu 
ilustráciu z obľúbenej rozprávkovej knihy. Pri príležitosti Svetového dňa vody 22. apríla 
besedovali na tému, kto potrebuje vodu, ku Dňu Zeme vyzbierali odpadky z okolia, pod 
vedením učiteliek nacvičili ku Dňu matiek divadelné predstavenie s názvom Vero Nika, 
absolvovali turistickú vychádzku do lesa spojenú s poznávaním stromov a pri príležitosti 
MDD navštívili Multifunkčnú zásobovaciu základňu západ v Nemšovej. Deti MŠ sv. Gabriela 
sa umiestnili na 1. a 3. mieste v súťaži materských škôl kreslenia na chodník, ktorú 
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organizovalo mesto Nemšová. Na záver školského roka 2014/2015 deti podnikli výlet do 
Trenčianskej Závady.  
. 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. MICHALA  
V školskom roku 2014/2015 mala škola spolu so špeciálnou triedou 265 žiakov, z toho bolo 6 
integrovaných. V septembri 2015 nastúpilo do nového školského roka 260 žiakov, z toho 7 
integrovaných. Počet detí zapísaných do prvého ročníka pre školský rok 2015/2016 bol 40, 
z toho odklad povinnej školskej dochádzky bol navrhnutý 4 deťom, prijali teda 36 nových 
prváčikov, ktorých  rozdelili do dvoch tried po 15 a 16 žiakov. Päť prváčikov nastúpilo do 
špeciálnej triedy. Základná škola mala na prvom stupni 8 pedagógov, z toho jedného 
špeciálneho, 13 pedagógov na druhom stupni a 2 pedagógov v špeciálnej triede. Škola 
zamestnávala 4 asistentov, jedna učiteľka bola na rodičovskej dovolenke. Otvorených  mala 
13 tried. Školský klub detí, ktorý je súčasťou KSŠ, navštevovalo 82 žiakov, z toho  8 
integrovaných.  V septembri roku 2015 bol počet znížený na 76 žiakov. V klube sú otvorené 
štyri oddelenia pre deti 1. - 4. ročníka pod vedením Mgr. Andrey Poláčkovej, Mgr. Oľgy 
Mutňanskej, Evy Removej a Mgr. Zuzany Merkovej. Rozdelený je na dve časti: ranný, 
funguje pred vyučovaním a popoludňajší, činnosť začína po školskom vyučovaní.  
 
Rada školy pre  školský rok 2014/2015 pracovala v zložení: predseda Branislav Krajči, 
podpredsedníčka Mgr. Katarína Hromníková, členovia Mgr. Anton Košík, Mgr. Martin Vitek, 
Mgr. Adriana Gabajová, Mgr. Anna Jakúbková, Anna Bialešová, Mgr. Oľga Mutňanská, 
Lenka Macharová, Ing. Alena Hálová, Alexandra Žovincová. Zasadala celkom 4-krát. 
Pedagogická rada Základnej školy svätého Michala, Strednej odbornej školy svätého Rafaela  
v Nemšovej zasadala 6-krát za rok. Tvoria ju pedagogickí zamestnanci jednotlivých škôl.  
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou v škole: 
v tomto roku prebehla len následná kontrola ŠSI 16. septembra 2015, ktorá pozitívne 
zhodnotila odstránenie nedostatkov, čo následne uviedla v záverečnom hodnotení. Reagovala 
tým na komplexnú inšpekciu  konanú v dňoch 3. - 5. decembra 2014.  
 
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ 2015 NÚCEM ukázali 62,58% 
úspešnosť v slovenskom jazyku a literatúre, pričom percentil školy bol 76,62 a  52,68 
v matematike s  percentilom  23,98. Po ukončení školskej dochádzky 29 absolventov 
základnej školy sa uplatnilo na týchto stredných školách: 10 žiakov odišlo na stredné odborné 
školy so 4-ročným štúdium, 5 na piaristické gymnázium, 4 na SPŠ v Dubnici nad Váhom, 5 
žiakov na dopravnú akadémiu, 3 na obchodnú akadémiu a 2 žiaci odišli na SOŠ obchodu a 
služieb. Okrem žiakov deviateho ročníka odišiel jeden žiak na 8-ročné gymnázium z 5. 
ročníka a jeden žiak zo 7. ročníka na SOŠ v Pruskom. Zo špeciálnej triedy odišiel jeden žiak 
na Stredné odborné učilište v Ladcoch. 
 
Externé aktivity základnej školy sv. Michala 
Žiaci 3. - 5. ročníka sa 11. februára zúčastnili divadelného predstavenia rozprávky Ako sa 
Lomidrevo stal kráľom v SND v Bratislave. Po predstavení sa stretli a s autorom rozprávky 
Ľubomírom Feldekom.  
Úspechy dosiahli v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 14. januára konanej na 
ZŠ Novomeského v Trenčíne. Andrea Chmelinová zo 7. A sa umiestnila na 2. mieste.  
iBobor - informatický bobor je každoročne on-line organizovaná súťaž na Slovensku. Tento 
rok sa zapojili piataci a šiestaci. Piati z nich sa stali úspešnými  riešiteľmi. V ich kategórii 
súťažilo 17 tisíc žiakov. Základná škola organizovala lyžiarsky kurz v dňoch 23. - 27. 
januára 2015 v Lazoch pod Makytou. Ubytovaní boli na chate Alpina. V máji sa žiaci 6., 7. a 
8. ročníka zúčastnili výletu do Rakúska do rodinnej firmy Hauswirth v čokoládovni v 
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Kittsee. Prezreli si  Chodník slávy úspešných cyklistov v mestečku Podersdorf a loďou sa 
plavili po Nizedirskom jazere.   
Žiaci sa úspešne zúčastnili športovej olympiády cirkevných škôl 22. mája 2015 v Dubnici 
nad Váhom. Cirkevnú školu reprezentovalo 52 športovcov 5. až 9. ročníka. Spolu získali 11 
medailí.  
Z interných aktivít sa vo februári konalo školské kolo v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavovho Kubína. V škole sa realizovala olympiáda ľudských práv. Cieľom 
výchovy k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje dôležité pre 
posilňovanie ľudskej dôstojnosti.  
Okrem iného sa vo februári konal fašiangový karneval 11. februára v CVČ KSŠ pod vedením 
Mgr. Poláčkovej. Víťaznou maskou sa stala maska Lego panáčika.  
 
SOŠ SV. RAFAELA 
Riaditeľom SOŠ sv. Rafaela bol rovnako ako pre ZŠ sv. Michala Ing. Miloš Čižmárik, 
zástupkyňou riaditeľa pre SOŠ sv. Rafaela Mgr. Adriana Gabajová, počet ostatných 
pedagogických zamestnancov bol 10, z toho jedna je na rodičovskej dovolenke. 
Počet žiakov k 15. septembru 2014 bol celkom 9 (4 chlapci, 5 dievčat), jeden z týchto žiakov 
bol integrovaný. Rovnaký počet žiakov školu v školskom roku 2014/2015 absolvovalo. Do 
prvého ročníka školského roka 2015/2016 plánovali prijať 30 žiakov, prihlásil sa však iba 
jeden. V školskom roku 2015/2016 bol počet novoprijatých žiakov 0. Stredná škola pomaly 
ukončovala svoju činnosť. Priemerný prospech žiakov v I. polroku bol 2,44, v II. 
polroku 2,32. 
Pri maturitných skúškach v externej 
časti písomnej formy maturitnej skúšky 
v roku 2015 boli úspešní na 51,6% zo 
slovenského jazyka a literatúry 
s percentilom 56,9 a 81,1% 
z anglického jazyka s percentilom 99,2. 
Priemer výsledkov ústnej formy internej 
časti maturitnej skúšky zo slovenského 
jazyka a literatúry bol 2,00,  z 
anglického jazyka 2,11, z odbornej 
praktickej časti 2,67 a z odbornej 
teoretickej časti 1,86.  
Malý bol záujem študentov 4. ročníka 
o vysoké školy. Z deviatich študentov sa 
na vysokú školu hlásili dvaja na dejiny 
a teóriu umenia a jeden na štúdium anglického jazyka a literatúry. Všetci boli prijatí.  
 
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
Počet pedagógov v centre bol zložený z interných zamestnancov v počte 21 a dvoch 
externých zamestnancov. Podľa údajov uverejnených na stránke školy chodilo do centra 237 
žiakov, z toho 25 integrovaných, ku dňu 30. 8. 2015 ich bolo 270. Poslaním CVČ, ktoré je 
súčasťou Katolíckej spojenej školy v Nemšovej, je vychovávať aktívneho občana, schopného 
žiť  
v otvorenej informačnej spoločnosti. Krúžková činnosť je zdravou prevenciou pre naše deti. 
Rozhodnúť sa mohli pre krúžky zo športovej oblasti: florbalový krúžok, Športovček zameraný 
na stolný tenis a stolový futbal, ďalej vybíjaná pre dievčatá (novinka), posilňovací krúžok pre 
chlapcov 8. a 9. ročníka. 

Poslední  absolventi strednej  odbornej školy v Nemšovej 
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V oblasti jazykov ponúkali krúžky zamerané na anglický, nemecký a taliansky jazyk. Pre 
žiakov 1. stupňa Kamarátstvo s matematikou, SJL a Zábavníček pre 2. ročník. Pre žiakov II. 
stupňa krúžky slovenského jazyka a matematiky, v umelecko-tvorivej oblasti fungoval 
výtvarný krúžok, kreslenie hravou formou, kreslenie v prírode, kaligrafický krúžok, krúžok 
papierového modelára, novinkou bol krúžok aranžovania kvetov a ikebán, v hudobnej  
a duchovnej sfére nácvik piesní na slávenie sv. omší a biblický krúžok. Ďalej bol zriadený 
chovateľský krúžok,  počítačový krúžok a krúžok strojopisu. V centre voľného času pôsobila 
logopedička, ktorá v rámci krúžku poskytovala odbornú pomoc pre deti materskej i základnej 
školy.  
Pedagógovia a učitelia CVČ podnikali aktivity rôzneho druhu, akými bola charitatívna 
zbierka Tehlička pre deti v Afrike v spolupráci so združením SAVIO. Kúpou symbolickej 
tehličky vyzbierali 150 eur, z toho 27 eur bolo z burzy plyšových hračiek, ktorú organizovala  
Mgr. Mária Minárechová. Organizovali školskú súťaž Talent mánia 27. mája vo veľkej 
telocvični. Do súťaže sa prihlásilo 16 súťažných čísel. Samuel Trenčan zo 4. A sa  umiestnil 
na 3. mieste v hre na keyborde, tanečná skupina Big Brothers na 2. mieste a Hanka Kenderová 
z 3. B  
s tanečnou choreografiou na 1. mieste. 
Žiaci ZŠ sv. Michala si ku Dňu matiek pripravili básne, divadelné predstavenie Šípková 
Ruženka a tanec mažoretiek. Pod vedením Mgr. Ľuboša Karlíka zahrala a zaspievala školská 
kapela pieseň pre mamičky. Súčasťou rôznorodých aktivít bol  jarný zber papiera. Do zberu 
sa zapojilo 39 žiakov ZŠ a 13 detí MŠ, spolu vyzbierali 3788 kg papiera. Deti MŠ realizovali 
pásmo Kvietky pre mamičku pod vedením uč. PaedDr. Anny Jakúbkovej a Lenky Hošovej. 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA NEMŠOVÁ 
Post riaditeľky školy zastáva už druhý rok Bc. Viera Muntágová, Dis Art. Do funkcie 
zástupkyne riaditeľky bola poverená učiteľka hudobnej náuky a hry na klavíri Mgr. Lucia 
Ondrušíková. Po  ročnom pôsobení nahradila v tejto funkcii Mgr. Vladimíra Ondroviča. 
V tomto roku vznikla i druhá pozícia zástupcu  riaditeľa, bol do nej menovaný učiteľ hry na 
husliach Mgr. Leoš Staněk. Z dôvodu efektívneho riadenia školy bola založená umelecká rada 
zložená z pedagógov jednotlivých oddelení. Vedúcim umeleckej rady sa stal Mgr. Leoš 
Staňek, vedúcou tanečného odboru Bc. Viera Muntágová, DiS. art, vedúcou výtvarného 
odboru Mgr. Miroslava Juzeková, vedúcim oddelenia strunových nástrojov Mgr. Michal 
Orechovský, vedúcim oddelenia klávesových nástrojov Miroslav Muntág, vedúcim oddelenia 
dychových nástrojov Vladimír Vavro, vedúcou speváckeho oddelenia Eva Sýkorová, DiS. art. 
Nové funkčné obdobie Rady školy pri ZUŠ, Ľuborčianska 2, začalo pracovať 27. júna 2015 
v zložení: zástupcovia rodičov Ing. Eva Vanková, Anton Švančara, Zuzana Zajacová, Anna 
Adamcová, zástupcovia pedagogických zamestnancov  Vladimír Vavro, Slavomír Markech, 
zástupca nepedagogických zamestnancov Zdenka Hôrková, zástupcovia zriaďovateľa Ján 
Gabriš, Janka Filová, Peter Gabriš a František Begáň. V školskom roku 2014/2015 mala škola 
36 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogických.  
Záujem o štúdium na ZUŠ výrazne vzrástol, o čom vypovedá rastúci počet žiakov. V tomto 
školskom roku je ich vo všetkých pobočkách ZUŠ 802 (pobočky: Horné Srnie, Dolná Súča, 
Horná Súča, Skalka nad Váhom, Melčice-Lieskové, Drietoma, Soblahov, Trenčianska Turná  
a Trenčianske Stankovce), čiže o 100 viac ako v minulom školskom roku. V hudobnom 
odbore 299 žiakov, vo výtvarnom 241 žiakov, v tanečnom 262 žiakov. Veľký záujem na 
prijímacích skúškach bol o hudobný a výtvarný odbor, preto škola prijala do oboch odborov 
nových učiteľov. ZUŠ spolupracuje s členmi detského folklórneho súboru Dvorček. Nad 
detským súborom prevzala záštitu FS Liborčan. Vyučovanie hudobnej náuky sa 
zmodernizovalo kúpou nových notebookov a edukačného softvéru, ktoré zakúpilo Občianske 
združenie pri ZUŠ  
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v Nemšovej. K interaktívnej tabuli tak pribudla ďalšia digitálna technika, čím sa trieda 
hudobnej náuky stala multimediálnou a vyučovanie v nej sa zatraktívnilo.   
Aj v tomto roku žiaci všetkých odborov vyvíjali mnoho aktivít. Žiaci výtvarného odboru sa 
zúčastnili výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti. Do okresného kola boli vybrané 
najlepšie výtvarné práce, ktoré boli vystavené v priestoroch Trenčianskeho osvetového 
strediska. V kategórii ZUŠ bola ocenená práca s názvom Mačičky na výlete od žiačky 1. 
ročníka prvej časti základného štúdia, 6-ročnej Tatiany Vraždovej s pôsobnosťou v pobočke  
v Drietome pod vedením Mgr. Janky Dovinovej. Žiaci sa zapojili sa do internej výtvarnej 
súťaže ZUŠ Kreatívne Vianoce, najlepšie práce boli ocenené a vystavené počas vianočného 
koncertu 16. decembra 2015. Zapojili sa do súťaže o Grafický návrh na žiacku knižku 
každoročne vyhlasovanej firmou ŠEVT. V školskom kole bol vybraný grafický návrh žiačky 
7. ročníka Márie Ines Gajdošíkovej z pobočky v Hornom Srní a práve jej podoba obalu 
žiackej knižky bola zrealizovaná na žiackych knižkách žiakov ZUŠ Nemšová pre školský rok 
2015/2016. V marci žiaci niektorých pobočiek absolvovali exkurziu do Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne spojenú s tvorivými dielňami. 
Počas mikulášskeho popoludnia 6. decembra 2015 vystúpili mladí hudobníci na vianočnom 
koncerte.  Hrou na hudobných nástrojoch vytvorili príjemnú predvianočnú náladu. Mikuláš 
odmenil sladkou odmenou aj vystupujúcich hudobníkov. V kultúrnom centre sa 15. 
decembra zišli tanečníci a  tanečníčky zo Soblahova a  Nemšovej. Divákom a Mikulášovi sa 
predstavili  tanečnými choreografiami v štýle klasického, ľudového a moderného tanca. Na 
druhý deň 16. decembra vystúpili najtalentovanejší žiaci zo ZUŠ na ďalšom vianočnom 
koncerte v kultúrnom centre. S vianočným programom vystúpili aj v kostole sv. Archanjela 
Michala 28. decembra 2015 o 16.00 hod.  
Žiaci ZUŠ sa zapájali do akcií organizovaných mestom. V piatok 13. februára usporiadali 
rodičia školy a vedenie ZŠ, Janka Palu v Kultúrnom centre v Nemšovej školskú tanečnú 
zábavu pre rodičov a priateľov školy v priestoroch Kultúrneho centra v Nemšovej. V 
programe sa predstavili žiaci z tanečného a hudobného odboru ZUŠ pod vedením riaditeľky 
Bc. Viery Muntágovej, DiS. art.  
Ďalšia spolupráca mesta so ZUŠ bola 14. februára, kedy sa konala fašiangová zábava pre 
deti v Kultúrnom centre v Nemšovej. 
 
Jarné aktivity a interné súťaže ZUŠ 
Začiatkom jari 11. marca žiaci koncertovali v mestskom múzeu. Zahrali klasické i moderné 
skladby. Pravidelne sa zúčastňujú interných súťaží školy. V školskom roku 2014/2015 
pribudla súťaž v hre na gitare, v ktorej súperili gitaristi zo ZUŠ v Nemšovej a jej  pobočiek. 
Súťažiaci si odniesli okrem diplomov pozitívne pocity z dosiahnutých výsledkov a motiváciu 
na nácvik nových skladieb. 
28. marca o 10.00 hod. sa konal v mestskom múzeu 2. ročník súťaže Nemšovský slávik.  
O najkrajší hlas súťažili žiaci zo ZUŠ, žiaci zo ZŠ na Ul. J. Palu a Spojenej katolíckej školy.  
V kategórii základných škôl získali ocenenie Nemšovský slávik Samuel Húserka a Nikol 
Zsigmondová zo ZŠ, Ul. J. Palu, v kategórii ZUŠ získali ocenenie Emily Gabrhelová, 
Veronika Barišová, Tatiana Vasková a Veronika Gažiová. 
Pre deti, ktoré by chceli navštevovať v budúcom školskom roku jeden či dva z odborov, bol 
pripravený Deň otvorených dverí 14. mája. Prijímacie skúšky na nový školský rok 2015/2016 
prebiehali v dňoch 19. - 20.  mája 2015. 
Aj tento rok deti absolvovali Cestu rozprávkovým lesom, ktorá sa konala 31. mája. Viac 
o podujatí v kapitole Verejno-spoločenský a kultúrny život v meste.  
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 2. júna boli najlepšie výtvarné práce vystavené na vernisáži v Mestskom múzeu v Nemšovej. 
Výstavu si obyvatelia mohli pozrieť do konca júna. 4. júna sa v mestskom múzeu uskutočnil 
13. ročník Dychfestu, internej súťaže v hre na dychových nástrojoch. V hre na zobcovej 
flaute a ostatných dychových nástrojoch zápolili mladší i starší žiaci. Tanečníci z pobočiek 
ZUŠ sa zúčastnili dňa 6. júna 2. ročníka súťaže Tanečná črievička. Súťaž sa konala v 
Kultúrnom centre v Nemšovej za prítomnosti divákov, ktorí potleskom odmenili choreografie 
tanečníkov v štýle ľudového a moderného tanca. 
Žiaci z hudobného odboru sa predstavili verejnosti na ďalších koncertoch v dňoch 10. a 11. 
júna v mestskom múzeu. Na záverečnom koncerte 19. júna vystúpili najtalentovanejší  žiaci 
v kultúrnom centre a tento koncert bol zároveň bodkou za školským rokom 2014/2015.  
 
Úspechy žiakov ZUŠ v Nemšovej 
19. novembra 2015 Sára Kráľová reprezentovala ZUŠ na 6. ročníku gitarovej súťaže 
Gitarová Prievidza. V konkurencii veľkých miest ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica, 
Žilina sa umiestnila v striebornom pásme. Pekné umiestnenie si zabezpečila pravidelným 
systematickým zdokonaľovaním sa v hre na gitare pod vedením Mgr. Michala Orechovského. 
V celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch 19. marca boli rovnako 
úspešné v hre na zobcovej flaute Terézia Dušová (10 rokov), umiestnila sa v striebornom 
pásme, Miriam Krovinová (14 rokov) a Sofia Rožníková (11 rokov) v bronzovom pásme. 
Najvýraznejší  úspech dosiahol Roman Papiernik, ktorý na Medzinárodnom festivale 
akordeonistov Euromusette-Goldentango v Rajeckých Tepliciach 4. – 5. júna získal 
umiestnenie v zlatom pásme. Do súťaží sa zapojili tanečníci vo veku 7 – 9 rokov a  
v celoslovenskej súťaži v Senci zo 6 družstiev získali choreografiou Sedem statočných tretie 
miesto.   

MATERSKÁ  ŠKOLA NEMŠOVÁ  
Vedenie materskej školy pracuje v zložení: Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka MŠ, Darina 
Forgáčová staronová zástupkyňa riaditeľky MŠ, Martina Kotrasová, nová zástupkyňa 
riaditeľky MŠ. Oproti minulému školskému roku sú už len dve zástupkyne. Vedúce ZŠS sú 
Andrea Dominová a Katarína Lašová.  
Členky Rady materskej školy v Nemšovej sú Mgr. Janka Králiková, nová predsedníčka rady 
školy, vo funkcii nahradila Mgr. Magdalénu Pernicovú. Ďalšie členky sú Bc. Petra Vojtová, 
členka RŠ pedagogických zamestnancov, Emília Štefánková, členka RŠ pedagogických 
zamestnancov, Ing. Ľubica Mutňanová, členka RŠ zákonných zástupcov, Mgr. Mária 
Moravčíková, nová členka RŠ zákonných zástupcov, Mgr. Zuzana Holúbková, členka RŠ 

Výstava  prác žiakov výtvarného odboru  
Vanesa Rýgerová s rodičmi 

Záverečný  koncert v mestskom múzeu 
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zákonných zástupcov, Andrea Dominová, nová členka RŠ prevádzkových zamestnancov, Ján 
Gabriš, člen RŠ zriaďovateľa, (nahradil Ing. Stanislava Gabriša), Anton Krchňávek, člen RŠ 
zriaďovateľa, František Begáň, člen RŠ zriaďovateľa, Ing. Zita Bednáriková, členka RŠ 
zriaďovateľa. Rada školy v školskom roku 2014/2015 zasadala 3-krát. Na prvom stretnutí 
bola prerokovaná  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2013/2014. Primátor mesta zvolal zákonných zástupcov detí materskej školy  
k riadnym voľbám do Rady školy materských škôl v Nemšovej, ktoré sa konali 5. februára 
2015. Vo voľbách boli zvolení vyššie menovaní členovia. Osobitne sa konali voľby do 
funkcie predsedníčky rady MŠ. V nich bola do tejto funkcie zvolená  Mgr. Janka Králiková. 
 
Počet zamestnancov bol 31, z toho 16 pedagogických zamestnancov,  jedna z nich bola bez 
príslušnej kvalifikácie. Materská škola na Ulici odbojárov s elokovanými triedami na uliciach 
A. Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej začlenila do vyučovacieho procesu na základe 
pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na 
školský rok 2014/2015 prácu s novou detskou knihou  Želkova škôlka. V súvislosti s ňou 
materská škola v spolupráci so železničnou políciou zorganizovala 22. januára besedu  
s príslušníčkou Železničnej polície v Trenčíne.  
 
K 31. augustu 2015 bolo v pobočkách MŠ zapísaných spolu 183 detí, čo je porovnateľné 
s minulým rokom, kedy materskú školu navštevovalo 180 detí. Otvorených bolo 8 tried 
s priemerným počtom 23 detí. Dvojročné deti v tomto školskom roku neevidovali, 
v predchádzajúcom roku ich mali až 24, v tomto školskom roku pribudol jeden integrovaný 
žiak. Počet predškolákov bol 52, rovnaký ako v minulom roku a rovnako mali 2 žiaci  
odloženú povinnú školskú dochádzku. Aktivít žiačikov všetkých pobočiek Materskej školy v 
Nemšovej bolo neúrekom. Boli zamerané na zážitkové učenie, prezentáciu detí vystúpeniami 
v kultúrnych programoch v meste a pod. Z tohto  množstva budú preto spomenuté len 
niektoré. 
 
Aktivity materskej školy  
Učiteľky materských škôl pripravili pre svojich zverencov nezvyčajné športové podujatie - 
zimnú olympiádu. Ideálne podmienky pre  túto aktivitu sa ukázali 5. februára, keď bol 
zasnežený, ale slnečný deň. Deti sa stretli na dvore MŠ na Ľuborčianskej ulici,  kde ich čakalo 
5 farebných kruhov. Každý označoval jednu olympijskú disciplínu: slalom na lyžiach, hod 
snehovou guľou do snehuliaka, plazenie po snehu, ťahanie kamaráta na saniach a chôdzu na 
snežniciach. Deťom sa športovanie tohto druhu páčilo, už teraz sa tešia na budúcu zimnú 
olympiádu. 
Malá spevácka súťaž škôlkarov Zlatý slávik sa konala 25. februára v Materskej škole 
v Kľúčovom. Prvé tri miesta získali Hanka Holečková piesňou Trenčín dolinečka, Melánia 
Vavrušová piesňou Šťastné a veselé od Dominiky Mirgovej  a Sofinka Ďurišová  pesničkou 
Slniečko sa zobudilo. Všetky súťažiace deti získali diplom. Na Fašiangy sa stretli s 
folklórnou skupinou Liborčan, ktorá svojím programom priblížila deťom fašiangové zvyky 
a tradície, medzi ktoré patrí páranie peria a ľudové piesne, typické pre toto ročné obdobie. 24. 
apríla  
a 19. mája deti z tried na Ulici odbojárov a Ľuborčianskej ulici strávili pekné chvíle počas 
výletu na Gazdovstve Uhliská v mestskej časti Trenčianska Závada. Na MDD príslušníci 
Multifunkčnej zásobovacej základne západ v Nemšovej zorganizovali pre škôlkarov 
prehliadku vojenskej techniky, detskú spevácku Superstar a diskotéku.  Učiteľky MŠ na Ulici 
odbojárov pripravili noc v škôlke so zábavným programom, súťažami, kinom a diskotékou. 
Vychádzajúc z výchovno-edukačného programu pre materské školy deti navštívili Galériu 
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Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, kde ich čakali tvorivé dielne pod vedením majstra 
Galerka.  
V máji pri príležitosti Dňa matiek usporiadala materská škola na Ulici odbojárov 
kočiarikový sprievod mamičiek. Tohto netradičného podujatia sa zúčastnili celé rodiny s 
bábätkami  
i mnoho obyvateľov mesta. Cieľom  bolo prejaviť úctu mamám. Dňa 22. mája sa konal  
4. ročník florbalového turnaja o Putovný pohár materskej školy. Zvíťazilo družstvo detí  
z triedy na Ulici odbojárov. Detskou cykloturistikou, jednou z foriem zážitkového učenia, si 
deti 11. mája osvojovali  pravidlá cestnej premávky. Začalo sa besedou s policajtmi a po 
besede sa vydali na cyklotrasu do Horného Srnia.  
Niektoré z aktivít detí materských škôl sú uvedené v iných kapitolách vzhľadom na to, že sa 
prelínajú s podujatiami organizovanými mestom, a z dôvodu zdvojenia nie sú spomenuté 
v tejto časti. 

SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
Centrum voľného času NTS Nemšová oslavuje tento rok 5. výročie svojho vzniku. Toto 
obdobie umožnilo športové vyžitie stovkám detí a mládeži. Od vzniku stojí v jeho čele 
riaditeľka Mgr. Mária Haljaková a koordinátori František Patka a Ing. Edita Spurná. 
Súkromné centrum voľného času NTS je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie, ktorého 
poslaním je ponúkať deťom a mládeži  aktivity v ich voľnom čase počas celého roka. V 
školskom roku 2014/2015 má prijatých 123 detí. Sústreďuje sa na záujmové krúžky a na 
prípravu mladých športovcov v nadväznosti na výkonnostný šport v našom meste.  
 
V centre fungujú záujmové športové krúžky: tenis 1, Marián Ležák, počet detí 2, tenis 2, 
Marián Ležák, počet detí 3, tenis 3, Marián Ležák, počet detí 3, tenis 4, Marián Ležák, počet 

detí 3. 
Florbal MLP, Peter Tydlačka, počet detí 13, florbal MLŽ, Peter Tydlačka, počet detí 8, 
florbal STŽ, Peter Tydlačka, počet detí 10. Futbal MLŽ, František Patka, počet detí 14, 
futbal PMLŽ, František Patka, počet detí 4, futbal STŽ, František Patka, počet detí 8, 
brankársky tréning, František Patka, počet detí 3. Medzi ostatné  záujmové  krúžky patria 
Farebný svet LEGA, Bc. Miroslava Dubovská, počet detí 10, pohybové hry, Mgr. Katarína 
Koníčková, Emília Štefánková, počet detí 8, Rozprávková joga, Ing. Daniela Sádecká, počet 
detí 9, Šúpolienkino rozprávkovo, Eva Ďuríková, počet detí 9, Rozprávky v pohybe, Lýdia 
Adamčíková, Eva Oriešková, počet detí 8, Kreslím, kreslím, maľujem, Darina Forgáčová, 
počet detí 7. 
Reorganizácia CVČ v minulom roku ovplyvnila aj centrum v Nemšovej, znížil sa počet detí  
a hlavne finančné prostriedky na jeho prevádzku.  
 
Tábor v sedle sa konal v spolupráci s Gazdovstvom Uhliská. Lektorkou  koní bola Kateřina 

Sedmáková, animátorkami boli Miroslava 
Fabušová, Zuzana  Begáňová a Bernard 
Brisuda. Počet detí, ktoré sa zúčastnili tábora, 
bol 93. Tábor absolvovali deti vo veku od 6 
do 14 rokov v piatich turnusoch. 
 
Počas piatich dní sa deti veľa naučili 
o koníkoch, starali sa o ne, naučili sa základy 
jazdenia pod dozorom lektoriek. Tábor 
prebiehal denne od 8.00 hod. od 16.30 hod. 
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Okrem koní realizovali rôzne iné aktivity, športové hry, dielničky, detskú jogu, precvičovanie 
a zdokonaľovanie znalostí v anglickom jazyku, opekanie. Tábory sa realizovali aj v prípade 
nepriaznivého počasia, k dispozícií bola totiž krytá hala.  
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AGROTURISTIKA, VIDIECKY TURIZMUS 

MAS VRŠATEC (Miestna akčná skupina Vršatec) 
Počas roka vyvíjala aktivity  na lokálnej aj  medzinárodnej úrovni. Leto začala  vyhlásením  
5. ročníka výtvarnej súťaže  Očami detí pre žiakov základných škôl. Žiaci vytvárali práce 
rôznymi technikami na rozličné témy súvisiace s kultúrou, tradičnými remeslami, zvykmi 
a životným štýlom v regióne. Najlepšie práce použili na tvorbu pohľadníc regiónu. 5. júla 
bolo slávnostné vyhlásenie víťazov. Absolútnou víťazkou sa stala Nela Mikušincová s prácou 
Hugolín Gavlovič. Cenu poroty získala Alena Múková zo ZŠ Horná Súča. 
 
V júli podporila stretnutie zahraničných študentov z USA, Libanonu, Bangladéša, 
Japonska, Mexika, Nikaraguy a Talianska so zástupcami verejného ako aj súkromného 
sektoru. Cieľom bolo vypracovanie štúdie Are stakeholders ready for Community Led 
Local Development? (v preklade: Sú aktéri pripravení na miestny rozvoj vedený 
komunitou?), ktorá sa v rámci 
programu Erazmus Modus v 
spolupráci so Slovenskou 
poľnohospodárskou univerzitou v 
Nitre zaoberá problémami vedenia 
miestneho rozvoja v obciach. 
Aktérmi rozvoja sú podnikatelia, 
občianske združenia, samospráva, 
mladí nadšenci a mnohí iní. V 
auguste prezentovali svoju činnosť 
počas  jarmoku v Nemšovej v 
zelenom stánku priamo pred 
mestským úradom. Ponúkali 
propagačný materiál a podávali 
rôzne informácie o svojej činnosti. 
 
Na jeseň začiatkom októbra sa členovia MAS Vršatec zúčastnili 6. ročníka medzinárodnej 
LEADER konferencie LINC 2015 v talianskom meste Maratea. Cieľom konferencie bolo 
nastaviť novú stratégiu projektov cezhraničnej spolupráce. Zúčastnili sa Horomil testu, ktorý 
sa konal 24. - 26. septembra a je venovaný milovníkom prírody, turistiky, cestovného ruchu. 
MAS Vršatec tu prezentovala svoje aktivity a ponúkala vlastný propagačný materiál, o ktorý 
bol veľký záujem. V ponuke mali napr. trhaciu mapu regiónu alebo voskové figúrky 
významných osobností regiónu. V októbri absolvovali výlet s deťmi ZŠ Nitrica, ktorých 
zaujala ponuka cestovného balíčka Exclusive. Žiaci tak dostali príležitosť spoznať všetky 
významné pamiatky nášho regiónu. V októbri privítala MAS Vršatec delegáciu z Bieloruska. 
Mladí aktivisti sa živo zaujímali o zlepšovanie prostredia,  oboznámili sa s projektom 
LEADER  
v praxi, ktorý ich nadchol.  
 
Okrem uvedených reprezentatívnych aktivitách sa  venovali miestnemu rozvoju cestovného 
ruchu a  podpore rôznych projektov spomínaných už v iných kapitolách ako sú vyhliadková 
veža, letné kino a pod. 
 

Návšteva zahraničných študentov 
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GAZDOVSTVO UHLISKÁ  
Okolie  Gazdovstva Uhliská využívajú návštevníci  pravidelne počas celého roka na nedeľné 
prechádzky s deťmi, letné tábory v sedle, obdivujú výkony jazdcov na rôznych pretekoch 
alebo si prídu  vychutnať tradičné jedlá ponúkané miestnou kuchyňou. V roku 2015 v tejto 
oblasti najznámejšej lokality vidieckeho turizmu a agroturistiky sa udiala ďalšia pozoruhodná  
udalosť. V piatok 24. apríla 2015, na sviatok sv. Juraja, sa konalo slávnostné otvorenie 
novej drevenej vyhliadkovej veže, ktorá je postavená v katastrálnom území Trenčianskej 
Závady, mestskej časti Nemšová. Nachádza sa v malebnom prostredí na kopci nad 
Gazdovstvom. Veža bola vybudovaná za účelom zvýšenia atraktivity tohto územia a na 
podporu turistického ruchu v mikroregióne pod Vršatcom.  
Celková výška  veže je 24,6 metrov, vyhliadková 
plošina, na ktorú sa vystupuje dreveným schodišťom, je 
situovaná nižšie. Z plošiny sú nádherné výhľady na 
panorámu pohoria Bielych Karpát, Strážovských 
vrchov a Považského Inovca. Vidno z nej mestá 
Dubnicu nad Váhom, Ilavu, Novú Dubnicu, Nemšovú a 
okolité obce. Panoramatický výhľad nie je kruhový, 
smerom k Dolnej Súči mu v tom bránia vysoké koruny 
stromov v lese, ktoré sú vyššie ako rozhľadňa. 
Rozhľadňa  bola postavená na základe projektu národnej 
spolupráce Miestnej akčnej skupiny Vršatec a 
Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu Považie - 
Širočina (Nitriansky kraj). Projekt má názov Obnovme 
strážne veže historickej cesty Via Magma. Celkové 
náklady na výstavbu vyhliadkovej veže dosiahli sumu 69 
800 eur, zo zdrojov EÚ sa použilo 36 500 eur. Otvoreniu 
rozhľadne predchádzalo občerstvenie (grilované mäso, 
klobásky) na Gazdovstve Uhliská. Približne o 15.00 hodine sa zúčastnení hostia a prví 
návštevníci spoločne vydali k rozhľadni poľnou cestou okolo lesa a poľovníckeho posedu. 
V týchto miestach je osadený smerovník ukazujúci vstup do lesa. Pod rozhľadňou ich vítala 
trojica vyhrávajúcich muzikantov. Nasledovali príhovory aktérov, nadšených členov MAS 
Vršatec, ktorí stáli pri realizácii projektu. 
Otvorenia sa zúčastnili predseda TSK Ing. Jaroslav Baška, gen. riaditeľ rozvoja vidieka Ing. 
Martin Babarič, predsedníčka MAS Vršatec Eva Hajduková, podpredseda MAS Vršatec 
Pavol Chmelina a primátor Nemšovej Ing. František Bagin. Po slávnostnom prestrihnutí 
pásky pokračovali výstupy 15-členných skupín na vyhliadkovú vežu. Organizácia tejto 
výnimočnej udalosti bola v réžii členov MAS Vršatec.  Oblečení v krojoch vyjadrovali  úctu 
k hodnotám ľudových tradícií. Ponúkali mapy a propagačný materiál z lokality Vršatca, 
domáce koláčiky a na koštovku za pohárik domácej slivovice. Na rozhľadňu prichádzali ďalší 
návštevníci. Odchádzali spokojní a nadšení z novovybudovanej vyhliadkovej veže 
ponúkajúcej nádherné výhľady do malebného okolia.  
 
Na Gazdovstve Uhliská sa počas roka organizovalo niekoľko dostihových pretekov: v apríli 
Benjamin Cup, v máji jazdecké preteky v drezúre, v auguste Benjamin Cup Finále  
a Westernové preteky Reining, v septembri Majstrovstvá Slovenska v Reining-u a v decembri 
Vianočné detské preteky v jazdení. 
 
Vzhľadom na to, že v Kronike mesta 2014 nebola zmienka o realizácii významného projektu  
v roku 2014, je potrebné spomenúť ho dodatočne.  
 

Vyhliadková  veža Tr. Závada 
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 V spolupráci s MAS Vršatec 
a Nadačným fondom Telekom 
v januári 2014 na pasienkoch a lúkach 
Gazdovstva Uhliská boli vytvorené 4 
trate bežeckého lyžovania. Štart a cieľ 
tratí je na lúke nad Gazdovstvom. Pri 
štarte je  umiestnená mapa s presným 
popisom tratí. Trate sú v dĺžke od 1 
km do 6,4 km s prevýšením od 24 m 
do 260 m.  
 
 
 

RANCH 13  
je ďalším strediskom, kde sa ľudia mohli venovať voľnočasovým aktivitám v prírodnom 
prostredí.  Na Ranchi v Ľubočianskej doline boli organizované kurzy v jazdectve s Engi 
Dobešovou 3. - 4. apríla 2015. V predveľkonočnom čase ponúkali účastníkom kurzu 
veľkonočné menu. Pre veľký  záujem sa kurz opakoval  8. - 9. mája.   

11. - 12. apríla sa realizoval kurz 
lasovania pod vedením Radka Holuba. Išlo 
o osvojenie zručnosti práce s lasom zo 
zeme, zo sedla a lasovanie na živé zvieratá 
dvomi jazdcami zvané Team Roping. Pri 
tejto disciplíne boli vypúšťané teliatka 
a dvaja jazdci museli zalasovať najskôr 
hlavu, potom zadné nohy.  Ranch mohli 
navštíviť žiaci škôl a deti z MŠ. Túto 

možnosť využila materská škôlka  11. júna. 
Deti získali nové poznatky o zvieratách, 

živo sa o ne zaujímali a mohli ich pohladkať. Odmenou za ich pozornosť bola veľká porcia 
palaciniek.  
V piatok 12. júna navštívili Ranch dobrovoľní hasiči  nielen zo Slovenska, ale i z Moravy, 
Chorvátska, Nemecka a Poľska.  
Rodeá sa v tomto roku  konali počas horúcich dní 18. – 19.  júla a 5. - 6. septembra, kedy 
bola sezóna na Ranchi ukončená.  
 
Medzi aktivity organizované Ranchom hodno spomenúť Galavečer, ktorý sa  konal 12. 
februára v Kultúrnom centre Nemšová. Priaznivci Rancha sa stretli  na vianočnej párty 12. 
decembra v saloone Rancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz lasovania  Radka Holuba 11-12.5.2015 
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ŠPORT A TELESNÁ KULTÚRA 

Mesto Nemšová poskytlo na činnosť rozvoja športu a športových aktivít dotácie vo výške 
32 047,67 eur športovým klubom TJ Družstevník Vlára Ľuborča, TJ Kľúčové, NTS Nemšová, 
Florbalový klub Nemšová. Mesto finančne podporilo i mnoho konkrétnych športových 
podujatí:  Beh okolo Ľuborče, športové popoludnie žiakov ZŠ a MŠ pri príležitosti MDD, 
rybárske preteky, turnaj o Primátorskú vázu v minilige. 

Športové podujatia počas kalendárneho  roka 2015 
Medzi najčastejšie a pravidelné podujatia patrili školské turnaje vo futbale, minifutbale, 
volejbale, medzinárodný žiacky futbalový turnaj,  zimná miniliga vo futbale v športovej hale, 
športové turnaje cirkevných škôl. 
Futbalisti FK Slovan Nemšová, TJ Ľuborča, TJ Kľúčové odohrali priateľské, prípravné 
a majstrovské zápasy. Z turnajov vo florbale  odohrali žiačky NTS ZŠ Nemšová zápasy vo 
svojich skupinách, Florbal  Orion cup mladších žiačok, florbal play-off,  Prague games 2015 
zúčastnili sa okresných a krajských turnajov,  majstrovstiev Slovenska mladších a starších 
dievčat. Na miestnej úrovni sa konal veľkonočný turnaj vo florbale.  V tenise sa odohrali 
krajské a celoslovenské majstrovské zápasy jednotlivcov a družstiev.   
Uskutočnil sa basketbalový turnaj a na jeseň 47. ročník Behu okolo Ľuborče na štadióne TJ 
Ľuborča. V závere roka 29. decembra 2015 sa realizoval 24. ročník žiackeho halového turnaja 
v minilige futbalu  o Primátorskú vázu.  

FLORBAL  
Prezidentom k Florbalového klubu NTS FK bol Peter Tydlačka.  
 
Extraliga 2014/2015  
16. kolo NTS FK ZŠ Nemšová - FBK 
Tvrdošín  
3 : 9 /1:4;1:4;1:1/ 
17. kolo ŠK Slávia SPU DFA Nitra – 
Nemšová  
13:4  /2:0;6:2;5:2/ 
18. kolo Nemšová - ŠK 98 Pruské 
2:5 /0:2;0:2;2:1/ 

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

 
Ženská  extraliga 2015-2016 
1. kolo MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - Nemšová 4:5;  
2. kolo NTS FK-ZŠ Nemšová - Fbk Tvrdošín 4:5; 
3. kolo: ŠK 98 Pruské - NTS FK-ZŠ Nemšová 3:4; 
4. kolo: Nemšová - Eastern Wings Michalovce 9:1; 
5. kolo: Nemšová - FBC Mikuláš Prešov 13:6;  
6. kolo: VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava - Nemšová 8:3;  
7. kolo: Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 9:5;  
8. kolo: Nemšová - 1. FbK Quick Sport Banská Bystrica 13:4;  
9. kolo: Nemšová - FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:10;  
10. kolo: Nemšová - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:5;  
11. kolo: Fbk Tvrdošín - Nemšová 10:1.  
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Tréner družstva bol Peter Tydlačka a  vedúci  družstva Vladimír Kula.   
Zostava družstva: D. Sadecká, K. Melišová, K. Haljaková, V. Izraelová, Z. Hoštáková, V. 
Malichová, K. Daňová, A. Bahnová, R. Gáliková, T. Pelechová, Z. Rabšíková, D. 
Papierniková, P. Štefulová, K. Štefánková, D. Uherková, A. Švančárová, S. Hôrková, 
E.Fančovičová,  G. Tydlačková, L. Liptáková, A. Juzeková, S. Tardíková, E.  Kadlečíková, 
M. Zúberová, P. Farulová,  M. Gunárová,  D. Patková  
 
Mladšia prípravka - západoslovenský región – umiestnenie: 
1. NTS FK - ZŠ Nemšová 
2. FBK Skalica 
Na jar sa mladšie žiačky MP (mladšia prípravka) NTS FK ZŠ Nemšová v západoslovenskom 
regióne umiestnila na 1. mieste. Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladšej prípravky sa 
konali v Košiciach 30. - 31. mája 2015. Týmto hráčkam sa nedarilo a v konečnom  poradí 
skončili na  11. mieste. 
 

 Na  majstrovstvách Slovenska vo florbale 
starších žiačok 23. – 24. mája sa umiestnili 
dievčatá ZŠ Nemšová na 1. mieste a po 7-
krát získali titul majsteriek Slovenska 
starších žiačok. Víťazné  družstvo tvorili 
N.Hamajová, N. Šnobová, K. Benková,  
M. Zúberová, P. Farulová, A. Juzeková, K. 
Štefánková, E. Kadlečíková, D. 
Papierniková, A. Švančarová, L. Liptáková, 
K. Vyletelková, S. Papierniková, T. 
Pelechová, D. Papierniková a   P. 
Štefánková. Úspešné hráčky, vedúceho 

družstva Vladimíra Kulu a trénera Petra Tydlačku prijal primátor mesta. 
 
Konečné poradie: 
1. NTS FK - ZŠ NEMŠOVÁ 
2. FBK Tvrdošín 
3. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 
4. FBC Mikuláš Prešov 
 
Na majstrovstvách Slovenska vo florbale staršej prípravky 6. - 7. júna skončili dievčatá  
v konečnom poradí na 8. mieste.  
 
Prague games 2015 
Staršie dievčatá získali už siedmu medailu  v rade v kategórii G-14. Bronzové medaily 
získali zaslúžene, prehrali len s celkovým víťazom z Fínska. Majsterkám Slovenska očividne 
táto kategória sedí a dlhodobo v nej dosahujú vynikajúce výsledky. NTS FK ZŠ Nemšová zo 
siedmich štartov v Prahe získala rovnaký počet medailí čo organizátori pražského podujatia 
považujú za historickú raritu. Nemšovský dievčenský florbal vzorne reprezentuje Slovensko. 
výsledky v skupine 
Nemšová - Mladá Boleslav     4:2,  

       Zug (Švajčiarsko)    5:1,  
       Bohemians Praha    5:2, 
       Täby (Švédsko)       2:0.  
 

Osemfinále: 
Nemšová - Helsinborg (Švédsko) 3:0 
štvrťfinále: Nemšová - Teplice 5:4  
semifinále: Nemšová - Pirkat (Fínsko) 0:3.  
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NEMŠOVÁ – tréner: Peter Tydlačka 
zostava: 
P. Farulová  E. Kadlečíková, A. Juzeková, K. Štefánková, M. Zúberová, D. Papierniková, A. 
Švančarová, L. Liptáková, K. Vyletelková, T. Pelechová, P. Štefánková, N. Hamajová, N. 
Šnoblová, E. Fančovičová, L. Lenčešová, K. Benková, A. Oškrdová.  
 
V dňoch 22. - 23. augusta sa uskutočnil medzinárodný turnaj vo florbale žien v Slavičíne, 
kde sa hráčkam príliš nedarilo.  Z ôsmich zápasov štyri prehrali, vo dvoch remizovali a dva 
vyhrali. V konečnom poradí sa umiestnili na šiestom mieste z deviatich.
 

Olomouc - Nemšová 3:1; 
Uh. Brod - Nemšová 0:0;  
Hluk - Nemšová 1:4;  
Pruské - Nemšová 2:1; 
Sp. N. Ves - Nemšová 4:1; 
Havířov - Nemšová 2:4;  
Vsetín - Nemšová 4:3;  
Slavičín - Nemšová 1:1. 
 

Konečné poradie:  
1. Spišská Nová Ves;  
2. Vsetín;  
3. Olomouc;  
4. Pruské; 
5. Slavičín;  
6. Nemšová; 
7. Uherský Brod;  
8. Havířov;  
9. Hluk.

 
OX DOG FLORBAL ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  
V  OX DOG florbal  základných škôl sa víťazom krajského kola stali žiačky 8. - 9. tried  ZŠ, 
Janka Palu a v kat. žiačok 5. – 7. tried rovnako ZŠ, Janka Palu. Oba výbery postúpili na 
celoslovenské kolo do Košíc 9. - 11. decembra 2015.  

 
 

Uvítanie u primátora po získaní  víťazstva OX DOG florbal  základných škôl 
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MAJSTROVSTVÁ SVETA VO FLORBALE ŽIEN VO FÍNSKU  
Vo fínskom Tampere sa 4. - 12. decembra 2015 uskutočnili 10. majstrovstvá sveta vo 
floorbale žien. V slovenskej reprezentácii je 5 dievčat z Nemšovej: Alžbeta Ďuríkova /hrá vo 
Švajčiarsku/, Viktória Bobotová /FBK Tvrdošín/, Dominika Sádecká, Rebeka Gáliková, 
Valéria Malichová /všetky sú odchovankyne FKS-ZŠ Nemšová/. Naše reprezentantky sa 
umiestnili na 8. mieste. 

FUTBAL 
Kvalita družstva mužov FK Nemšová sa v zimnej príprave posilnila príchodom hráčov z AS 
Trenčín. Futbalisti FKS Nemšová mali možnosť odohrať prípravné zápasy na umelej tráve 
v Trenčíne, rovnako tam trénovali dve tréningové jednotky čím nebol, vzhľadom na počasie, 
narušený tréningový proces. 
Zvýšená spolupráca medzi AS Trenčín a FKS Nemšovou nastala príchodom  Opatovského, 
Frimela, Vlčeka, Bakšiho, Bezáka a Ranka. O vzájomnej spolupráci sa uvažuje i naďalej, 
zatiaľ však nemá konkrétnu podobu. Oba kluby si od spolupráce sľubujú pozitívne výsledky: 
hráči z AS TN dostanú príležitosť pravidelne hrávať a domácich hráčov ich výkony 
a skúsenosti z 1. ligy môžu posunúť dopredu. V budúcnosti sa ráta s dopĺňaním kádra 
odchovancami z vlastných radov. Potvrdením tohto zámeru je preradenie štyroch dorastencov 
do A mužstva. Tí hráči z dorastu, ktorí budú vo výbornej fyzickej kondícii a budú mať 
výbornú futbalovú bilanciu, dostanú rovnakú príležitosť. V súlade s uvedenými okolnosťami 
musí byť jednoznačne zodpovedný aj prístup trénerov. Až potom sa dostaví herná kvalita 
mužstva. 
FK Slovan Nemšová  je  futbalový klub pôsobiaci v Nemšovej od roku 1928. V ročníku 
2014/2015 hral klub III. ligu – západ. 
V prípravných zápasoch futbalistov FKS Nemšová 8 zápasov vyhral, v jednom remizoval a 
dva zápasy prehral. 
TJ Ľuborča sa príliš nedarilo, 2 zápasy vyhrala a 4 prehrala. 
TJ Kľúčové 2 zápasy vyhrala a 3 zápasy prehrala.  
 
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY 
FUTBALISTOV: 
FKS Nemšová 
Slovácko - Nemšová 6:1;  
Nemšová - Lednické Rovné 4:0;  
Nemšová - Beluša 4:2, 
Dubnica nad Váhom - Nemšová 1:3;  
Nemšová – Trenčianske Teplice 3:2; 
Nemšová - Prečín 6:2;  
 
 
 
Chocholná-Velčice - Nemšová 0:6; 
Nové Mesto n/V - Nemšová 0:0;  
AS Trenčín 19 - Nemšová 3:2;  
Nemšová - Bytča 6:1;  

N - Bánovce n/B 2:1 
 
TJ  Ľuborča  
Ľuborča– Nová Dubnica 1:4; 
Ľuborča – Horná Poruba 1:4;  
Ľuborča - Záblatie 3:6;  
Ľuborča – Trenčianska Teplá 2:3;  
Ľuborča – Valašská Belá 5:3; 
Ľuborča - Neporadza 1:0 
TJ  Kľúčové:  
Kľúčové– Horné Srnie 4:5;  
Kľúčové - Tuchyňa 5:7; 
Částkovce - Kľúčové 6:2; 
Skalka n/V - Kľúčové 0:4; 
Kľúčové - Košeca 4:2;  
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Postavenie  mužstiev  po jarnej lige ročníka 2014/2015 

 umiestn
enie 

zápasy výhr
a 

remíz
a 

prehra skóre bod
y 

Muži  III. Liga 9.  32 11 9 12 33:17 42 

Starší  dorast. IV. 
Liga 

6.  30 16 6 8 78:46 54 

Starší žiaci III. Liga 3.  26 20 2 4 121:34 62 

Mladší  žiaci  III. 
Liga  

3.  25 18 3 5 121:49 57 

 
TJ Ľuborča: 

 umiestnenie zápasy výhra remíza prehra skóre body 

Muži  VI. liga 
 TN 

3.  30 15 9 6 61:42 54 

Starší dorast. 7. 
Liga 

     7. 11 2 1 8 15:36 7 

  
TJ Družstevník  Kľúčové  

 umiestnenie zápasy výhra remíza prehra skóre body 

Muži  VII. Liga TN 1.  25 18 4 4 68:27 58 

Starší žiaci 5 liga, 
sk. A 

12. 22 1 0 21 16:197 3 

  
Vo futbalovom turnaji starších pánov 13. júna bolo nasledovné poradie:  
1. miesto: Ľuborča, 2. miesto: Horná Súča, 3. miesto: Nemšová. 
Futbalový  turnaj „starí páni“  16. júna: 
1. miesto: Ľuborča, 2. miesto: Horná Súča, 3. miesto: Nemšová 

 
Postavenie  mužstiev  po jarnej lige ročníka 2015/2016 

  umiest. zápasy výhra remíza prehr
a 

skóre bod
y 

FK Slovan 
Nemšová 

Muži  III. liga 5.  16 9 3 4 25:15 30 

 Starší  dorast. IV. 
liga 

10. 14 4 4 6 25:31 16 

 Starší  žiaci  III. liga 
U15 

1.  13 13 0 0 77:11 39 

 Mladší žiaci  III. liga 
U1 

6.  13 7 2 4 57:39 23 

TJ Vlára 
 Ľuborča 

Muži  VI. liga 5.  15 9 0 6 36:24 27 
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 Starší  dorastenci 
 VI. liga 

6.  10 4 1 5 27:25 13 

 Starší  žiaci  V. liga 10. 9 1 2 6 18:60 5 

TJ Družst. 
Kľúčové 

Muži VI. liga 10. 15 7 1 7 26:27 22 

 
 
Niva CUP 
Prvú júlovú sobotu sa na FK Ľuborča odohral 5. ročník Niva Cup. Účasť družstiev bola 
vysoká. Do vyraďovacích súbojov prešlo 16 družstiev, medzi ktorými sa dostala aj domáca 
FC Niva. Vo štvrťfinále prehrali s tímom Aquatica, ktorý sa napokon stal celkovým víťazom, 
rovnako ako minulý rok.  
 
Cigáň Cup 
3. ročníka letnej mládežníckej mini ligy s názvom „Junior Cigáň Cup 2015" sa zúčastnilo 6 
družstiev s 54 chlapcami. 5 družstiev bolo z Nemšovej, 1 z Horného Srnia. Turnaj prebiehal  
v deviatich kolách v dvoch kategóriách. Celkovo sa odohralo 21 zápasov. V staršej kategórií 
vyhral tím Diables Rougs a v mladšej kategórii tím CR7. Podujatie prišli podporiť hráči 
úradujúceho slovenského majstra AS Trenčín Peter Čongly, Ibrahim Rabiu, Kingsley Madu a 
 Dávid Guba, ktorí po vyhlásení výsledkov odovzdali ceny najlepším tímom. 
 
 
AKTIVITY MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY NEMŠOVÁ 
Mestskú športovú halu priamo prevádzkuje mesto Nemšová a slúži všetkým občanom, 
školám, športovým oddielom.  
 
V 23. ročníku žiackeho zimného halového turnaja o Primátorskú vázu, ktorý sa konal 
ešte 30. decembra 2014 bolo poradie nasledovné: 1. miesto AS Trenčín, 2. miesto  FK NTS 
Nemšová starší žiaci a 3. miesto FK NTS Nemšová mladší  žiaci a 4. miesto TJ Kľúčové. 
Ocenenia najlepší hráč získal Adam Ďuriš, najlepší brankár Peter Vavrúš. 

V 22. ročníku zimnej miniligy vo 
futbale sa v konečnom poradí umiestnila 
z celkových 17. družstiev FC Niva na 
 prvom mieste.  Konečné poradie: 1. FC 
Niva, 2. FC Fofo, 3. Flamengo, 4. FC 
Piechov, 5. Aqua, 6. Santos, 7. Monolit, 
8. FC Hilton, 9. Aljaška, 10. BSC 
Intercolo, 11. Dynamo, 12. Espaňa, 13. 
Atletico, 14. Gunners, 15. Alicante, 16. 
Diables Rouges, 17. Bonusko SK.  
Najlepší hráč: Michal Živčic; naj. 
brankár: Samuel Vavrúš; naj. strelec: 
Lukáš Slávik; naj. hráč do 18 rokov: 
Miloš Mojto, naj. univerzál: Igor Držík. 
Sponzori: BSC Line B. Bagín, mesto 
Nemšová, Rona a. s. p. Ing. Š. Hanák, 

Zlatníctvo Impex Mgr. M. Haljaková, BP Market B. Puliš, catering servis s. r. o. Ľ. Švorec. 
 
V mestskej športovej hale sa 6. júna 2015 konal medzinárodný basketbalový turnaj. 
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Poradie víťazných družstiev: 
1. BK Nemšová 
2. BK Hobby Dubnica 
3. BK Akulo Bratislava 
4. Ete Destilere 
5. Old Boys Krkonoše 

 
TENIS 
Tenisový klub TENEM hodnotí rok 2015 ako úspešný. Dôvodom úspechu sú výborné 
výsledky tenistu Jakuba Králika, žiaka ZŠ, Janka Palu, ktorý figuruje pod hlavičkou TK 
TENEM Nemšová. V zimnej časti sa mu darilo v celoslovenských turnajoch HTO do 10 
rokov, keď 3-krát nenašiel premožiteľa v BABY TOUR I., III. v Topoľčanoch.  Turnaj 
Malacky Cup vyhral suverénne bez jediného prehratého súboja. Na BABY TOUR II. našiel 
premožiteľa iba vo finálovom zápase a získal tak 2. miesto.  
V letnej časti sezóny 2015 družstvo do 10 rokov sa v zložení Jakub Králik, Samuel Galko, 
Matúš Kido a Rastislav Kulovic zúčastnilo detského Davis Cup a Fed Cup v dňoch 13. - 
15. augusta a Cup Nadácia SPP 2015. Vyhrali všetky kolá oblastnej časti v Piešťanoch. 
V dňoch 29. – 31. augusta sa v Topoľčanoch stali celkovými víťazmi regionálneho kola, keď 
zdolali hráčov TK Kúpele Piešťany 4:1 a TC Empire Trnava 3:2. Tým si zaistili účasť 
v celoslovenskej súťaži v Národnom tenisovom centre Bratislava. 
Na detskom Davis Cup-e v celoslovenskom finále  sa TK TENEM Nemšová umiestnil na  
4. mieste v konkurencii 150 družstiev zo Slovenska. Prehrali len dva zápasy. V semifinále 
prehrali s budúcim majstrom TK Vysoké Tatry a v boji o 3. miesto s TC Empire Trnava. 
Veľké uznanie patrí obetavosti rodičom, ktorí svoje deti podporujú v športových aktivitách 
a na tenisové turnaje ich dopravujú vo svojom voľnom čase na vlastné náklady.  

JAZDECKÝ KLUB UHLISKÁ  
18. 4. 2015      Benjamin Cup - detské parkúrové preteky 
2. 5. 2015 3. ročník parkúrových  pretekov (Hoby 
parkúr  60 – 80 cm a 80 - 90 cm, parkúr stupňa Z, parkúr 
stupňa ZL, parkúr stupňa L.) 
3. 5. 2015   2. ročník  jazdeckých pretekov v drezúre 
20. - 21. 6. 2015 Medzinárodné westernové preteky  
25. - 26. 7. 2015 Medzinárodné westernové preteky  
29. 8. 2015 Benjamin Cup - detské parkúrové preteky 
FINÁLE  
19. - 20. 9. 2015 majstrovstvá Slovenska vo westernovom 
jazdení  
27. 9. 2015  Paint shaw 
 
Westernové preteky, ktoré sa konali 1. - 2. augusta 2015 
na Gazdovstve Uhliská. Ocenenia si odniesli aj ich jazdci. 4. 
miesto Reining mládež získala  Simona Zuzíková a 5. 
miesto Reining Open Junior získal Juraj Lehotský s koňom Kam Hermiona Grenger. 
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BEH OKOLO ĽUBORČE 
Športové  podujatie s dlhoročnou tradíciou je Beh okolo 
Ľuborče.  Už 47. ročník sa konal 7. novembra 2015 na 
ihrisku TJ Ľuborča. Preteku sa zúčastnilo 136 bežcov, 
súťažilo sa v 17-ich kategóriách.  
Najkratšia bežecká trať merala 800 m a najdlhšia 7 500 
metrov. 

Veteráni „D“ roč. 55 - 46 7 500 m  
Počet účastníkov 7 
1. Kováč Miroslav Trenčín 32:37  
2. Cyprián Martin MAC Dubnica n/V 

34:40  
3. Benč Marián ŠKK Lednické Rovne 

37:19 
 

Prípravka žiaci 800 m (21 účastníkov) 
1. Kučík Adam ŠG Trenčín 3:02  
2. Holý Peter ŠG Trenčín 3:07  
3. Bahno Simon ZŠ Janka Palu Nemšová 

3:10 
 
Prípravka žiačky 800 m (11 účastníkov) 
1. Ondrejičková Kristína ZŠ Janka Palu 

2:55  
2. Vendžúrová Hanka Nemšová 2:56  
3. Hicová Diana ZŠ Janka Palu 2:59 

 
Ml. žiačky 800 m (7 účastníkov) 
1. Šupicová Lenka Trenčín 2:55 
2. Harceková Mária Trenčín 3:06  
3. Mičudová Nely ŠKK Lednické rovné 

3:10 
 
Ml. žiaci 1 200 m (14 účastníkov) 
1.   Michael Vladimír Patka Ľuborča 4:31 
2.   Daňo Martin Sedmerovec 4:33  
3.   Kunic Tomáš ŠG Trenčín 4:3 
 
St. žiačky 1 200 m (2 účastníčky) 
1. Štefánková Klára Ľuborča 5:27  
2. Bérová Alica ZŠ Janka Palu Nemšová 

6:14 
 
St. žiaci 2 200 m (3 účastníci) 
1. Šimek Vratko Maratón Klub Rajec 

7:11  
2. Michalec Martin ZŠ Janka Palu 

Nemšová 8:29 

3. Knápek Juraj ZŠ Janka Palu Nemšová 
10:00  

 
Dorastenky 2 200 m (3 účastníci) 
1. Papierniková Denisa Nemšová 9:30  
2. Jurigová Natália Nemšová 11:01  
3. Mikušátová Lenka Nemšová 11:11  
 
Dorastenci 3 200 m (1 účastník)  
1. Strapko Peter ŠKK Lednické Rovne 

10:20  
 
Juniori 4 200 m (3 účastníci) 
1. Moravec Richard Spartak Myjava 

12:26  
2. Škultéty Viktor ŠG Trenčín 12:51  
3. Uhlárik Peter Maratón Klub Rajec 

13:52  
 
BUĎ FIT 3 200 m  (8 účastníkov) 
1. Brisuda Jozef Ľuborča 10:19  
2. Štefánek Ivan Ľuborča 10:47   
3. Deneš Peter Nemšová 11:47 
 
1. Brisudová Anna Mária Ľuborča 11:40  
2. Štefánková Klára Nemšová 13:10 
3. Kenderová Martina Nemšová 16:23  
 
Ženy 7 500 m (4 účastníci) 
1. Maníková Ľubomíra Spartak Dubnica 

n/V 29:28  
2. Bakalárová Veronika Trenčín 32:43 
3. Hricková Veronika Ľuborča 35:10 

Veteráni "D" roč. 55 - 46 7 500 m 
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Ženy - veteránky 7 500 m (8 účastníkov) 
1. Žilková Michaela Dubnica n/V 35:40  
2. Vertigač Miroslava Trenčín 37:03  
3. Jancová Oľga JK Dubnica n/V 37:59 
 
Muži 7 500 m (17 účastníkov) 
1. Malyj Anatolij ŠKP Čadca 26:27  
2. Ilavský Miroslav JK Dubnica n/V 

26:35  
3. Moravec Filip TJ Spartak Myjava 

26:41  
4. Podpera Tomáš Trenčín 27:09 
5. Sobek Peter BK Lysá 27:26 
 
Veteráni  B  roč. 75 – 66, 7 500 m(13 
účastníkov) 
1. Moravec Ján TJ Spartak Myjava 28:09  
2. Uhrecký Pavel Trenčín 28:53  
3. Krajči Roland Trenčín 28:55 
 

Veteráni C  roč. 65 - 56 7 500 m (7 
účastníkov ) 
1. Páleník Ervín Trenčín 28:40  
2. Kucharík Ján ŽSR Trenčín 28:52  
3. Vlasatý Vladimír ŠKK Lednické 

Rovne 29:16 
 
Veteráni D roč. 55 - 46 7 500 m (7 
účastníkov) 
1. Kováč Miroslav Trenčín 32:37  
2. Cyprián Marin MAC Dubnica n/V 

34:40  
3. Benč Marián ŠKK Lednické Rovne 

37:19 
 
Veteráni  E  roč.45 a st. 7 500 m (4 
účastníci) 
1. Husár Ferdinand Trenč. Turná 35:51  
2. Bašista Vincent OU Demjata 38:01  
3. Kašička Dušan Partizán Čierna Lehota 

39:47

KARATE 
Na majstrovstvách Slovenska v Sabinove 16. 5. 2015 v kumite sa naši žiaci umiestnili 
nasledovne: 

• kategória 6 - 7-ročné dievčatá, 3. miesto Viktória Vašíčková,  Agility 
• kategória do 5 rokov - 1. miesto Zara Prnová, Agility 
• kategória do 5 rokov - 1. miesto Zuzka Jendrišová, Agility 
• kategória 6 - 7-roční - 3. miesto Peter Jendriš, Agility  
• kategória 6 - 7-roční - 1. miesto Maxim Prno  

CHAMPION RACE 
Dňa 22. augusta 2015 sa na futbalovom ihrisku v Ľuborči 
uskutočnil 1. ročník preteku CHAMPION RACE 2015. Ide 
o náročný pretek mužov i žien s prekonávaním veľkého 
počtu prírodných aj umelých prekážok. Oficiálne je pretek 
hodnotený ako najnáročnejší na Považí. Spolu 142 
pretekárov pretekalo v 2 kategóriách: kategória Cukrík 
bola dlhá 3,5 km s 29 prekážkami a kategória Rotvajler 
dlhá 7 km s 59 prekážkami. Okrem poradia organizátori 
ohodnotili účastníkov titulmi najväčší gentleman, najväčší 
showman, najlepší skok do vodnej priekopy, najbojovnejší 
muž a žena, najlepší šplh na lane, najmladší a najstarší 
účastník. O podujatie bol veľký záujem. Asi 300 divákov 
sledovalo zaujímavé zápolenie. Počas celej akcie sa staral o 
zábavu DJ, podávalo sa občerstvenie. Pre deti bola 
pripravená detská zóna. Hlavným organizátorom 
podujatia bol  Oliver Vavro. 
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MIMORIADNE UDALOSTI 

Mesto Nemšová vyhlásilo 30. júla 2015 dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Ondreja 
Záhorca. Rodina prišla v dôsledku rozsiahleho požiaru rodinného domu o strechu nad 
hlavou. Požiar výrazne poškodil dom,  jeho interiér a úplne zničil aj zaparkované osobné 
motorové vozidlo. Vzhľadom na zložitú finančnú situáciu rodiny navrhol primátor mesta Ing. 
František Bagin zorganizovať verejnú dobrovoľnú zbierku. Postupne  sa do nej zapojili 
občania, školy aj organizácie. Mesto Nemšová darovalo 1 000 €. Zbierka trvala do 30. 
októbra 2015. K 3. septembru bolo vyzbieraných spolu 4 330,76 eur. Peniaze zo zbierky boli 
použité na opravu strechy a na obnovu bývania. K decembru sa suma zvýšila na 4 678,76 eur. 
Do pokladničky na MsÚ v Nemšovej sa vyzbierala hotovosť vo výške 2 308,76 eur a 1 370 
eur tvorili bezhotovostné vklady na účet. Susedná  obec Horné Srnie vyzbierala 3 000 €. 
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Z HISTÓRIE  

 
Koncom augusta sa konala pietna spomienka na ľuborčianskom cintoríne Dvorec. 
Zúčastnení si pripomenuli 71. výročie leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi, ktorá sa odohrala 
29. augusta 1944. V Smutnom jarku, neďaleko poľovníckeho zámočku Antonstál, sa vtedy 
zrútil jeden z amerických bombardérov B-24 Liberátor Rough Cobb, ktorého cieľom bola 
likvidácia továrne na výrobu nemeckých tankerov v Ostrave. Z desiatich členov posádky sa 
zachránilo deväť. Desiaty člen Andrew Sollock  nemeckú paľbu neprežil. Najskôr bol tento 
americký vojak so slovenskými koreňmi pochovaný na  cintoríne v Ľuborči, kde má doteraz 
symbolický hrob, neskôr v roku 1946 boli jeho pozostatky prevezené do Francúzska.  Pri 
hrobe vzdali úctu organizátori spomienkových udalostí z Moravy so zástupcami Múzea 
leteckej bitky nad Bílymi Karpaty na Moravě v Šanove, jednej z obcí, na ktorú tiež dopadli 
trosky lietadiel. Za mesto Nemšová sa pietneho aktu zúčastnili zástupca primátora Ján Gabriš 
a Ing. Jozef Prekop.  
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PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH UDALOSTÍ V MESTE NEMŠOVÁ 

 
05. 01. 2015 Vyhodnotenie  21. ročníka miniligy v kultúrnom centre  
17. 01. 2015 20. ročník Mestského plesu  v kultúrnom  centre 
06. 02. 2015 11. ročník  skautského  plesu 
08. 02. 2015 Výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža  
14. 02. 2015 Fašiangový karnevalový sprievod a zabíjačka  
15. 02. 2015 Výročná členská schôdza MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu v Nemšovej 
22. 02. 2015 Výročná členská schôdza ZO č. 1 Prídomoví záhradkári  
27. 02. 2015 Výročná členská schôdza OZ PEREGRÍN  
07. 03. 2015 Oslavy  MDŽ - vystúpenie O.Waitera 
07. 03. 2015 Výročná schôdza únie žien 
26. 03. 2015 Slávnostné posedenie pri  príležitosti  Dňa učiteľov  
28. 03. 2015 Nemšovský slávik 
04. 04. 2015 Veľkonočná zábava  
30. 04. 2015 Stavanie májov a lampiónový sprievod,  oslavy 70. výročia oslobodenia mesta  
10. 05. 2015 Oslavy Dňa matiek  
14. 05. 2015 Divadelné  predstavenie  Na koho to slovo padne 
17. 05. 2015 Hody v Trenčianskej Závade  
24. 05. 2015  Vystúpenie hudobnej skupiny Kolárovcov 
31. 05. 2015 Cesta rozprávkovým lesom. Medzinárodný  deň detí 
06. 06. 2015 Oslavy sv. Huberta, svätá omša 
09. 05. 2015 Preteky mladých rybárov do 15 rokov na Štrkovni v Nemšovej 
14. 06. 2015 Hody v Ľuborči  
20. 06. 2015 3. ročník  „ľuboreckého“ kotlíkového gulášu 
03. 07. 2015 4. ročník letného kina 
05. 07. 2015 Otvorenie 38. ročníka  hudobného  leta  v amfiteátri  kultúrneho centra 
20. 07. 2015 Požehnanie Ružencovej  záhrady v Kľúčovom 
26. 07. 2015 Hody v Kľúčovom 
05. 08. 2015 Koncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov  
14. 08. 2015 Nemšovský  jarmok 
14. 08. 2015 Vernisáž výstavy Anity Šebíkovej   
14. 08. 2015 Vernisáž výstavy  KLUBU  GLADIOLA MARTIN 
14. 08. 2015 12. ročník Dňa otvorených dverí v Multifunkčnej zásobovacej základni  
04. 10. 2015 Oslavy 45. výročia založenia FS Liborčan 
04. 10. 2015 Hody  v Nemšovej  
9.-12. 10. 2015  49. ročník  Výstavy ovocia,  zeleniny a kvetov  
18. 10. 2015 Hody v Trenčianskej Závade  
04. 12. 2015 Mikulášske popoludnie a rozsvietenie stromčeka 
17. 12. 2015 Rozsvietenie betlehema 
27. 12. 2015 Vianočný  koncert Vinšujeme Vám v kostole sv. Michala 
25. 12. 2015 Jasličková  pobožnosť KSŠ 
26. 12. 2015 Štefanská zábava 
30. 12. 2015 Predsilvestrovská zábava  MO  SČKv Ľuborči 
31. 12. 2015 Oslavy 22. výročia samostatnosti Slovenska na Mierovom  námestí 
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POUŽITÉ ZDROJE:  

- Výročná správa mesta Nemšová  za rok 2015 
- Nemšovský spravodajca 
- Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej  
- Výročné  správy  podnikov 
- Písomné dokumenty/materiály  poskytnuté jednotlivými  oddeleniami  mestského 

úradu 
- Knižné vydanie MAS Vršatec a výročná správa  MAS Vršatec 
- Fotografie z archívov mesta a internetovej stránky  mesta Nemšová  
- Internetové stránky  

o http://www.ms-nemsova.sk/  
o https://zsnemsova.edupage.org/ 
o zusnemsova.edupage.org 
o http://www.sksnemsova.sk/ 
o http://www.masvrsatec.sk/  
o http://www.hubertluborca.sk/ 
o http://www.ranch13.sk/ 
o http://www.uhliska.sk/ 

 


