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S V E  T    -    u d a l o s t i 
 
Udalosti  vo  svete  zaznamenávali   mnohé  médiá, noviny  i časopisy  aj  u nás.  Na   otázku  
Slovenského  rozhlasu  :   „   Ktorá  udalosť  roka  zmenila  svet  v roku  2010 ? “  sme  
pre  Kroniku  vybrali  odpovede  dvoch  politikov, ktorí  sa  už  niekoľko rokov  pohybujú    medzi 
mocnými   tohto  sveta. 
Maroš  Ševčovič,  slovenský  eurokomisár  od roku   2009, predtým  bol  veľvyslancom  SR  
pri  Európ-skej  únii,  odpovedal  : 
 „  Svet   zmenila  finančná kríza  a uvedomenie  si  vysokej miery  hospodárskej a finančnej  
prepojiteľnosti  členských krajín  Európskej  únie.  Viedlo  to   k začatiu  procesu posilnenia  
hospodárskej spolupráce   krajín   únie. „  
Ján  Kubiš,  diplomat,  bývalý  minister  zahraničných  vecí  SR,  výkonný  tajomník  
Európskej  hospodárskej  komisie  :  
 „  Doterajší  veľkí   hráči,  v prvom rade  USA,  si  zrazu  uvedomili, že nielen  v ekonomickej  
oblasti,  ale aj  v otázkach  bezpečnosti,  už  nie  sú hegemóni,  i keď hlavná  zodpovednosť  
naďalej  zostáva  na  nich.  Ďalej  by  som  zmienil  zmenu  prístupu  USA  a NATO   
k Afganistanu,  čo  si  mnohí  vyhodnotili   ako  priznanie   porážky  aliancie    k tejto krajine,  
so  všetkými  dosahmi  na  situáciu  v širšom  regióne  a postavenie   NATO   ako  také.“ 
Rok    2010  vo  svete  bol  často  označovaný   ako  rok  prírodných  katastrof.  Mapovanie  
našej kroniky  sa  zameralo na  niektoré  najväčšie  z nich.  Napriek  moderným  technológiám,  
sa  ľudia  stále  nevedia  ochrániť pred  prírodnými  katastrofami. 
•  12. januára bolo ničivé zemetrasenie  na  ostrove   Haiti  so silou 7. stupňa  Richterovej  
stupnice, vyžiadalo  si asi  150 000  obetí.  Zdemolované  boli  desiatky  budov  vrátane  
prezidentského  paláca v hlavnom  meste  Port – au - Prince.  Všade bola  panika  a chaos, 
telekomunikačné  spojenie  bolo  prerušené,  humanitárnu  pomoc  zo  strany  postihnutej  
krajiny  nemal  kto  organizovať.  Pomoc  prišla  len  vďaka  svetovým  humanitárnym  
organizáciám  a letectvu  USA.  Medzi  prvými odišli  zachraňovať,  pomáhať  a liečiť  aj  naši  
lekári  -  dobrovoľníci  z Vysokej  školy  zdravotníctva a sociálnej  práce  sv.  Alžbety  v Trnave  
na  čele  s MUDr.  Vladimírom  Krčmérym 
•  27.  februára  zasiahlo  ničivé  zemetrasenie  Chile  a jeho  hlavné mesto  Santiago  de  
Chile so  silou  8,8 stupňa  Richterovej  stupnice, bolo  700 obetí na životoch.  Vyvolalo  
nebezpečenstvo  vzniku  vysokých  morských  vĺn  cunami, ktoré sa týkalo tichomorského   
pobrežia  Latinskej  Ameriky, Havajských  ostrovov,  Japonska   a  Filipín.   Otrasy  zničili  asi   
500. tisíc  obydlí, ktoré  obývali  2 milióny  ľudí, zničená  bola  infraštruktúra  krajiny,  
nemocnice, továrne, letiská. 
• 21.  marca  vybuchla  na  Islande  sopka,  ležiaca  v oblasti  ľadovca,  obyvatelia  z jej  
blízkosti  boli  evakuovaní.  Neočakávaný  výbuch  sopky a sopečná  činnosť (naposledy  bola 
aktívna  v roku  1821), spôsobili  letecký  dopravný  chaos  v celej  Európe.  Vzdušný  priestor  
od  Írska  po  Fínsko,  vrátane  Londýna,  Paríža, Amsterdamu  a Bruselu,  boli  dočasne  
uzavreté,  v 8  európskych  krajinách  letecká  doprava  vôbec  nefungovala. Kvôli  mračnu  
sopečného  popola   bolo  pozastavených  viac  ako  4.000  letov.  Výbuch  sopky  spôsobil  
doteraz  druhý najväčší  chaos v leteckej  doprave,  hneď   po  katastrofe  11.  septembra  
2001  -  letecký  útok  na  Dvojičky  obchodného  centra  v USA. 
• 11.  apríla   havaroval  letecký  špeciál  TU – 154  s celou  poľskou prezidentskou  
delegáciou  s  poľským  prezidentom  Lechom  Kaczynskim  s manželkou  na  palube. 
Poľská  delegácia   letela  do  Ruska, kde sa mala   zúčastniť  na  slávnostnom  akte  pri  
príležitosti 70.  výročia  masakry poľských  vojakov  v Katynskom lese   počas  druhej  svetovej  
vojny.  Lietadlo  sa  zrútilo  krátko  pred  pristátím pri  letisku  Smolensk.  Zahynulo   88   
pasažierov  a 8  členov   posádky.  V Rusku  vyhlásil prezident  Dmitrij   Medvedev  jednodňový  
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štátny  smútok.  Ruskí  vyšetrovatelia  v roku  2010  neuzavreli  vyšetrovanie, ale  predpokladalo 
sa, že   príčinou  havárie  bolo  zlyhanie  ľudského  faktora. 
• 20.  apríla začala  horieť  vrtná  veža  Deepwater Horizon a o dva  dni  sa  potopila. 
Odvtedy  denne  znečisťovalo  Mexický  záliv  na  pobreží Luisany  zhruba  5000  barelov  ropy 
denne.  Ropa  zasiahla  pláže, mokrade, zlikvidovala chov  rýb,  čo  rozhnevalo   miestnych  
obyvateľov,  ktorí  sa  ešte  spamätávali  z následkov  hurikánu  Katrina  z roku  2005. 
• V auguste  boli v južnom  Pakistane  záplavy, najhoršie  za  posledných  80  rokov.  
Pripravili  o život  asi  1.600   ľudí,  postihli  viac  ako  4  milióny  osôb, zničili  viac  ako  500 
tisíc  ha  polí. 
• 5. augusta  sa  v Chile  zrútila 700 metrov hlboká  šachta v bani  na  meď s 33  
baníkmi. Až  22. augusta  záchranári  zistili,  že  baníci  sú  nažive. Záchranné  práce  trvali až  
do  12. októbra.  Cez  úzku  vyhĺbenú dieru  boli  baníci  stále  zásobovaní  vodou  a potravinami, 
dokonca  boli  nainštalované kamery  do podzemia  a všetko  mohla  asi  miliarda  televíznych  
divákov  sledovať na  televíznych  obrazovkách. Napokon  sa  podarilo  vybudovať aj špeciálnu  
šachtu pre  kabínku,  pomocou ktorej  po  jednom  vytiahli  všetkých  33  baníkov  na  povrch 
v pomerne  dobrom  zdravotnom  stave. Okrem  rodinných  príslušníkov  ich  osobne  vítal  aj 
čilský  prezident  Sebastian  Pinera  s manželkou.  Záchranná operácia  stála celkom 20  
miliónov  dolárov. Baníci  prežili  v podzemí  67  dní, čo  je  svetový  rekord, doma sa stali  
národnými  hrdinami. 
Centrum pre   výskum  epidemiológie  katastrof  (CRED)  v Ženeve  zverejnilo  správu,  že  
v roku  2010  zahynulo  vyše  268.800  ľudí  pri  373  katastrofách, celkové  škody  činili   109  
miliárd  dolárov.  Vlna  letných  horúčav  a prírodných  požiarov (vo  veľkom  rozsahu  boli  aj  
v Rusku),  spôsobila  priamo  56.000 úmrtí a po  zemetraseniach  sa  stala  druhou  
najsmrteľnejšou  pohromou.  Predstavitelia  strediska  OSN  pre  znižovanie  rizika  katastrof  
na  margo  tohto  stavu  uviedli,  že pokiaľ  nebudeme  konať  teraz,  zažijeme  stále  viac  
katastrof  v dôsledku  neplánovanej  urbanizácie  a zhoršenia  životného  prostredia.   
Vzhľadom  na  uvedené katastrofy  bol  rok  2010  označený  aj  za  najsmutnejší  rok  za  
posledné  desaťročia. 
 
 
S L O V E  N  S K O   -   Udalosti, ekonomika,  spoločnosť, voľby, referendum 
 
Rok  2010   bol  pre  Slovensko  rokom  úspechov, zmien  aj  prešľapov  najmä  na  politickom  
poli.  
2. januára  poslala  polícia  v rámci svojej  cvičnej  akcie  „omylom“  do zahraničia  90  gramov  
trhaviny  hexogén. Bolo  to počas  letu   z Popradu  do  Írska, do  Dublinu  dňa  2. januára.  
Slovenská  polícia  zalarmovala  írske  úrady  potom,  ako zistila, že nič  netušiacemu  
cestujúcemu  nechala  výbušninu  v batožine. Účelom cvičenia  bolo  tieto  výbušniny nielen  
vložiť, ale   pri  kontrole  nájsť a vybrať ešte  na letisku  na  Slovensku.  V 7  prípadoch  sa  to 
podarilo  a v 8.  prípade  to  bol práve  cestujúci do  Írska, ktorému  výbušninu v batožine 
zabudli a tam ju  našli  práve  írske  úrady, ktoré  neboli  o ničom  informované. Bola  to    
medzinárodná  blamáž našej  republiky. Slovenský  cestujúci bol v  Írsku obvinený  
a zatknutý.   Zodpovednosť  za  to  vyvodil  len riaditeľ cudzineckej  a hraničnej  polície Tibor  
Mako, ktorý  odstúpil  z funkcie. Postihnutý  cestujúci  bol neskôr  slovenskou  vládou  finančne  
odškodnený. 
V januári   začali  platiť firmy, vlastniace  nákladné vozidlá nad 3,5 tony  a autobusy na  
diaľniciach  a cestách  1. triedy tzv. elektronické mýto. Na tento účel  museli  byť  autá  
vybavené  mýtnymi palubnými jednotkami, nad  cestami  a diaľnicami pribudli  snímače týchto  
jednotiek. Výška  poplatkov bola  vysoká,  nespokojní  vodiči  a prevádzkovatelia  proti  tomu  
mohutne  štrajkovali.  V snahe  ušetriť,  začali nákladné  vozidlá  obchádzať  tieto  spoplatnené  
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cesty  a čoraz  viac  sa  presúvali  cez  mestá  a obce, ktorých  cesty  neboli  na  takú  ťažkú  
dopravu  pripravené  a veľmi  sa  opotrebovávali. 
Na  politickej  scéne  boli  rôzne  turbulencie.  Róbert  Fico, predseda  vlády  a  predseda 
vládnucej  strany  SMER – Sociálna  demokracia, ktorá  vládla  so  Slovenskou  národnou  
stranou -  SNS (predseda Ján  Slota) a s Hnutím  za  demokratické  Slovensko  - HZDS 
(predseda  Vladimír  Mečiar)  obviňovala  najsilnejšiu  opozičnú  stranu SDKÚ (Slovenskú  
demokratickú  a  kresťanskú  úniu)    a hlavne  predsedu   Mikuláša  Dzurindu  z prania špinavých  
peňazí,  zo zakladania  schránkových  firiem  v zahraničí, kde mala  strana údajne uložené  
peniaze  a pod.   Relevantne  to  predseda SDKÚ  nevedel  vysvetliť,  preto, aby  ochránil  
stranu  pred  krachom  na  politickej  scéne,  vzdal  sa   možnosti   kandidovať  v parlamentných  
voľbách za  poslanca.  Strana  si za  svoju  líderku  do  volieb  vybrala   Ivetu  Radičovú,  
podpredsedníčku  SDKÚ.  SDKÚ  tiež  vytiahla  proti  R.  Ficovi nahrávku,  údajne   s  Ficovým  
hlasom,  ktorý  oznamoval,  koľko  peňazí  a od  akých  sponzorov  peniaze  pre  stranu  
zabezpečil mimo  riadneho  účtovníctva. Títo  sponzori  sa   mali  objaviť  na  kandidátke  
strany  do  volieb.   R.  Fico  to  poprel.  Obidve  kauzy  boli  podané  na  súd,  konania  však  boli  
neskôr  zastavené,  nič  sa  nedokázalo 
Obyčajných  ľúdí  však  trápili  iné  problémy.   Vysoká  nezamestnanosť,  ekonomika  nebola  
dostatočne  oživená,  hospodárska kríza pretrvávala. A začiatkom júna  sa  k tomu  pridali   
povodne  a zosuvy  pôdy,  čo predseda  vlády  R. Fico  podcenil  a nezabezpečil včas  zo  strany  
štátu  dostatočnú   pomoc.   Aj  to  bol  jeden  z momentov,  keď  prišli   občania   ako  voliči 
dňa  12.  júna  k urnám  a rozhodovali  sa,  akým  stranám  a  hnutiam dať  svoj  hlas   
v parlamentných voľbách. O voličské  hlasy  sa  uchádzalo   18  politických subjektov, za  
ktoré  kandidovalo  2366  kandidátov  na  poslancov.  Víťazom  volieb  sa  stala strana  SMER –
SD, ktorá  získala  34,79 %  hlasov,  nasledovala  SDKÚ – DS s 15,42 % hlasov, ďalej strana 
SaS (Sloboda  a solidarita  - nová politická  strana  s predsedom  Richardom  Sulíkom),  ktorú 
podporilo 12, 14 %  voličov. Do  parlamentu  sa  ešte  dostalo  KDH  (Kresťanskodemokratické  
hnutie)  so  ziskom  8,52  % a nová  strana   MOST  - HÍD,  s predsedom  Bélom  Bugárom. Do 
parlamentu  sa  dostala ešte SNS   so ziskom 5, 07 %,  ale  strana  ĽS HZDS   na  čele  
s Vladimírom Mečiarom už  neprešla. Zvláštnosťou  týchto  volieb  bolo  to,  že  na  
kandidátkach  jednej  strany  kandidovali  členovia  iných  strán  a hnutí.  Napr.  na  kandidátke  
strany  SaS  kandidovali  4  členovia  občianskeho  združenia  Obyčajní  ľudia,  ktorí  boli  na  
miestach  147  až  150   a  prekrúžkovacím  spôsobom  sa  dostali  do  prvej  desiatky  zvolených  
poslancov  tejto  strany.  Na  zvoliteľných  miestach  na  kandidátke  strany  Most  Híd   boli 
tiež   členovia  Občianskej  konzervatívnej  strany a do  parlamentu  sa  dostali.  Aj  keď R. 
Fico  a jeho  strana  SMER SD  vyhral,  nemal  s kým  zostaviť  vládu, preto  odišiel  do  
opozície.  Vládu  zostavovala   líderka  SDKÚ –DS  Iveta  Radičová a vytvorila ju  spolu  so  
stranou   SaS, KDH  a   Most – Híd.  A tým  nastala  zmena  vo  vedení  nášho štátu, kedy  
ľavicové  zoskupenie  vládnych  strán  bolo  vystriedané pravicovou  koalíciou.   Vzhľadom  na  
silnú  voličskú podporu  strany SMER-SD,  tomu pred  voľbami  málokto  veril. 
Vôbec  prvý  krát  v histórii  Slovenska ( i tej  dávnej) sa  stala  predsedkyňou  vlády  žena,  
profesorka sociológie, prednášajúca  na  našich  i zahraničných  vysokých  školách,  jej 
nevýhodou však bolo, že v politických  funkciách  sa  dlho  nepohybovala   a nemala  dostatok  
skúseností. 
30.  augusta  sa  odohral  krvavý masaker  v Devínskej  Novej  Vsi.  48 – ročný Ľubomír  
Harman, ktorý  vlastnil doma  upravený  samopal,   najskôr zastrelil  5  ľudí  v byte  susedov,  do  
ktorého  vtrhol a potom zastrelil  vonku  ešte  1  muža, ktorý  patril k rodine  a náhodne  1  
ženu.  Keď  ho  polícia obkľúčila, spáchal  samovraždu.  
Dňa   18.  septembra  sa  uskutočnilo   v poradí  siedme  referendum počas  existencie  
samostaného  Slovenska.  Vyhlásil ho  prezident  SR  Ivan   Gašparovič  na  základe  petičnej  
akcie,  pod  ktorou  bolo  368 000 platných  podpisov  občanov.  Petičná  akcia  začala  ako  
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občianska  aktivita ešte na  jar  pri  zakladaní  novej  politickej  strany  Sloboda  a Solidarita 
(SaS).  Hlasujúci  sa  vyjadrovali  k 6  otázkam – zrušenie  koncesionárskych  poplatkov, - 
obmedzenie  poslaneckej  imunity, -menej  poslancov  v  NR SR, - stanovenie  maximálnej  ceny 
vládnych  limuzín,  -  voľby  cez  internet, - nový  tlačový  zákon.  Referendum  bolo  neplatné, 
lebo  malo  malú  účasť  voličov  (22,84 %).  Pred  jeho  konaním chýbala  vysvetľovacia  kampaň  
strany  SaS,  ktorá  ho iniciovala  a mnohí  voliči    otázkam nerozumeli. 
Prvou  veľkou  skúškou  novej  vlády    Ivety  Radičovej  bola  voľba  generálneho prokurátora.  
Pôvodnému – Dobroslavovi  Trnkovi,  vypršalo  obdobie  pôsobenia,  podporu  novej  vlády,  najmä  
predsedkyne  Radičovej  nemal, tá  pohrozila  svojou abdikáciou, ak bude  zvolený. Volilo  sa  
v NR SR, na  jeho znovuzvolenie  ho  však  navrhol aj poslanec jej strany  SDKÚ, v tajnom 
hlasovaní  ho  pri  voľbe podporovali  aj  iní  koaliční  poslanci,  k znovuzvoleniu mu  chýbal  1  
hlas. Preto  mala  byť  nová voľba  verejná,  bola odložená  až  na  rok  2011.  
27.  novembra  sa  vo  všetkých  obciach  a mestách  Slovenska  konali komunálne  voľby.  
Volili  sa  primátori miest, starostovia  obcí,  ako  aj    poslanci  ich  zastupiteľstiev.  Podľa  
údajov  Štatistického  úradu  SR  volilo  viac  ako  4 400 000  voličov,  v  2900  mestách  
a obciach,  účasť  dosiahla  49,69 %   Jednoznačným  víťazom  sa stala strana  Smer SD,  
ktorý  samostatne   získal  viac  ako  pätinu  starostov  a poslancov.  Jeho  kandidáti  obsadili  
stoličky  v 4  krajských  mestách,   po  prvý raz  aj  v Bratislave  a Košiciach.  Spolu  so  SNS    
získali  845  starostov  a 6085  poslancov.  4  pravicové  strany  spolu  majú  647  starostov  a  
6510  poslancov.   Zaujímavosťou  je,  že  sa  zvýšil  počet  kandidátov na  starostov či  na  
poslancov,  ktorí  kandidovali  ako  nezávislí  bez  podpory  strán alebo s ich  podporou. 
Ekonomickí analytici  uvádzali,  že  nezamestnanosť  na  Slovensku  v roku  2010  bola  na  
svojom  vrchole  v 1.  štvťroku – pod  hranicou  13 %  a  potom  už  pomaly  začala  klesať, no 
stále  sa  ešte  držala privysoko.  Dobrou  správou  bol  fakt, že  strach  o stratu  zamestnania  
začal  ustupovať.  Pozitívne   bolo  hodnotené,  že  vláda  sa  rozhodla  konsolidovať  verejné  
financie,  lebo  cesta  vysokých  deficitov  a prehlbujúcich sa  verejných  dlhov  bola   
mimoriadne  nebezpečná.   Rok  2010  je  považovaný  za  rok  oživovania  ekonomiky  a bol  
veľmi dôležitým  odrazením  sa  od  dna  v takej  recesii,  aká  tu  od vojnových  čias  ešte  
nebola.  Zároveň  sa  potvrdilo,  že  euro  bolo  prínosom  k zmierneniu  dopadov globálnych  
turbulencií.  Priemyselná produkcia    a následne  zahraničný obchod  rástli  a postupne  začali  
atakovať  predkrízové  úrovne.  Firmy  siahali na  zásoby  a postupne  sa  púšťali  aj  do  
investícií. 
Slovensko  zažilo  svoje  veľké  chvíle aj v  športe  na  medzinárodných  športoviskách.  Po  16  
rokoch existencie   samostatnej  SR, sa Slovensko  dostalo  na  Majstrovstvá  sveta  vo futbale 
v Juhoafrickej republike. Podarili  sa  mu  poraziť a vyradiť  úradujúcich  majstrov  sveta – 
Talianov (3 :2) a dostať sa do osemfinále medzi  8  najlepších  mužstiev  sveta. Úspech  
zaznamenal  aj  zimný  olympijský šport na Zimných olympijských hrách  v kanadskom Vancouvri.  
Zlatú a striebornú medailu získala  v biatlone  Anastasia Kuzminová  a bronzovú medailu  tiež  
v biatlone  vybojoval  Pavol  Hurajt. 
A aké mená  dávali  rodičia  svojim deťom  v roku  2010 najčastejšie  ?  Podľa  Registra  
obyvateľov SR to  boli  mená: Jakub,   Samuel, Tomáš,  Sofia,  Viktória  a  Natálka.   
 
P O Č A S I E   A   P R Í R O D A 
 
Rok  2010   bol mimoriadny  nielen  čo  sa  týka  úhrnu  zrážok, ale aj mnohých  prekvapení  
z pohľadu  našich  ovocinárov  a pestovateľov, ktorí  na  jeseň  konštatovali  slabú  alebo  žiadnu 
úrodu  ovocia, zeleniny  či  zemiakov.  V meteorologických  hodnoteniach síce  zaznievalo  
vyjadrenie,  že  to  bol  z dlhodobého  hľadiska  rok  teplotne  nadpriemerný, ovocinári, 
poľnohospodári  i obyčajní  záhradkári  však  konštatovali  svoje  pocity,  že to bol rok chladný  
a teplotne podpriemerný.  To,  že  to  bol  rok  zrážkovo  nadpriemerný  ako  to  konštatovali 
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meteorológovia,  s tým  súhlasil každý  bez  váhania.   Už  prvé  3  mesiace  roka to  naznačili,  
nakoľko  snehovej nádielky  bolo  dostatok  a udržala  sa, vzhľadom  na  mrazivé  počasie  až  do  
polovice marca.  V druhej  polovici  marca  sa  oteplilo,  sneh  sa  roztopil, zem ešte  ani poriadne  
nevyschla  a už  sa  objavili  dažďové zrážky,  spojené  s vetrom,  čo  poznačilo  celú  Veľkú  noc  
začiatkom  apríla.  Až  v druhej  polovici  apríla  sa  oteplilo, bolo  slnečno  a mohlo  sa  siať  
a sadiť  v malom i vo  veľkom.  Máj a  jún    bol  poznačený  veľkým  úhrnom zrážok,  pôda  bola  
často podmáčaná  a už  vtedy  sa začalo predpokladať,  že  úrody  budú  slabé.   Dopad  
dlhodobo  daždivého  počasia  sa  prejavil  vo  vodných  tokoch, ktoré  sa  vyliali  zo  svojich  
korýt  vo  veľkom  množstve  a vznikali  povodne na  celom Slovensku. Pozorovať  sme to mohli   
na  všetkých  našich  vodných  tokoch  v okolí  Nemšovej.  Rieka  Vlára  sa  vybrežila  na  široké  
lány, voda  z miestnych  potokov, (najmä Ľuborčianskeho  potoka  v Antonstálskej  doline), si  
tiež  hľadala  novú  cestu  a  poškodila  brehy  na  niekoľkých miestach.  Väčšie  škody  
nenastali, len  dobrovoľní  hasiči  boli  prizývaní k čerpaniu  vody  v pivniciach, napr. v mestskej  
pálenici.  Postupne  sa  všetko  znormalizovalo.  Koncom  júna i v júli  sme  si  užili  aj pekných  
slnečných  a horúcich  dní, ustálený  bol  august  i september,  v jeho polovici však  prišlo  
nepríjemné  ochladenie. V októbri  sa  oteplilo, pár  dní sa ukázalo  aj  babie leto,  ochladenie  na 
konci  októbra  už  prinieslo  i prvé sneženie.  Nadpriemerné teplo  sa opäť  vrátilo v novembri.  
Posledný  mesiac  roka  bol  chladný  s nízkymi  teplotami, najskôr  s dažďom  a v poslednej  
dekáde  aj  so snežením, ktorý  sa udržal  až  do  konca roka. 
 
M E S T O   N E M Š O V Á -  u d a l o s t i 
 
Na  prelome rokov  2009 /  2010  sa na Mierovom  námestí  zišlo  veľa občanov, ktorí  sa chceli  
rozlúčiť  s rokom starým, ale patrične chceli  privítať aj nový  rok.  Mestský  úrad  zabezpečil 
hudobnú produkciu  a občerstvenie, po   odbití  polnoci a po krátkej  zdravici  primátora  mesta  
Jána  Mindára, sa  ozvali  ohlušujúce  petardy, výbuchy, výkriky, hudba, čo  trvalo  ešte  dlho.   
1.januára začala  fungovať Regionálna vodárenská  spoločnosť  Vlára - Váh, s. r. o. ,ktorá  
vznikla  zápisom  do  Obchodného  registra  SR  v októbri  2006.   Predmetom  jej  činnosti  
bude  najmä  prevádzkovanie  verejných  vodovodov  a kanalizácií   a Čističky  odpadových  vôd  
v Nemšovej.  Spoločníkmi sú okrem  Nemšovej  i obce :  Dolná  Súča,  Horná  Súča,  Hrabovka,  
Skalka  nad  Váhom  a Horné  Srnie.  Trenčianska vodohospodárska  spoločnosť,  ktorá  bola  
prevádzkovateľom  siete  do  konca  roka  2009,  ukončila  v Nemšovej  svoju  činnosť  
a občania  na  základe nových  zmlúv  začali  platiť  za vodné  a  stočné už  novej  spoločnosti,  
o ktorej  bližšie  píšeme  v kapitole  Organizácie. 
16.  januára  sa  v Kultúrnom  centre  konal v poradí už 15. Mestský  ples, ktorý  zároveň 
otváral  fašiangové obdobie v Nemšovej. Moderovala ho  Erika  Ságová  z Trenčianskej  
televízie.  Úvod programu patril  profesionálnym tanečníkom  z Tanečnej  školy  manželov  
Pašekovcov,  vo  veľkej  sále  hrala  hudobná  skupina  Music  Band  Butterfly,  vo  vinárni  
skupina  Bonus.  Vstupenka  stála  14 Eur.  Predaných  bolo  aj  veľa  tombolových  lístkov, k ich  
zakúpeniu  lákali   hodnotné  ceny  v tombole, ktoré venovali  v rámci  sponzorstva firmy  
a organizácie  z Nemšovej. 
23.  januára  zorganizovala  Rodičovská  rada  pri  Základnej  škole  sv. Michala  a Strednej  
odbornej  škole  sv.  Rafaela  už  18.  Rodičovský  ples,  ktorý  sa  konáva  v telocvični  týchto  
škôl. Moderovali  ho 2  moderátori z radov  rodičov,  do  tanca  hrala  hudobná  skupina  Petra  
Chlebanu  Banaband.  V rámci  programu  vystúpil  aj  Folklórny  súbor  Vršatec, ktorý  vedie  p. 
Martinka   z Ilavy,  ktorého  dcéra  navštevuje  SOŠ.  Tento  rodičovský  ples  je  známy  
svojou  rodinnou  a priateľskou  atmosférou,  aj  tohto  roku  sa  ho  zúčastnili  aj  tí, ktorých 
deti už  školu  nenavštevujú. 
Počas fašiangového  obdobia  si  organizovali  materské  školy  a obidve  základné  školy  
maškarné  karnevaly  na   svojej  pôde  a to  v spolupráci  s rodičmi,  školskými  klubmi  detí  
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i strediskom  záujmovej  činnosti.  Niektoré   z masiek  sa  promenádovali  aj na  celomestskej  
aktivite, Fašiangovom  sprievode  masiek,  ktoré  mesto  organizovalo  v sobotu  13.  
februára, a to  v jeden  deň  s 2.  fašiangovou  zabíjačkou. I napriek  mrazivej  zime  si túto 
akciu na Mierovom námestí  nedalo ujsť  mnoho  dospelých i detí, ktoré majú  čoraz   menej  
príležitostí  pozrieť   si   domácu  zabíjačku s ukážkami  prípravy  mäsových  špecialít. Výrobky 
z nej mohli  záujemcovia  ochutnať  i zakúpiť. Celá  akcia bola  sprevádzaná  vystúpením  
hudobnej  skupiny NGO  Pavla  Králika, ktorá  sprevádzala  i Folklórnu  skupinu Liborčan  pri ich 
spevoch  a tancoch.   Fašiangové  masky  ukončili   sprievod  na  Mierovom  námestí, kde tie 
najlepšie  boli vyhodnotené. 
Vo  fašiangovom  období  sa konali  výročné  členské  schôdze  všetkých  verejno-prospešných  
a záujmových  organizácií  - Slovenského  červeného kríža,  Slovenského  rybárskeho  zväzu, 
Slovenského  záhradkárskeho  zväzu, hasičských  zborov,  Seniorklubu   atď.  
Aj tento rok  zjari  boli  občania  vyzývaní na  aktivity  v rámci  jarného  upratovania, kedy  
mesto a  VPS   zaangažovali  občanov  pri  upratovacích  prácach  v okolí  svojich  obydlí,  na  
verejných  priestranstvách, cintorínoch  a pod.  19. a 20.marca  to  bolo   v Ľuborči  a Kľúčovom.  
26.  a 27. marca  v Trenč.  Závade  a v Kľúčovom. 
Pri príležitosti  Dňa  učiteľov  sa  24.marca  v Kultúrnom  centre  Nemšová  uskutočnilo  
slávnostné  stretnutie   riaditeľov  a učiteľov  materskej  školy.  Základnej  školy,  Spojenej 
katolíckej školy  i  Základnej  umeleckej  školy  s predstaviteľmi mesta, aby  si  uctili  ich  
záslužnú prácu jednak pri výchove  a formovaní mladej  generácie, ale i  pri  podchytení  ich  
talentu.  Zároveň pri  neformálnych  rozhovoroch  sa  mohli  dozvedieť  i o rôznych  
problémoch, ktoré  treba riešiť  a pod. 
Začiatok  apríla  znamenal  pre  Materskú  školu  na  Ul.  Odbojárov  začiatok  rekonštrukcie  
budovy,  ktorá  sa začala  na  základe úspešne   schváleného   projektu  pod  názvom  Obnova  
integrovanej  materskej školy.  Doba  prestavby  sa  plánovala  na  6  mesiacov.  Vyučovanie  
a pobyt  detí  bol  presťahovaný  -  časť  do  priestorov  Spojenej  katolíckej školy  a časť  do  
Kultúrneho strediska v Ľuborči. 
V apríli počas  troch  víkendov  sa  vo  všetkých  mestských  častiach  konala  verejná múzejná  
zbierka, ktorú vyhlásilo  mesto Nemšová prostredníctvom  mestského  rozhlasu.  Celú  zbierku   
ako  i ostatné  aktivity  okolo  mestského  múzea,  mala  na  starosti Ing.  Marcela  Prekopová.    
Financovanie múzea sa  realizovalo  z fondov   EÚ, budova  múzea  sa začala  stavať  v roku 
2009  a tento  rok  sa plánovalo otvorenie. Zbierkou   boli  občania  oslovení  na spoluprácu 
spolupodieľať sa   pri  vytváraní prvého múzejného  fondu  v našom meste.   Plánovali  sa  3 
expozície -  etnografická,  sklárska  a  vojensko – kartografická.  Darovať  sa  mohli  predmety 
národopisného  (etnografického) charakteru  ako   napr.  písomné  doklady,  mapy, knihy,  
listiny,  pohľadnice, pozvánky,  vyznamenania,  zástavy, staré  obrazy,  fotografie,  mince,  
zbrane,  hasičské  a športové  predmety,  ľudové  odevy,  nábytok,  hračky, hudobné  nástroje,  
náboženské  predmety  spojené  s kresťanskými  sviatkami,  slávnosťami  a ľudovými  zvykmi,  
úžitkové  i umelecké  sklárske  predmety.  Vo  Výzve  občanom  sa  uvádzalo, že  darované  
predmety budú prijaté na  základe pripravenej  Darovacej  zmluvy.  Výber  exponátov  sa  bude  
konať  pod  odbornou   záštitou  metodologického  garanta  -  Mestského  múzea  v Trenčíne.  
Všetky  ostatné   darované  predmety  budú  tvoriť  cenný  archív  múzea,  z ktorého  sa budú 
expozície dopĺňať  a obmieňať. Na  stránkach  časopisu  Nemšovský spravodajca  koordinátorka  
múzea poďakovala  tým,  ktorí  do  zbierky  prispeli. Konštatovala,  že  sa podarilo    vyzbierať   
300  predmetov, ktoré  tvorili  súčasť pracovných  i sviatočných  dní  našich  predkov,  žijúcich  
v meste  a okolí.  Pracovníci  Trenčianskeho  múzea  už  z nich  urobili  výber  a reštaurujú ich. 
Do zbierky  prispeli  :  Anna  Šeligová ml.,  Anton  Minďár,  Mária  Šebíková, Jozef  Puliš,  
Ondrej  Chmelina,  Ján  Bobot,  Ján  Minďár,  Antónia  Kulichová,  Jozef  Púček,  Júlia  Blahová 
– Hrabovka,  Ernestína  Ráciková,  Viliam  Hrnčárik,  Ladislav  Šafr,  Viera  Kristínová,  Kristína  
Chmelinová,  Mariana  Ďuríková,  Vojtech  Korvas,  Mária  Švančárková,  Milan  Nemec,  Alžbeta  
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Chudová,  Margita  Chudová,  Jolana  Pulišová, Mária  Minďárová,  Renáta  Švančarová,  
Dobrovoľný  hasičský  zbor  Kľúčové, Mária  Vavrušová,  Michal  Machara,  Alfonz  Vavruš,  
Štefan  Vavruš,  Anna  Vavrušová, Augustín  Amrich,  Vincent  Machara,  Oľga  Straková,  
Helena  Spišiaková,  Anton  Šuchma,  Mária  Chudová,  Anna  Zemanovičová,  Pavel  Švorec,  
Edita  Štefánková,  Valér  Mutňanský,  Mário  Bečár,  Žofia  Králiková,  Vlasta  Mičíková,  
Agáta  Patková,  Anna  Pavlačková,  Anna  Kurucová,  Ján  Chudo,  Juraj  Mutňan,  Štefan  
Moravčík,  Marta  Hálová, Jozef  Kuruc, Antónia  Štefánková,  Marta  Drhová,  Vincent  Ďuriš,  
Viliam  Adamec,  Ing. Roman  Haman,  Anna  Daňová,  Mária  čajková,  Dušan  Hulényi,  Veronika  
Repová,  Agnesa  Vašíčková,  Eva  Vavrušová,   Helena  Prosňanská. 
Tradičné  stavanie  májov sa  tento  rok  uskutočnilo už  v stredu   28. apríla. V mestských  
častiach to  bolo  tak ako  každý  rok  - Folklórny  súbor Liborčan  s dychovou  hudbou  Pavla  
Králika, ale  v Nemšovej  to  bolo  oveľa  slávnostnejšie. V  tento deň  sa uskutočnil    do  
Nemšovej  výjazd  časti  vládnych  predstaviteľov  na  čele  s  premiérom  vlády  SR  -  
Róbertom  Ficom.  Okrem  neho  sa  zúčastnili : minister  financií  Ján  Počiatek,  minister  
vnútra Róbert  Kaliňák, ministerka  práce, sociálnych  vecí  a rodiny  Viera  Tomanová,   minister  
obrany  Jaroslav  Baška, minister  zdravotníctva  Richard   Raši,  poslankyňa  NR  SR   Magda  
Košútová.  Podvečer  na  verejnom  zhromaždení  za  Kultúrnym centrom  ich slávnostne  privítal 
primátor  mesta.  Po  vzájomných príhovoroch a  kultúrnom  vystúpení speváckeho zboru 
Nemšovan  pred  množstvom zhromaždených  občanov  na  Mierovom  námestí,  pristúpili i vládni  
činitelia za  sprievodu  hudby a folkloristov  Liborčana  k  výzdobe  mája, ktorý  bol potom  
pomocou  žeriavu  vyzdvihnutý   do  výšky. Pre  občanov  to bol  zážitok,  vidieť na  vlastné  oči  
a zblízka  celú  plejádu  vládnych činiteľov,  ktorých vídavajú len na  obrazovke. 
V sobotu  8.mája sa na  Štrkovni  v  Nemšovej  uskutočnili  Preteky  mladých  rybárov,  ktoré 
zorganizoval výbor  Obvodnej organizácie č. 4 Nemšová Slovenského  rybárskeho  zväzu.  
Súťažilo  87 mladých  rybárov. Počas  pretekov  bolo  ulovených  136  kaprov, z ktorých  38 
kusov  si mohli  odniesť aj  domov. Okrem  toho  ulovili  9  kusov  karasa,  17  kusov  ostrieža a  
30 kusov  červeníc. Udelilo  sa  87  cien  tým  pretekárom, ktorí   bodovali a ostatné  ceny  boli  
udelené  losovaním  štartovacích  lístkov  ostatných  pretekárov.  Prémia  za  najväčšiu  ulovenú  
rybu  -  60  cm  dlhého  kapra  putovala  do  rúk  pretekárky  Ľubice  Dorušincovej  OO č. 4  
Nemšová.  Domácu  usporiadateľskú  organizáciu  potešilo,  že  prvé  ceny  v oboch  kategóriách  
získali  domáci pretekári  -  za  chlapcov  -  Denis  Žucha  (4785  bodov)  a za  dievčatá   Ľubica  
Dorušincová  (1360  bodov).  Akciu  podporili organizácie  a podnikatelia  z  Nemšovej, H. Srnia,  
Dolnej  Súče  i mestská  organizácia  SRZ  v Trenčíne. 
Druhá  májová  nedeľa  - 9.  mája  patrila  oslave  Dňa  matiek  v  Kultúrnom   centre  
v Nemšovej.   Organizátorom  akcie  bol  klub  Kresťanskodemokratického  hnutia (KDH)  v 
spolupráci  s mestom  Nemšová.   Prihovoril  sa  primátor  mesta  Ján  Mindár, zástupca  
primátora Ing.  František  Bagin i predsedníčka  klubu   KDH Marta  Bobošíková. Slávnostný 
kultúrny  program  na  tému  Dňa  matiek   pripravili  obidve  základné  školy  i   žiaci   Základnej  
umeleckej  školy.  V sále  sa  zišlo i tohto  roku  veľa  mamičiek,  starých  mám, celých rodín. 
Deti  svojím  vystúpením  navodili  príjemnú   pohodovú, takmer  rodinnú  a  priateľskú 
atmosféru, ktorú  je  tak  potrebné   vnášať   do  našich  vzájomných vzťahov. 
Pri  príležitosti  Dňa Matiek  a 20.  výročia  založenia  Seniorklubu  zorganizovali jeho  
členky   v priestoroch  na  1.  poschodí  Kultúrneho  centra   Výstavu  prác  ľudovej  tvorivosti, 
ktorá  trvala  od  5. do 12.mája. Seniorky  vystavovali nielen svoje  vlastné výtvory, ale boli tu 
aj práce  žiakov základných  škôl  i ZUŠ.  Zastúpené boli maľované obrazy, výšivky,  paličkovaná  
čipka,  výrobky z dreva, prútia, maľované  sklo, vitráž,  sušené kvety  a pod.   Celkom  781  prác 
od  41   vystavovateľov. Podľa  predsedníčky  MO  JDS  Terézie  Paličkovej,  spojením 
exponátov  staršej  a mladej generácie  sa  sledoval  akýsi  výchovný  zámer, aby  potiahli mladú  
generáciu  k záľube  v ručných  prácach  i v ich  vystavovaní  na  verejnosti. 
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20. mája zažila   Základná škola  na  Ul. J. Palu   dlho  očakávanú chvíľu. Niekoľkomesačná 
rekonštrukcia  školy z prostriedkov EÚ a  rozpočtu  mesta bola ukončená. Na slávnostné  
prestrihnutie  pásky  pozvala  riaditeľka  školy Emília  Mazanovská  predstaviteľov  mesta, 
ktoré  zabezpečovalo  rekonštrukciu, podpredsedu  vlády  SR  a  ministra  školstva   Jána  
Mikolaja,  poslanca  Národnej rady  SR  Rafaela   Rafaja,  prednostu Krajského školského  
úradu  v Trenčíne Miroslava  Holčeka  a  dodávateľa  stavby Miroslava  Pavelku.    Vo  svojom  
vystúpení  pred  zhromaždením učiteľov, žiakov  a občanov   spomenula  riaditeľka  školy,  že   
nenávratné finančné  prostriedky z   fondov  EÚ získal zriaďovateľ  prostredníctvom 
Ministerstva  výstavby  a regionálneho rozvoja.  Z týchto prostriedkov  sa  vymenili  okná, 
budova  sa  zateplila, zrekonštruovali  sa  sociálne  zariadenia  vrátane  spŕch  pre  žiakov,    
vybudoval sa  bezbariérový  vchod  a WC  pre  imobilných, bleskozvod  a rozvod  elektriny  
v bloku  A. Vytvoril  sa priestor pre  novú knižnicu a novú počítačovú  učebňu. V žiackych  
šatniach  sa  vysušilo murivo,  odizolovali  sa  podlahy,  položila  sa  nová dlažba,  vymenili  sa 
deliace  steny  medzi  šatňami, lavičky  s vešiakmi,  vybudovali  sa  schody  do  podkrovia pre  
prípad  nadstavby  budovy  a únikové  východy  v bloku  C.   Z finančných  prostriedkov mesta  
sa  opravili WC  v bloku  C,  vymenili  sa  radiátory  a ďalšie  nevyhnutné  práce.  Vzácni  hostia  
si potom  za  sprievodu  vedenia  školy  a mesta  prezreli  celú  vynovenú  a zrekonštruovanú 
školu, ktorá   tým  prispela aj  ku  skrášleniu   celého  centra  mesta. 
5. júna  sa   konal   3.  ročník Dní  sv. Huberta  pri  Studničke  pod  Košármi. Organizátori  
založili  na  účel  organizovania  tejto  akcie  občianske   združenie   Hubert, ktorého  
predsedom  sa stal  František Begáň, hlavný  organizátor. OZ  na  spoluprácu  prizvalo  Poľovné  
združenie  Háj  Kľúčové,  Klub  turistov  Ľuborča,  skautskú  organizáciu  a mesto  Nemšová 
a veľa  ďalších  dobrovoľníkov.  Aj  tento  rok  tu  bolo  okolo  2000  návštevníkov, ktorí prišli  
z celého  okresu.  Od 13.00  hod.  bol pre  nich  pripravený  program  - ukážky ľudových  
remesiel,  vystupovanie  dychovej  hudby  Galaktik, mužského speváckeho súboru  Nemšovan,  
hudobnej  skupiny  Lesničiari  z Lesníckej  školy  v  Liptovskom  Hrádku.  Celé  podujatie  bolo  
umocnené  slávnostnou  sv. omšou   pri kaplnke  sv.  Huberta.  Začala  sa  sprievodom  od  
studničky,  kráčali  v ňom poľovníci  s obetnými  darmi  v podobe  ulovenej  zveri,  lukostrelci,  
sokoliari,  trubači  z lesníckej  školy,  skauti  a nakoniec  celebranti  slávnostnej  bohoslužby  -  
vdp.  dekan  Anton  Košík  a  vdp.  kaplán   Miroslav  Švancár.   Po  jej  skončení  sa  všetci  
odobrali  na  neďalekú lúku, ktorá  pripomínala malý jarmok. Na  pódiu  sa dali   pozrieť  ukážky  
poľovníckej  kynológie,  vábenie  zveri,  sokoliarskych  dravcov  i pasovania  poľovníka.   Ďalej  
v areáli  sa dalo  zajazdiť  na  koňoch,  pripravené boli  športové  hry  a futbal  pre  deti,  
skautský tábor,  záujemcovia  si mohli  vyskúšať  ľukostreľbu  na  terč.  Keďže  sa  dalo  
zakúpiť  občerstvenie  (guláš,  pivo),   pri  stoloch  sa  stretli  i celé rodiny  s deťmi.  Stretli  sa  
tu   ľudia  známi  i neznámi, ktorí  prežili  aj  duchovné  i zábavné  i poučné  popoludnie, ktoré  
už  dávno  presiahlo  hranicu  nášho mesta. 
V sobotu  12.  júna  od   7.00  do  22.00  hod.  sa  konali parlamentné  voľby v  zmysle  
Rozhodnutia  predsedu  NR SR  č.  36/2010  Zb. z.  O vyhlásení  volieb  do  NR  SR.  Miestom  
konania  volieb  bolo  6  volebných  okrskov, o zriadení  ktorých  boli  občania  včas  informovaní  
prostredníctvom  mestského  rozhlasu  a každému  občanovi - voličovi  (nad  18  rokov)   bolo   
doručené  Oznámenie o čase  a mieste  konania  volieb.   Pre  občanov  Nemšovej  boli   zriadené  
volebné  okrsky  č.  1, 2, 3  v priestoroch  Kultúrneho  centra,  pre  občanov  z mestskej  časti 
Ľuborča  bol  zriadený  okrsok  č.  4   v Kultúrnom  dome,  pre  občanov  z mestskej  časti  
Kľúčové  bol  zriadený  okrsok  č.  5  v Požiarnej  zbrojnici a pre  občanov  z mestskej  časti  
Trenčianska Závada  bol  zriadený volebný  okrsok  č.  6  v Kultúrnom  dome.  Do  zoznamu  
voličov  bolo  v  Nemšovej  zapísaných  5.078  voličov, vydané  obálky  boli  3.087  voličom. Na  
priebeh  volieb vo  volebných  miestnostiach  dohliadalo  6  okrskových  volebných  komisií, do  
ktorých  si  strany delegovali  svojich  členov, prípadne  boli  doplnené primátorom  mesta. Bolo  
zabezpečené  ich  školenie, kde  bol  zvolený predseda  a zapisovateľka.  Výsledky  volieb  sa  
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potom  postupne  nahlasovali  na  Obvodný  úrad  v Trenčíne,  ktorý  spracovával  výsledky  
s pracovníkmi  Krajského  štatistického  úradu.   Sčítanie  hlasov  je  pri   parlamentných  
voľbách  vždy  náročné,  nakoľko  sa  sčítavajú hlasy  nielen  pre  politickú  stranu,  ale  
v prípade,  že  volič  sa  rozhodol  využiť  právo  prednostného  hlasovania  pre  1  až  4  
kandidátov  z tej  -  ktorej  politickej  strany,  museli  sa  zrátať  aj  tieto  hlasy. Mnohí  
kandidáti   z nevoliteľného  miesta  sa  takto  prekrúžkovali  až  na  miesta  popredné.      
Výsledky : počet  platných  hlasov  3041.  Účastnilo  sa  60,79 % zo  všetkých  oprávnených  
voličov.     Rozdelenie  hlasov  pre  politické  strany  bolo   nasledovné:  
-  Najviac  hlasov  -  1132 -  získala  Strana  SMER –Sociálna demokracia (37,22 %) 
-  Na druhom  mieste   s počtom  hlasov  557   (18,31 %)  skončilo  Kresťanskodemokratické  
   hnutie   
-  Na  treťom  mieste  s počtom  hlasov  397  (13,05 %)  skončila  strana  Sloboda  a solidarita 
-  Štvrté miesto patrilo Slovenskej demokratickej a kresťanskej únii s počtom hlasov 331  
(10,88%),    
-  Piate  miesto  s počtom  hlasov  187  (6,14 %)  patrilo  Ľudovej strane  –  Hnutie za  demokra- 
   tické  Slovensko 
-  Šieste miesto s počtom  hlasov 183  ( 6,01  % )  získala  Slovenská  národná  strana 
Obnovená   akcia   Vítanie detí do  života  v obradnej  sieni mesta sa  uskutočnil  aj  v roku  
2010.   28. júna  privítal  zástupca  primátora  Ing.  František  Bagin  35  rodičov  detí,  
ktorým  po  slávnostnom programe  uvítania a príhovore, bol odovzdaný darček a  vkladná knižka  
s hotovosťou,  na  ktorú  je  možné sporiť  do  18. roku  veku  dieťaťa.  Zo  zápisu v Pamätnej  
knihe  mesta  sme  mohli  aj  pre  Kroniku  mesta  zaznamenať  zoznam   detí :  
Lukáš  Bobík, Andrej Matějka, Patrik  Patka, Denis  Forgáč, Erik Slovák, Sarah  Štefánková, Vanesa  
Merková, Marcel  Bajzík,  Ema   Forgáčová,  Paulína  Galková,  Matej  Belko, Jessica  Gašparová,  Richard  
Šebík,  Nela  Mária Janečková, Adam  Mutňanský,  Laura  Červeňanová,  Peter  Sedláček,  Lilian  
Kristínová,  Matej  Forgáč,  Sarah  Kvačkajová,  Soňa  Vrbovská,  Pavol Mikušinec,  Michaela  Špiváková, 
Nela  Motolová,  Lukas  Miklátek,  Diana  Macharová,  Adela  Artmanová,  Matúš  Golán,  Žofia  
Šumichrastová,  Michal  Papiernik,  Samuel  Benko,  Amélia  Štepitová,  Tamara  Prnová,  Emma  
Papierniková,   Jasmína  Forgáčová 
18. novembra  bolo  uvítaných  ďalších  26 detí : 
Zara  Prnová,  Hoang Minh, Nguyen,  Richard  Belko,  Šimon  Kšiňan,  Lívia  Nanáková,  Matej  Petláš,  
Roman  Janeček,  Dorota   Haljaková,  Vivien  Šimková,  Matúš  Piláthy, Peter  Florek, Liliana  Lacková, 

Barbora  Macharová, Viktória  Ďurišová,  Martin  Hudec,   Mina  Rosi  Iliev,  Martina  Šumajová,  Alex  
Fary,  Diana  Mroceková,  Natália  Gajdošíková,  Dominika  Šupíková,  Veronika  Moncmanová,  Sára  
Bahnová,  Nikola  Ondrejičková,  Alexandra  Mičková, Róbert  Sciranko 
29.  júna  boli  v   Obradnej  sieni  mesta   prijatí  a ocenení  Cenou  primátora  mesta  najlepší  
žiaci  za  školský  rok  2009 /2010  zo  Základnej  školy  na  Ul. J.  Palu,  ZUŠ  a  Spojenej  
katolíckej  školy  za  dobré  výsledky  v škole  a  jej  reprezentáciu v rôznych  športových  
a vedomostných  súťažiach.  Kronika  mesta prináša  zoznam  ocenených  podľa  pamätného  
zápisu v Pamätnej  knihe  mesta : 
Základná škola na Ul. J. Palu.   Michaela Ďurišová ,   Andrej   Bútora  (1.A),  Kristína  Vyletelková  (2.A),  
Miroslava  Zajacová  (3.A),  Patrik  Plško (3.B),  Sára  Vojtová  (4.A),  Lea  Orechovská  (4.B),  Katarína  
Husárová  (5.A),  Gabriela  Pecháčková (5 B),   Michaela  Poláčková (6.A),  Kristína  Krížková  (7.A), Simona 
Micháliková  (7.B),  Terézia   Zajacová  (8. A),  Kristína  Haljaková  (8 B),  Lucia  Hálová  (9. A),  Lukáš   
Vavruš  (9.B) 
Spojená katolícka  škola  -  Špeciálne  triedy.  Renáta  Jiráčková  (ŠT 1),   František  Mindár  (ŠT 2), 
Danka  Švančarová  (ŠT 3) 
Základná škola  sv.  Michala.  Filip  Gábor (1.A),  Andrea  Chmelinová (2 A), Milan  Breznický  (3.A), 
Alexandra Peťková (4.A), Mária Bračíková  (5.A), Vlasta  Šlaichrtová  (5 B), Anna  Mária Brisudová  (6. A), 
Tomáš  Prchlík  (7. A), Marek  Ďuriš  (7. B),  Samuel  Barcík (8.A),  Monika  Prílesanová  (9.A),  Jaroslav 
Sjekel  (  9. B) 
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Stredná  odborná  škola.  Katarína  Cíbiková  (1.A),  Eva  Roncová  (2.A),  Dominika  Martinková  (3.A),  
Kristína  Cimeráková   (3.B)   
Každú  nedeľu  počas júla a augusta  sa  konali  koncerty  Hudobného leta  so  začiatkom  
o 18.30 hod.  vo veľkej  sále  Kultúrneho  centra  a to  z  dôvodu  rekonštrukcie  amfiteátra. 
Vystúpili :    hudobná  skupina    Terminal,    dychová  hudba  (DH)   Vlčovanka, , DH  
Opatovanka,  DH  Nedanovčanka,  Dh  Bodovanka,  DH  Nadličanka,  a poslednú  nedeľu  to  bol  
Dušan  Grúň. 
V  dňoch  13.  a 14.  augusta  sa  konal   15.  ročník Tradičného Nemšovského  jarmoku.   
Navštevovaný je nielen  kvôli jarmočníkom, ale aj kvôli  dobrému  kultúrnemu  programu, ktorý 
aj  tohto roku mesto  zostavilo   hlavne  z vystúpení  dychových  hudieb na  hlavnom pódiu  pri  
kostole.  V piatok  koncertovali : Hudobná skupina  Mladík z Hornej  Súče,  Mládežnícky 
dychový  orchester  Rudolfa  Hečku  z Dolnej  Súče  a Dychová  hudba  Drotári  z Dolnej  Súče.  
Jarmočnú  veselicu  od  19.00  hod.  až  do  neskorých  večerných  hodín  sprevádzala  hudobná  
skupina  Galaktic.  V sobotu  dopoludnia  koncertovala  dychová  hudba  Závadanka a po nich  
Dychový  orchester  a  mažoretky  z  Novej  Dubnice.   Sprievodnými  akciami boli  výstavy  
v Kultúrnom  centre, Deň otvorených  dverí  v   Multifunkčnej  zásobovacej  základni  Západ  
brigádneho  generála  Jozefa  Martina  Kristína alebo  ľudovo  v  Horných  kasárňach pre  deti 
i dospelých a 1.  ročník  novej  sprievodnej  aktivity  Nemšovského  jarmoku  -  Fujara  
z Považia  -  súťaž  výrobcov  fujár  Zlatá  fujara   pod  záštitou  prezidenta  SR  Ivana  
Gašparoviča,     Celé  to  zorganizoval  Milan  Sedláček  vo  svojej  kaviarni  Oryx  pri kruhovom 
objazde  spolu  s kamarátom Ivanom  Bobotom.  Bolo  to  prvé  podujatie  tohto  druhu na  
Považí,  sprevádzané  bolo  ukážkami hrnčiarstva,  ľudových  remesiel,  výroby  hudobných  
nástrojov  a  rezbárstva  z rôznych  kútov  Slovenska , hlavne  z Považského  regiónu  ako  aj 
hudobnou  produkciou  fujarášov  a gajdošov  i dobrým  občerstvením.   
27. august  -  slávnostné  otvorenie   Mestského  múzea  v Nemšovej.  Dlho  očakávaná 
chvíľa  sa pre  občanov  Nemšovej stala  skutočnosťou.    Niekoľkomesačnej prestavbe  starej  
stodoly  na  krásnu  a modernú  budovu    múzea   za  Kultúrnym  centrom  bol koniec a  dnešným 
dňom  bola  budova  sprístupnená  verejnosti.  Okrem  predstaviteľov  mesta  Nemšová,  
mestského  zastupiteľstva, farského  úradu,  oboch  vojenských  útvarov, Vetropacku, sa  na  
otvorení  zúčastnili zástupcovia  Mestského múzea  v Trenčíne,  vedúca  odboru kultúry  
z Vyššieho  územného  celku  Trenčín Ing.  Marta  Šajbidorová,  zástupca  starostu  družobného  
mesta  Hluk  Miroslav  Jelenek.  Slávnostný program sa uskutočnil  vo  vynovenom  amfiteátri, 
medzi múzeom  a Kultúrnym centrom. Hostia i občania  si  mohli  zasadnúť  do stacionárnych 
sklápacích  sedadiel, otočených smerom ku  krytej  terase KC. Tá  zároveň  slúži  ako  tribúna  
pre  účinkujúcich.  V kultúrnom  programe  vystúpili  mužský  spevácky  súbor  Nemšovan.  
Dychová  hudba  NGO  i Folklórny  súbor  Liborčan, vystriedali  ich  príhovory  primátora  
mesta,  zástupcu  z družobného  mesta  Hluk.  Primátor  Ján  Mindár  v krátkosti  oboznámil,  
že  myšlienky  na vznik  vlastného múzea  tu  boli  dávno,  ale  konkrétne  kontúry  nadobudli,  
keď  sa  podal  projekt  v rámci  programu  cezhraničnej  spolupráce  medzi  SR  a ČR v roku  
2008. Projekt  bol  podaný  s družobným mestom  Hluk,  s ktorým bola  predtým  podpísaná  
Zmluva  o partnerstve.  Vznikol  tým  spoločný projekt  pod  názvom  Po  stopách  histórie  
a kultúrnych   tradícií  Hluku  a Nemšovej. V duchu  tohto spoločného  projektu  si  každá  
strana  vypracovala  projekt  a podala  ho na  vlastné ministerstvo.    Nemšová  vypracovala  
projekt  pod  názvom  Mestské   múzeum  Nemšová  s expozíciou  ľudovej  kultúry, sklárskou  
expozíciou  a expozíciou  vojenskej  kartografie  a topografie.   Projekt  dostal  zelenú,  
vybavilio  sa  všetky   finančné  i stavebné  náležitosti,  vybrala  sa  stavebná  firma  a v  roku  
2009 sa   začalo  stavať.   Českí  partneri  z Hluku  boli  tiež úspešní s projektom,  ktorý  
nazvali   Muzeum  lidového  ornamentu. (podrobne  sa  Mestskému múzeu  venujeme aj 
v kapitole  Organizácie). Pásku slávnostne   prestrihli  primátor  Nemšovej  Ján  Mindár,  
vicestarosta  Hluku  Miroslav  Jelenek  a Ing. Marta  Šajbidorová z VÚC.  Záujem o prvú  
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prehliadku  múzea  zo  strany  občanov  bol taký  enormný, že  dovnútra  boli  vpúšťaní len  
v skupinách, čo  potešilo  všetkých  zainteresovaných,  hlavne  koordinátorku  múzejných  
zbierok ako i celej činnosti múzea   Ing. Marcelu  Prekopovú. 
18.  septembra od  7.00  do 22.00 sa  konalo  Referendum, ktoré  na  základe petičnej  
akcie  strany  Sloboda  a solidarita  vyhlásil  prezident  SR.  Bolo  treba  odpovedať  na  6  
otázok : 
1.  Súhlasíte  s tým, aby  Národná  rada  SR  zákonom  zrušila  povinnosť  fyzických  a právnických  osôb  
platiť  úhradu  za  služby  verejnosti  poskytované  Slovenskou  televíziou  a Slovenským  rozhlasom ? 
2. Súhlasíte  s tým, aby  Národná  rada  SR  zákonom  rozšírila  možnosť  prejednať  konanie  poslanca  
NR  SR  ako priestupok  na  všetky  priestupky  podľa  zákona  o priestupkoch? 
3. Súhlasíte  s tým,  aby  NR SR ústavným  zákonom  znížila  počet  poslancov  NR SR  na  100  
s účinnosťou  od  nasledujúceho  volebného  obdobia ? 
4. Súhlasíte  s tým,  aby  NR SR  zákonom ustanovila,  že  orgány  verejnej  moci  môžu  obstarávať   
osobné  motorové  vozidlá  s obstarávacou  cenou  maximálne  40tisíc  Eur ? 
5. Súhlasíte  s tým,  aby  NR SR  ustanovila  možnosť  voliť  poslancov  NR SR  a poslancov  Európskeho  
parlamentu  prostredníctvom  internetu  ? 
6.  Súhlasíte  s tým,  aby  NR SR  zákonom  vyňala  osoby  poverené  výkonom  verejnej  moci  z možnosti  
uplatniť  právo na  odpoveď  podľa  tlačového  zákona ? 
V Nemšovej  zriadil   mestský  úrad  referendové  okrsky  č.  1  až  6 tak, ako  pri  
parlamentných voľbách   v júni  t. r. ,  taktiež  referendové  okrskové  komisie,  ktorých  členov  
doporučovali  strany  a hnutia,  prípadne ich menoval  primátor  mesta.  Z úsporných  dôvodov  
komisie  nemali  zapisovateľky,  iba  predsedov,  ktorí  zároveń  vykonávali  i túto  funkciu.   
Vysvetľovacia  predreferendová  kampaň  bola  slabá.  Z celkového  počtu  oprávnených  voličov 
(5113),  sa  referenda  v Nemšovej  zúčastnilo  1344 voličov,  čo  bolo 26,  28  %.  
44. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sa konal v  Kultúrnom  centre  v Nemšovej 
v dňoch  8.  až   11.  októbra.  Aj  napriek  zlej  zeleninársko  -  ovocnej sezóne  a daždivému 
počasiu  nebola  núdza o exponáty  zeleniny,  ovocia ,  kvetov, včelárskych  produktov, sušených  
kvetov a pod.  Záhradkárske  organizácie  a  Mesto  Nemšová   ako  organizátori výstavy    
zapojili   základné   a  materské  školy  i ZUŠ, ktoré  vystavovali   svoje  výtvarné  práce. 
V októbri, ktorý  je  venovaný  úcte  starším,  sa  aj  naši  seniori stretli  na  slávnostnom 
posedení  dňa  17. októbra  v Kultúrnom centre,  kde   si  pripomenuli  20.výročie  Seniorklubu.  
Prítomný  bol  i primátor  mesta, ktorý  zablahoželal  37  jubilantom Seniorklubu, z ktorých  
najstaršia  členka,  p.  Štefánia  Mošková  sa  dožila  90  rokov  života. 
30.a 31. október sa niesol  v duchu  100. výročia  trate  Nemšová- Lednické Rovné. 
Prevádzka  na  trati  medzi  Lednickým  Rovným  a Nemšovou  bola  spustená  25. októbra  1910.  
Ide  o jednokoľajnú  neelektrifikovanú  trať,  na ktorej  je  5  zastávok,  z toho je  len  1  
stanica  v Pruskom.  Osobná  doprava na tejto  trati  bola však zastavená  od februára  2003 
z dôvodu  nerentability,  je  využívaná  len  na prepravu    drevenej  guľatiny.  Napriek  tomu sa  
oslavovalo,  aj  keď  nostalgicky.  Postarala  sa o to  Spoločnosť  Považskej  dráhy  ako  hlavný  
organizátor  podujatia  v spolupráci  s  Parostrojným  spolkom  z Prievidze  a za  podpory  mesta  
Nemšová,  obcí  Pruské,  Lednické  Rovné  a Železníc  Slovenskej  republiky. Z Trenč. Teplej  
bol  v sobotu  ráno  30. 10.  vypravený 55 – ročný  motorový  vozeň,  tzv. Hurvínek, do  ktorého  
mohli i záujemcovia   z Nemšovej  nastúpiť  a odviezť  sa po  trati,  na  ktorej už  7  rokov  
neprešiel  osobný  vlak,  až  do  Lednického Rovného  a naspäť.  Keď  sa Hurvínek  vrátil naspäť  
do Nemšovej, už  tu  čakal vlak  s parnou  lokomotívou  prezývanou  Ušatá z Prievidze, ktorá  
tiež  merala  cestu do Lednických  Rovní  a späť.  Počas  pobytu  vlakov  v  Nemšovej  sa  
o program  postaral  Folklórny súbor  Liborčan  a dychová hudba  Pavla  Králika. Na  začiatku  
akcie  príležitostných  cestujúcich  na  železničnej  stanici  v Nemšovej, ktorí mali záujem 
o jazdu  v týchto  starých  vlakoch, privítal aj primátor  mesta  Ján Mindár.  
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6. novembra   sa   uskutočnil  42.  ročník   tradičného  športového  podujatia  Behu  okolo 
Ľuborče, ktorého  usporiadateľmi  bolo   Mesto  Nemšová,  TJ  Ľuborča,  PD  Vlára  Nemšová  
a mládež  Ľuborče.  Bližšie  o podujatí píšeme  v kapitole   Šport. 
V sobotu 27. novembra sa konali Komunálne voľby (od  7.00 do  22.00 hod.)   boli  
najočakávanejšou  udalosťou  z pohľadu  samosprávy. Pre  voľbu  primátora  a 13  poslancov      
boli súčasným mestským zastupiteľstvom  určené  4  volebné  obvody.  1. volebný obvod  tvorila  
mestská  časť  Nemšová, volilo  sa  7  poslancov,   2.  volebný  obvod  tvorila  m.  č.  Ľuborča, 
volili  sa  3  poslanci,  3.  volebným  obvodom  bola  m. č.  Klúčové,  volili  sa  2  poslanci,  4.  
volebný  obvod tvorila  m. č.  Trenčianska  Závada,  volil  sa  1  poslanec.   Vytvorených bolo  6  
volebných  okrskov ako  pri  parlamentných  voľbách,  zriadených bolo  6  okrskových  volebných 
komisií. 
Na  obdobie  rokov  2010  -  2014  bola   zriadená  mestská  volebná  komisia  v zložení  :  
Predseda  -  Mgr.  Ladislav  Palička,  delegovaný  primátorom  mesta 
Podpredseda  -  Katarína  Korvasová, delegovaná  primátorom mesta 
Členovia  -  Peter  Hudcovský, delegovaný  stranou  SaS, Mgr.  Daniel  Gajdoš, delegovaný  
hnutím  KDH  a   Bc.  Miroslava  Dubovská,  delegovaná  primátorom  mesta. Za  zapisovateľku     
vymenoval  primátor  mesta  Mgr. Beátu  Belkovú, vedúcu  Správneho oddelenia.  Oficiálna  
volebná kampaň začala  10. a  skončila  25. novembra.  V časovom  termíne  do  30. októbra  
odovzdali  kandidátne  listiny  na primátora  4  kandidáti :   
Ing.  František  Bagin,  zástupca  primátora  - nezávislý  kandidát 
MUDr.  Peter   Daňo,  lekár  -   za  Kresťanskodemokratické  hnutie 
Ing.  Tibor  Meliš,  velitteľ  Horných  kasární  - nezávislý 
Ján  Mindár, súčasný  primátor  -  nezávislý 
Na poslancov  do  mestského zastupiteľstva  podľa  volebných  obvodov  kandidovali  : 
Vo VO č.  1  Nemšová ( 29  kandidátov ),Bc.  Anton Andel  ( ĽS  HZDS,  SMER SD, SNS),  Ing. 
František  Bagin (nezávislý), 3. Ing. Zita  Bednáriková  (nezávislá),  4.  František  Begáň ( KDH), 5. MUdr. 
Peter  Daňo (KDH), 6. Ing. Dušan  Duvač  (nezávislý),  7.  Ing.  Alexandra  Ďurišová  (nezávislá),  8. Milan  
Haljak (ĽS HZDS, SMER SD, SNS),  9.  Ladislav  Chlebana  (ĽS  HZDS, SMER SD, SNS),  10.  Pavol  
Chmelina  (nezávislý),   11.  Viktória  Korbašová  (nezávislá), 12.  Marián  Králik  (nezávislý),  13.  Peter  
Králik  (nezávislý),  14.  Anton  Krchňávek  (KDH),   15. Ing.  Miroslav  Masár  (Demokratická  strana), 16. 
Bc.  Stanislav  Mičko  (ĽS  HZDS,  SMER SD, SNS), 17. Ing.  Norbert  Moravčík  (nezávislý ), 18. Bc.  
Jozef  Mutňanský  (nezávislý),  19.  Július  Orechovský  (ĽS  HZDS,  SMER  SD, SNS),  20. Ing.  Janka  
Papierniková (ĽS  HZDS,  SMER  SD,  SNS),  21.  Dušan  Pekara  (LS  HZDS,  SMER  SD,  SNS), 22.  Miloš  
Rea  (Nová  Demokracia),  23.  Ing.  Agáta  Sabadková  (KDH), 24.  Mgr.  Alojz  Svedek  (KDH), 25.  Ing.  
Anton  Šumichrast  (KDH),  26.  Ing.  Zita  Tokárová,  ( Sloboda  a Solidarita),  27.  Milan  Trenčan  
(nezávislý), 28.  Zuzana  Tršková, (Nová  Demokracia),  29.  Agnesa  Vašíčková  (KDH) 
Vo  VO  č.  2  Ľuborča  (9  kandidátov)  1.  Marta  Bobošíková  (KDH),  2.  Ján  Gabriš  (KDH), 3. Mgr.  
Anna  Gajdošová  (KDH),  4. Alžbeta  Gurínová  (ĽS  HZDS,  SMER  SD,  SNS),  5.  Emil  Hrnčiarik 
(nezávislý),  6. Stanislav  Husár  (nezávislý),  7. Janka  Koníčková  (nezávislá),  8.  Ján  Mindár  (nezávislý),  
9.  Peter  Ondreička  (nezávislý) 
Vo  VO č.  3  Kľúčové.  (6  kandidátov)   1.  Marianna  Hladká  (KDH),  2. Ján  Kiačik  (KDH),  3.  Ing.  
Jozef  Rea  (Nová  Demokracia),  4. Dominik  Vavruš  (ĽS  HZDS,  SMER SD,  SNS), 5. Eva  Varušová 
(nezávislá), 6.  Martin  Vavruš  (ĽS  HZDS,  SMER SD, SNS) 
Vo   VO  č.  4   Trenčianska  Závada  ( 2  kandidáti)  1.  Ing.  Stanislav  Gabriš  (KDH),   2.  Jozef  
Kuruc  (ĽS  HZDS, SMER  SD,  SNS) 
Z celkového  počtu   5132  voličov  sa  zúčastnilo  3 051,  čo  bolo  59,45  % 
Výsledky  volieb. 
Na volebné  obdobie   2010  -  2014  bol  za  primátora  mesta  zvolený  Ing.  František  
Bagin, nezávislý kandidát  s počtom 1448  hlasov (48,21 %).  Poradie na ďalších miestach : 
2. MUDr.Daňo -  1010  hlasov, 3. Ján  Mindár – 315 hlasov, 4. Ing.  Tibor  Meliš – 230 hlasov. 
Zvolení  poslanci  podľa volebných obvodov   (VO)   : 
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VO  Nemšová .    1.  Ing. František Bagin  keďže  bol zvolený  za  primátora, na  jeho miesto  
nastúpil  náhradník  Ing.  Dušan  Duvač,  2.  MUDr.  Peter  Daňo, 3. Anton Krchňávek, 4. 
František  Begáň,  5.  Ing.  Zita  Bednáriková,  6.  Pavol  Chmelina,  7.  Ing.  Norbert  Moravčík 
VO  Ľuborča.   1.  Ján  Gabriš,  2.   Stanislav  Husár,   3. Mgr.  Anna  Gajdošová 
VO  Kľúčové.   1.  Ing.  Jozef  Rea,   2.  Eva  Vavrušová 
VO  Trenčianska  Závada.  1.  Ing.  Stanislav  Gabriš 
Výsledky  ukázali,  že  v samospráve  mesta  Nemšová  nastala  po  4  volebných  obdobiach  
zmena  na  poste  primátora.  V mestskom  zastupiteľstve na  obdobie  rokov  2010  až  2014  
boli  zvolení  6  poslanci  za  KDH,  6  ako  nezávislí  a   1  za  stranu  Nová  Demokracia. 
Do  30 dní   od  konania  komunálnych  volieb  zvolal  doterajší  primátor  Ján Mindár  
Ustanovujúce  zasadnutie  novozvoleného mestského zastupiteľstva  na  deň  27.  decembra   
Novozvolenému  primátorovi  Ing. Františkovi  Baginovi  zablahoželal  k  zvoleniu  a   odovzdal  
mu  mestské  insígnie.  Nový  primátor  zložil  predpísaný  sľub primátora, čím  sa oficiálne  ujal   
svojej  funkcie  primátora  mesta  a prevzal  vedenie  tejto  schôdze. Keďže  bol  zvolený  aj  
za  poslanca,  poslaneckého mandátu  sa  vzdal   a na  jeho miesto mohol nastúpiť  náhradník  
z volebného obvodu Nemšová -  Ing.  Dušan  Duvač. Vo  svojom  úvodnom  vystúpení  sa nový  
primátor poďakoval   dosluhujúcemu   primátorovi  za  odvedenú prácu,  ktorú  v prospech  
samosprávy  mesta  a jeho  občanov  za  svoje  dlhoročné  pôsobenie  v tejto funkcii  vykonal.  
Novozvolení  poslanci   zložili tiež  predpísaný  sľub  poslanca   vrátane  náhradníka  Ing.  
Dušana  Duvača.  V ďalšom  priebehu  zasadnutia sa  volili  ďalšie  orgány  mesta.   Za  zástupcu  
primátora  navrhol  primátor  Bagin  kandidáta zo  zvolených   poslancov - Ing. Stanislava  
Gabriša  z volebného  obvodu  Trenčianska  Závada. Bez  pripomienok  bol  zvolený.     Zvolených  
bolo  5  komisií nasledovne: 
Komisia   sociálno- zdravotná. Zapisovateľka :  Jarmila  Raftlová 
Predseda : MUDr.  Peter  Daňo    Členovia :  Ing.  Margita  Breznická, Mgr.  Anna  Gajdošová ,  Alžbeta  
Gurínová,  Mária  Gurínová,  Jozef  Knápek,  Margita  Šumichrastová,  Mária  Vydrnáková, 
Komisia  životného  prostredia  a výstavby.  Zapisovateľka  : Ing.  Soňa  Prílesanová 
Predseda  :  Ing.  Dušan  Duvač    Členovia  :  Ing.  Jozef  Ďurík,   Ján  Gabriš,  Ing.  Stanislav  Gabriš,  
Pavol  Chmelina,  Ján  Kiačik,  Ing. Miroslav  Masár,  Ing.  Anton  Šumichrast 
Komisia  finančná  a správy  mestského majetku.  Zapisovateľka :  Ing. Jarmila  Savková 
Predseda  :  Ing.  Jozef  Rea   Členovia :  Ing.  Bernard  Bagin,  Ing.  Zita  Bednáriková,  František  Begáň,  
Marta  Bobošíková,  Marianna  Hladká,  Ing.  Norbert  Moravčík,  Agnesa  Vašíčková 
Komisia  obchodu,  ochrany  spotrebiteľa  a verejného  poriadku.   Zapisovateľka :  Bc. Eva  Poláčková 
Predseda  : Eva  Vavrušová   Členovia  :  Ing.  Alexandra  Ďurišová,  Ing.  Miroslava  Mazánová, Mgr.  
Jaroslav  Mojto,  Peter  Ondrejička,  Ing. Agáta   Sabadková,  Mgr.  Alojz  Svedek, Pavol Vavruš 
Komisia   kultúry,  školstva  a športu.  Zapisovateľka :   Ing.   Eva  Brandoburová 
Predseda  :    Anton   Krchňávek     Členovia  :  Bc.  Miroslava  Dubovská,  Ing.  Peter  Gabriš,  Vladimír  
Gajdoš,  Mgr.  Mária  Haljaková,  Stanislav  Husár,   Ing. Marcela  Prekopová,  Mgr.  Emília  Mazanovská  
Na  sobášenie  a vykonávanie  občianskych  obradov boli  schválení :  Ing.  Zita  Bednáriková,  Ing.  
Stanislav  Gabriš,  Stanislav  Husár a Ing.  Jozef  Rea.   
MsZ  zriadilo Výbory  mestských  častí v Ľuborči, a Trenčianskej Závade.  
V decembri  sa  udiali tradičné  udalosti  - osvietenie   vianočného  stromčeka na  sviatok  sv. Mikuláša, 
predvianočný  koncert ZUŠ  v Kultúrnom  centre 22.  decembra   a   Vianočný koncert  žiakov  a  učiteľov   
ZUŠ   dňa  27.  decembra  v Kostole  sv. Michala v Nemšovej.  
Charita  a Spolok  Dcér  kresťanskej  lásky spolu s mestom  Nemšová  pripravili pre  chudobnejších  
a osamelých  spoluobčanov  z nášho mesta  mikulášsko  - vianočné  posedenie dňa  9.decembra 
v Kultúrnom   dome  v Ľuborči, na ktorom  ich  pohostili  vianočnou  kapustnicou,  koláčikmi a darovali im  
malé darčeky. 
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MESTO NEMŠOVÁ - Budovanie  a  úspešne  realizované  projekty z eurofondov a dotácií 
 
Pre  zápis  do  Kroniky  mesta  sme  čerpali  z podkladov, ktoré  vypracovalo  Oddelenie  
investičnej  výstavby, územného  plánovania,  stavebného  poriadku, pozemných  komunikácií  pri 
Mestskom úrade.  Oddelenie  v roku  2010  zabezpečovalo  významné  akcie, kde  bolo  mesto  
investorom  po  stránke technickej a  v roku 2010  aj  boli  dané do užívania : 
-  Zrekonštruovala  sa  stodola  na  mestské  múzeum, v  jeho okolí  sa  upravil  letný amfiteáter  
a prezentačné  stánky, stavby  sa  dali do  užívania    27. augusta  (z  prostriedkov  EÚ) 
-  Zrekonštruovala  sa Materská  škola na  ulici  Odbojárov  vrátane kuchyne, do užívania  sa  
dala  30. novembra  (z  prostriedkov  EÚ) 
-   Zrealizovala  sa  výstavba  ďalšieho  úseku  kanalizácie  v Nemšovej, ukončené  31. marca 
-  v IBV  Vlárska  III  Nemšová    sa  dokončila  výstavba  inžinierskych  sietí  -  kanalizácie, 
vodovodu,  plynu,  nízkonapäťové  a vysokonapäťové  siete,  trafostanica a položili  sa  káble  
verejného osvetlenia 
-  V Trenčianskej  Závade  sa  dokončila  stavba  Doplnkového  vodného  zdroja,  ktorá bola  
etapovito stavaná  od  roku  2007 ( dokončený  bol  24. novembra  2010), vodovod  sa  potiahol  
na  ulicu  Kúty 
-  V  Novej  Nemšovej sa  tiež  vybudoval  vodovod,  dokončený  bol  13. septembra 
-  Na  základe  dotácie  z Ministerstva  školstva, vedy, výskumu  a športu  SR  mesto   opravilo  
podlahy   a vymenilo  dvere   v ZŠ  na  Ul. J. Palu 
-   vyasfaltovali  sa  miestne    komunikácie  na    IBV  Záhumnie  v m. č. Nemšová   (v novembri)   
Investičné   akcie   mesta  ktoré   sa  začali  v roku  2010  : 
-  V júni   sa  začalo  s  novostavbami  nájomných  bytov – 8  b.j.  na  Ul.  Mládežníckej  a 16 b. j.  
na Ul. Športovcov.  Jej   realizátorom je  PD  Vlára  
Mesto zabezpečovalo aj   akcie  neinvestičného  charakteru - projektové dokumentácie, ktoré  
boli  podkladom pri  podávaní  rôznych  žiadostí pri  europrojektoch i  o dotácie na  
ministerstvá.  Samostatnú  kapitolu  tvorila  príprava  na   tvorbu  nového Územného  plánu  
mesta  Nemšová, zabezpečovali  sa  podklady  pre  nového  zhotoviteľa,  začala sa príprava  
obstarávania  nového plánu. 
 
Podané  projekty  z  eurofondov ,  dotácie  z ministerstiev 
 
Tu  treba   skonštatovať, že  Nemšová  bola,  čo  sa týka  počtu  vysúťažených  projektov,  
jednou  z najúspešnejších  samospráv  v rámci  celého  Slovenska. Dôkazom  toho  sú  úspešne  
schválené  projekty  z minulých  rokov,  ktoré sa už  realizujú. 
V roku  2010  bola  agenda  vypracovávania   projektov  pre získavanie  nenávratných  
finančných   prostriedkov  zo  štrukturálnych fondov  EÚ  začlenená  pod Oddelenie investičnej  
výstavby  MsÚ Nemšová,  kde  ju vykonávala odborná  referentka  a  projektová  manažérka   
Ing.  Andrea  Ondrejičková.  V  tomto  roku  boli opätovne  podané projekty  
z predchádzajúceho  roku, ktoré  zatiaľ neboli  úspešné.  Boli to  : 
-  Rekonštrukcia  verejného  osvetlenia,  
-  Úprava  a rozšírenie Centra  sociálnych  služieb 
-   Zefektívnenie  vykurovacieho  systému  v meste  Nemšová,  
-  Uzatvorenie a rekultivácia  skládky  tuhého komunálneho odpadu  Volovce,  
-  Spevňovanie  brehov  Závadského a Ľuborčianskeho potoka 
V tomto  roku  ich už  príslušné ministerstvá  schválili. 
Podané  boli aj  ďalšie  projekty, ktoré  boli  úspešné  :  
-  Ochrana  ovzdušia  v Nemšovej 
-  Protipovodňové opatrenia  a varovný systém  Říka – Vlára – Váh  II. etapa ( v rámci     
   operačného programu Cezhraničnej  spolupráce  SR – ČR) 
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- Československé  výstavy  kvetov,  ovocia  a zeleniny  (  v rámci  Fondu  mikroprojektov   
   cezhraničnej  spolupráce  SR – ČR) 
-  Podpora  a rozvoj  cestovného  ruchu  v meste  Nemšová 
Ešte uvádzame   2  podané projekty, ktoré boli  neúspešné : 
-  Rekonštrukcia   a modernizácia  zdravotného  strediska  v meste  Nemšová 
-  Zvýšenie  kvalitatívnej  úrovne  separovaného  zberu  odpadov  v meste  Nemšová 
Úspešne  dopadla  žiadosť  o dotáciu  na   Ministerstvo   školstva, vedy, výskumu  a športu 
SR,  ktoré poskytlo  mestu   dotáciu   50.000 Eur. Tá  sa  použila  v  ZŠ  na  Ul.  J. Palu  na   
opravu  podláh  a výmenu  dverí.   
 
Z   Č  I N  N  O S T  I    S A M O S P R Á V Y 
 
Primátor mesta  Ján  Mindár,  zástupca  primátora  Ing.  František  Bagin, a  13 poslancov  
mestského  zastupiteľstva  (MsZ) v  4 volebných  obvodoch   pôsobili  v poslednom  roku  
volebného  obdobia   2006  -  2010. 
Mestské  zastupiteľstvo  zasadalo  podľa  harmonogramu,  v prípade  prejednávania  
neodkladných   záležitostí,  zasadalo  i v mimoriadnych  termínoch.  Na  riadnych  zasadnutiach  
sa   poslanci  stretli    celkom  8  - krát,   3  zasadnutia  boli  mimoriadne. Boli  na nich  prijaté  
uznesenia  č.  35 až  45. Pred  každým  riadnym  zasadnutím   sa  poslanci  s  vedením mesta  
stretávali  na  pracovnej  porade.  Z prejednávaných a schválených bodov  vyberáme : 
- podávanie  žiadostí  o nenávratné  finančné  príspevky   z dôvodu   podávania  europrojektov 
- schvaľovania  žiadosti o poskytnutie úveru zo  Štátneho  fondu  rozvoja  bývania  na  výstavbu 
nájomných  bytov  a vystavenie  bankovej záruky  za  tento úver v prospech  VÚB,   a.s. 
- zriadenie  Školského  strediska  záujmovej  činnosti  pri  ZŠ  Ul. J  Palu 
- prijatie  úverov  na  zabezpečovanie  spolufinancovania  projektov  z fondov  EÚ 
- zmluvy  o nájme  mestského majetku,  zmeny  rozpočtu  mesta, záverečný  účet mesta 
- výsledky  hospodárenia  mestských  organizácií 
- štatút  mesta,  rokovací poriadok  MsZ,  vstup  mesta  do  Miestnej  akčnej  skupiny  Vršatec 
- zásady  postupu  pri  vybavovaní  šťažností    a pod. 
Prijaté  boli  2  všeobecnezáväzné  nariadenia  (VZN)  -     24. 11. 
-   VZN  č.  20/2010,  ktorým  sa  mení  dopĺňa  VZN  č.  7/2008   O  miestnych  daniach 
- VZN  č.  21/2010,  ktorým  sa mení  a dopĺňa  VZN  č.  8/2008  O miestnom poplatku  za  
komunálne  odpady  a drobné  stavebné odpady   na  území mesta 
Komisie ako  poradné orgány  zasadali podľa  potreby. Komisia  finančná  a správy mestského 
majetku  zasadala  najviac  -  až  13 – krát.  Prejednávala  všetky  finančné,  majetkoprávne,  
nájomné  záležitosti,  poplatky, dane,  rozpočet  mesta, jeho  zmeny,  finančné krytie  
europrojektov  a pod. a dávala  k tomu  MsZ  odporúčania.  Komisia  sociálno – zdravotná  
zasadala  6 – krát, Komisia  obchodu, ochrany  spotrebiteľa  a podnikania  2 – krát,  Komisia  
výstavby   a územného plánovania 1 – krát, a Komisia kultúry, školstva  a športu  2x.   
Výbor  mestskej časti  Trenčianska  Závada  zasadal  2 – krát,  výbor  m. č. Kľúčové  1 –krát. 
Kontrolórke  mesta  Ing.  Nadi  Papiernikovej  sa  koncom  roka  končilo  obdobie  pôsobenia, 
zvolená  bola  do  konca  roka  2010.  Primátor vypísal  výberové konanie,  do  ktorého  sa mohli  
prihlásiť  záujemcovia  o túto  funkciu.   Výberové  konanie  sa  konalo  dňa  24.  novembra  pod 
dohľadom  výberovej  komisie,  ktorá   bola  menovaná  na  zasadnutí  MsZ   29. septembra.  
Výberová  komisia  v zložení  :  Ing. Dušan  Duvač  - poslanec,  Marianna  Hladká  -  poslankyňa a  
Mgr.  Beáta  Belková  -  za  Mestský  úrad,  vybrala   opäť   Ing. Naďu Papiernikovú.  MsZ  ju  
na  základe  výberu  aj zvolilo do  funkcie na poslednom  zasadnutí  dňa  24.  novembra  2010. 
Jej nové funkčné  obdobie  sa  začalo  1.  januára  2011  (uväzok  0,4). 
Zásadný  vplyv  na  rozpočet  mesta mala   v roku  2010   realizácia  projektov  a čerpanie  
finančných  prostriedkov  zo  štrukturálnych  fondov  Európskej  únie, ako  aj  ďalších  dotácií  



 17 

a finančných  mechanizmov.   V roku  2010  enormne  narástli  kapitálové  výdaje  a to  z titulu  
dofinancovania  rekonštrukcie  ZŠ  J.  Palu,  MŠ Ul. Odbojárov, Mestského  múzea,  začatia  
nového   projektu  Regionálne  centrum  biologicky  rozložiteľného odpadu (BRO)Nemšová,  
začiatku  výstavby  nájomných  bytov,  realizácie  inžinierskych  sietí  v IBV  Vlárska  III,  
výstavby vodovodu  Trenč.  Závada  i dofinancovania  kanalizácie  Ul. SNP  Nemšová.  
Krátkodobé  záväzky  predstavovali  k 31. 12.  2010  sumu   1.614 797,39 Eura,  z toho  
neuhradené  faktúry  činili  1.529437,82 Eura. 
V konečnom  dôsledku,   bol  výsledok  rozpočtového  hospodárenia  v strate  - 876.162,07 Eura, 
ktorá  bude  vykrytá  z rezervného fondu  vo  výške  8.602,40 Eura  a z finančných  operácií  
a úverov vo  výške   867.559,67 Eura.  Hospodárskym  výsledkom mesta   za  rok  2010  bola 
strata vo  výške  214.235,28  Eura.  Mesto nastúpilo  cestu  prísnej  konsolidácie  výdavkov    
a s veriteľmi   uzatvorilo splátkové kalendáre. 
 
O R  G  A N  I Z Á  C  I E 
 
Mestský   úrad 
 
Funkciu  prednostu  vykonával  Pavel  Králik.  Mestský úrad   bol rozdelený   na 3 oddelenia  : 
1.  Oddelenie  správne,  sociálnych  vecí  školstva, životného  prostredia a kultúry 
Vedúca  Mgr.  Beáta  Belková.  Zabezpečovalo  administratívno -  organizačné  úlohy, súvisiace  
so  zasadnutiami  mestských  zastupiteľstiev (MsZ), pracovných porád  poslancov,  komisií pri 
MsZ,   v rámci súčinnosti  orgánov  vo  verejnej správe  poskytovalo  rôzne  správy  a potvrdenia  
pre  potreby  súdov,  exekútorov, úradu  práce, polície  a pod.,  zabezpečovalo  agendu  
podateľne, pokladne, personalistiky nielen  pre  MsÚ, ale  i pre  školy, škôlky, Centrum  sociálnych 
služieb ( v roku 2010  to bolo 45  žiadostí   o prijatie  do  zamestnania)).   Oddelenie  bolo  
klientskym  centrom, resp. kanceláriou  prvého kontaktu, kde si občania   osobne  vybavovali 
počas  stránkových  hodín   i  ďalšie   agendy   na  úsekoch  : 
-  matričnom a overovacom (  Jarmila  Raftlová, zastupovali  ju  Jarmila Lamačková,  Mgr. Beáta  
Belková, Ing. Eva  Brandoburová) 
-  evidencie obyvateľov  a ohlasovňa  pobytu  ( Jarmila  Lamačková) 
-  úseku kultúry a životného   prostredia   (Ing.  Eva  Brandoburová) 
-  úseku  školstva ( Iveta  Pavlačková) 
-  úseku  podnikania   ( Bc. Eva  Poláčková ) 
Činnosti  jednotlivých   úsekov  sa venujeme ďalej v Kronike  mesta v  samostatných  kapitolách.  
Treba  spomenúť, že pod oddelenie bola začlenená  agenda   Zboru  pre občianske  záležitosti pri  
zabezpečovaní  občianskych  pohrebov, sobášov,  vzácnych  životných jubileí a najnovšie  Vítanie  
detí  do života  a pod.  vedenie  Pamätnej  knihy  mesta,  zabezpčovalo  sa tiež   každodenné  
hlásenie  v mestskom  rozhlase. 
Organizačne  tu  bola  začlenená  Mestská knižnica,  Mestská  športová  hala, Centrum  
sociálnych  služieb,  zriadeňkyňa mesta Ľudmila  Králiková  a  sekretariát.  Služby  na  
sekretariáte  zabezpečovali  pracovníčky  oddelenia do  30. júna.  Od  1.  júla  do  konca  roka  
to  boli  pracovníčky  na  dohodu, ktoré boli  evidované  na Úrade  práce  a vykonávali  tu  tzv.  
absolventskú prax,  ktorú hradil  úrad  práce. (  Lenka  Országová  a Dominika  Rýgerová ).  
Agenda  projektového  manažéra, ktorú  vykonávala  Ing. Marcela Prekopová bola  z dôvodu jej  
dlhodobej práceneschopnosti   presunutá  na Oddelenie   investičnej  výstavby. 
2. Oddelenie  finančné  a správy  mestského majetku. Vedúca  Ing.  Jarmila  Savková bola 
zodpovedná  za agendu  rozpočtu  mesta,  pripravovala  rozbory  hospodárenia, správy o čerpaní  
rozpočtu,  jeho  zmeny, čo  bolo podkladom  pre rokovania Komisie  finančnej  ako  aj  MsZ  Po  
finančnej  stránke metodicky  usmerňovala  a riadila  mestské organizácie  -  VPS, m.p. o., 
Mestskú  pálenicu, s.r.o.,  CSS.  Pri  školách – ZŠ  J.Palu,  ZUŠ, materskej  školy, vykonávala   
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prenesený  výkon  štátnej  správy po finančnej  stránke. Rozdelenie  jednotlivých  útvarov  sa  
oproti minulému  roku nezmenilo: 
- útvar   daní a  poplatkov (Bc. Eva  Poláčková) 
- útvar  účtovníctva  a majetku  ( Tu od  1.  januára  došlo  k zmene. Ing. Zita  Bednáriková  
odišla   pracovať  ako  ekonómka  do  Regionálnej  vodárenskej  spoločnosti  Vlára – Váh.  Na  
jej  miesto  nastúpila Ing.  Jana  Kucharíková ) 
- útvar  poplatkov  a miezd (Iveta  Pavlačková) 
- útvar  finančný  ( Mária   Bračíková) 
3.  Oddelenie  investičnej  výstavby, územného  plánovania,  stavebného poriadku,  dopravy   
    a pozemných  komunikácií.  Vedúca  Ing.  Soňa  Prílesanová.   
V roku  2010  tu  bola  zabezpečovaná  činnosť stavebného  úradu  a špeciálneho  stavebného  
úradu  ako  cestného  správneho orgánu  pre  občanov  a podnikateľské subjekty  na  území  
mesta  Nemšová,  pre  obec  Horná  Súča,  a Trenčianska  Turná  v konaniach  a povoleniach, 
v ktorých  boli  stavebníkom.  Rozsiahlu  agendu vrátane  vedúcej oddelenia  vybavovali  : Ing.  
Andrea  Minďárová,  samostatný  odborný  referent (SOR) pre  dopravu a stavebný  poriadok,  
Ing.  Viktória  Korbašová,  SOR  pre  stavebný  poriadok  na  0,63  úväzok a  Ing.  Andrea  
Ondrejičková,  odborný  referent  a projektový  manažér.  V rámci činnosti  stavebného  úradu 
boli  vydané  3  búracie  povolenia  na  stavby,  9  územných   rozhodnutí, 40  stavebných  
povolení,  5  povolení  na  zmenu  stavby  pred  dokončením,  41  kolaudačných  rozhodnutí,  58  
povolení  drobných  stavieb  a stavebných  úprav,  43  záväzných  stanovísk a potvrdení,  
vykonaných  bolo  13  štátnych  stavebných  dohľadov, vydali  sa 3  rozhodnutia  o umiestnenie  
reklamných  zariadení,  11  rozhodnutí  o priestupku  pri  správnom delikte. V rámci  činnosti  
cestného  správneho  orgánu  bolo  vydaných  12 rozkopávacích  povolení, 17  určení  dopravného  
značenia,  8  povolení  zvláštneho užívania  miestnych  komunikácií. Pracovníčky  podľa  potreby  
chodili  na tvaromiestne   obhliadky  stavieb,   za  rok  2010 sa ich  vykonalo   77.  Do  pokladne  
MsÚ   boli    odvedené  správne  poplatky  vo  výške  7.991  Eur.    
 Okrem  toho  boli  poskytované  územnoplánovacie  informácie, vykonával  sa  inžiniering  pre  
stavebné  akcie  mesta  Nemšová, pripravovali sa  podklady  a vypracovávali  sa  žiadosti na  
environmentálne  fondy  a štrukturálne  fondy  EÚ  ako aj  pre  infraštruktúru  na  nájomné  
byty. Pripravovali  sa  podklady  pre  Komisiu  výstavby  a uzemného plánovania a pre rokovanie  
MsZ.  Začali  sa prípravné práce na  tvorbe  nového územného  plánu.  Treba  pripomenúť, že  
od  roku   2003, keď  spomenuté  agendy  prešli pod  obce  a mestá, sa počet  podaní, 
rozhodnutí,  či  stanovísk  zdvoj  až  strojnásobil. 
 
Verejno-prospešné  služby, mestská  príspevková  organizácia (m.p.o.) 
 
VPS , m. p. o.   si  plnila  svoje  poslanie  vyplývajúce  z hlavného  predmetu  jej  činnosti, ktorá  
sa  oproti minulým   rokom  nezmenila. Nad  rámec  svojej  hlavnej  činnosti, určenej  
zriaďovateľom –mestom  Nemšová,  vykonávala  i podnikateľskú  činnosť  v oblastiach  cestnej 
nákladnej dopravy,   poskytovala  služby  mechanizmami, služby  pri vývoze  odpadov  (skla, 
plastových fliaš, plastovej  fólie, tetrapakov),  bola správcom bytov na  ul. Odbojárov  č.  7,  na  
ul.  Trenčianskej. Poskytovala  pohrebné a cintorínske  služby.  Spravovala  všetky  cintoríny  
a Domy  smútku v Nemšovej, Ľuborči, Klúčovom    i Trenčianskej  Závade.   Pri  smútočných  
obradoch  organizácia  zabezpečila   prenájom   Domu  smútku   a k tomu  všetky   potrebné  
služby  : prevoz  zosnulých  klimatizovaným  chladiacim  vozidlom,  chladiace  zariadenie  na 
uloženie  zosnulého  pred  pohrebom, prevoz  smútočných  vencov  z kvetinárstva,  predaj  
rakiev,  kopanie  hrobu  a asistenciu  pri pochovávaní  zosnulých, hudobný  doprovod i spevákov. 
VPS ,  m. p. o.  sa  obracala  na  pozostalých, ktorých príbuzní  sú  na  cintorínoch pochovaní,  
aby  si  zabezpečovali  nájomné  zmluvy  na  hrobové miesta.  Nájom  sa  vyberal na  10  rokov  
od podpísania  nájomnej  zmluvy.  Vedúcim VPS, m. p. o.  bol  Mgr. Ladislav  Palička,  zástupkyňou 
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a ekonómkou  Katarína  Strečanská,  správu  bytov  mala  na  starosti  Janetta  Macharová, 
ktorá  vystriedala  Martinu  Horváthovú.  V administratíve  pracovala  na  polovičný  úväzok  Eva  
Mičková.   Robotníkov  bolo  12.     Pri  prácach  jarného  upratovania,  kosenia, hrabania, či  
odhŕňania  snehu a  pri  vývoze    odpadu  vypomáhalo  niekoľko pracovníkov  z programu  Malé  
obecné  služby, do ktorého  bolo  zapojené  aj mesto.  Tu sa  využívali  dlhodobo  nezamestnaní,  
evidovaní  na  úrade  práce.  Ich  majstrom  bol  Peter  Daňo, ktorý  mal  pod  dohľadom   
celkom  10  pracovníkov,  ktorí  pracovali  nielen  pre  VPS  m. p. o.,  ale aj  na  triedení  a 
spracovaní  plastových  fliaš,  v športovej  hale,  na  futbalových  ihriskách  a pod. 
Hospodárenie  VPS,  m. p. o.   bolo  v roku   2010  v zisku   vo  výške  1.260,47  Eura, ktorý bol 
odvedený   do  zákonného  rezervného  fondu  VPS, m. p. o.  Plnenie rozpočtu  tejto  organizácie  
podľa  finančného  plánu  tiež nebolo  stratové. 
 
Mestská  knižnica  a jej  pobočky 
 
Vedúca  Mestskej  knižnice  Helena  Spišiaková  spolu  s ďalšou  pracovníčkou,  Renátou  
Švančarovou,  sprístupňovali  knižničné  a bibliografické služby  pre  dospelých, študentov  
i deti  z Nemšovej. Podľa   informácií  od  vedúcej  knižnice,  zaregistrovaných  ich  už  majú   
viac  ako  20  %  z celkového  počtu obyvateľov  Nemšovej  (6.276  obyvateľov).  Knižnica   
poskytuje  aj  internetové  služby na  2  počítačoch. V roku  2010 počet  jej  titulov  narástol 
na  14.084,   vykonaných  bolo  celkom    16.067  výpožičiek.   V marci,  označovanom  ako  
Mesiac  knihy,  usporiadala  pre  žiakov   materských  škôl  a žiakov  1.  stupňa  základných  škôl  
besedy   o knihách, o možnosti  ich  požičiavania ,  o práci  v knižnici  a pod.   Zoznam  
zakúpených kníh  zverejňovala  knižnica  na  stránkach  mestského  časopisu  Nemšovský  
spravodajca,  Okrem    nákupu   titulov  z  beletrie sa zameriavala  aj  na  knižný  fond  
odbornej (náučnej)  literatúry  pre  študentov  stredných  a vysokých  škôl  z oblastí :  
filozofie,  estetiky,  etiky,  psychológie,  sociológie,  ekonómie,  politológie,  práva  i technické  
vedy. 
Knižnice  v mestských  častiach v roku  2010  fungovali vo  svojom  predchádzajúcom 
a zaužívanom  režime, personálne  obsadenie, otváracie  hodiny  či výber  členských  príspevkov  
zostali nezmenené.  Na  nákup  kníh  bolo z mestského rozpočtu  uvoľnených  menej  finančných  
prostriedkov  ako  v minulosti.  
 
Mestská  športová  hala  (MŠH) 
 
Udržanie  a podporovanie  činnosti  Mestskej športovej haly pod  vedením  Vladimíra  Gajdoša, 
sa  začalo  mestu  Nemšová  vyplácať.    Aj  rok 2010 sa  stal  rokom veľkého  športového 
úspechu  športovcov, ktorí  v nej  súťažia  v kolektívnych  športoch.    Bolo  to  florbalové  
družstvo  žien,    ktoré  vyhralo  Majstrovstvá  Slovenska  v rámci  extraligovej  súťaže  
družstiev   po prvý  raz.  Žiacke  a dorastenecké  florbalové družstvá,  ktoré  tu  tiež  trénujú  
pod  hlavičkou  NTS – FK – ZŠ  Nemšová  sa  umiestnili   na  prvých miestach na  
Majstrovstvách  Slovenska  (MS).  Cvičencom  Fitness clubu   sa  tiež  darilo.  
Počas  roka   sa  tu  uskutočnili :  16. ročník  miniligy  (198  hráčov, 16  družstiev), 18. ročník  
žiackeho  halového  turnaja  O primátorskú  vázu, Veľkonočný turnaj  žiakov , pravidelné  
cvičenie  aerobic  Zumba v letnom  období, základné,  obvodné  a oblastné  kolá  žiakov  štátnej  
i cirkevnej  ZŠ  vo  futbale  a  florbale,  celodiecézny  turnaj  študentov  stredných  cirkevných  
škôl  vo  volejbale. 
Svoju  cestu  si  tu  našli  i rodičia  s malými  deťmi, ktoré  navštevujú  materskú  školu.  Počas   
3  mesiacov  nacvičovali  spoločné  cvičenia  na  hudbu  Zlatá  brána  a v júni  sa zúčastnili  na  
Sokolských  slávnostiach  v Športovej  hale  v Trenčíne, ktoré  poriadala  Jednota Sokol 
Trenčín.  Každý  deň  je športová  hala  využívaná,  podľa harmonogramu  tu  športujú  športovci  
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pri tréningoch,  kolektívy  žiakov i  dospelých  z rôznych  organizácií  v rámci  rekreačného  
športovania  a pod. 
 
M e s t s k é  m ú z e u m   N e m š o v á 
 
K zoznamu  organizácií, ktoré budú  pôsobiť v  Nemšovej,  sa  od  27.  augusta 2010 zapísalo  
Mestské múzeum Nemšová.  Cesta k jeho  existencii  nebola  až  taká  jednoduchá  akoby  sa  na  
prvý  pohľad  zdalo.  Myšlienka  na  vznik  vlastného múzea   bola  v hlavách  predstaviteľov  
našej  samosprávy  už  dlho.   Prvé  návrhy  sa  objavili  pri  príprave  Plánu  hospodárskeho  a 
sociálneho  rozvoja  (PHSR) ktoré muselo  mesto Nemšová vypracovať,  ak  sa  chcelo  zapojiť  
do  regionálnej  politiky  Európskej  únie.  Plán  HSR  sa  zameral  na vypracovanie  5 
strategických cieľov   dlhodobého  rozvoja  mesta.  V rámci týchto cieľov  sa  stanovili priority  
a  konkrétne  opatrenia, ktoré  sa  premietli  do  projektov  a projektových  zámerov.  V rámci  
strategického  cieľa  č.  2  s názvom  Racionálne  využívanie  prírodného potenciálu,  zachovanie  
a rozvoj  kultúrneho  dedičstva  bol o. i.  vypracovaný  projekt  s názvom  Etnografické  múzeum  
s topografickou, archeologickou  a sklárskou  expozíciou.  To  bolo v roku  2007.  V roku  2008  
mesto  Nemšová  prijalo ponuku družobného  mesta  Hluk z ČR  na  spoločný  projekt  v rámci 
operačného  programu  cezhraničnej  spolupráce  SR – ČR  na  roky  2007 – 2013 s názvom  
Oblasť  podpory : kultúrny  rozvoj a zachovanie  tradícií.  Obidve  mestá  podpísali  Zmluvu 
o partnerstve   a potom vznikol  spoločný  projekt   pod  názvom  Po  stopách  histórie  
a kultúrnych  tradícií  Hluku  a  Nemšovej. V duchu  tohto spoločného  projektu  si  každé mesto  
vypracovalo  samostatný  projekt,  ktorý  podali  na  príslušné  ministerstvo. Nemšová  sa  
o podporu  Ministerstva  hospodárstva  uchádzala  s projektom  :  Mestské  múzeum  Nemšová  
s expozíciou ľudovej  kultúry, sklárskou  expozíciou a expozíciou  vojenskej  kartografie  
a topografie.   Na  českej  strane   bol  podaný  projekt  Muzeum lidového  ornamentu.  Obidva  
projekty  uspeli.  Projekt nemšovského   múzea  bol  podporený  sumou  393.601  Eur, pričom  5 
% tejto  sumy  muselo  uvoľniť  mesto  zo svojho rozpočtu.  Zmluva  o čerpaní  finančných 
prostriedkov  bola  podpísaná  až  na  jar  2009, kedy  sa mohla  začať  výstavba. Miesto  na  
stavbu  sa  vybralo  za  Kultúrnym centrom, kde stála  nevyužitá   stodola, ktorá  bola  
v majetku  mesta.  Pri vzniku projektu  stavby  spolupracovala projektová manažérka Ing. 
Marcela  Prekopová s architektom  Ing.  Jánom Kvasnicom.  Stavba  trvala  viac  ako  rok   a 
podľa  projektu  vznikla  jednoposchodová  budova,  na prízemí  je  výstavný  priestor  
a turistické informačné  centrum.   Výstavné priestory  sa   delia na  3 expozície - expozíciu  
archeologickú, historickú, národopisnú,  sklársku  expozíciu  a na  Slovensku  jedinečnú  
expozíciu  vojenskej  kartografie  a topografie,  nakoľko  tá má  v  Nemšovej  svoju  históriu  
v existencii  vojenského útvaru,  ktorý  sa  na  kartografiu a topografiu zameriaval.  Expozície  
sú vzájomne  priechodné. Na   jednej  z expozícií  -  na  expozícií  archeologicko  -  historickej  
a   národopisnej,   sa  podieľali  aj  občania  Nemšovej, ktorí  v apríli  t. r.  reagovali  na  výzvu  
Ing. Prekopovej. ( pozri  kapitolu Nemšová- udalosti).   V  rámci  vyhlásenej  zbierky  darovali  
do  zbierkového  fondu múzea  okolo  300  predmetov, z ktorých  boli  vybraté  mnohé  
exponáty,  pracovníci   Metského múzea  v  Trenčíne  ich  zreštaurovali.   
Na  poschodí  je  prednášková miestnosť, ktorá  sa  bude  využívať   na   výstavy  kníh,  obrazov  
krsty  kníh, tvorivé dielne  apod.  Okolie  múzea  bolo  architektonicky  upravené, vydláždené  
a celý  priestor   sa    prepojil  a spojil  s  letným   amfiteátrom,  ktorý  dostal  nový  šat  
v podobe nových  sklápacích  sedadiel  v polkruhovitom  tvare.    Osadené  boli  drevené  stánky,  
vhodné  pri   usporadúvaní  kultúrno –folkloristických  aktivít,  na  predaj  výrobkov  ľudových  
remesiel, na  občerstvenie  a podobne.  Pred  komplexom  múzea  je  umiestnený  5  metrov  
vysoký  osvetlený  triangel   s kameňom  so súradnicami nášho mesta.  Slávnostné  otvorenie  
budovy  s krásne  nainštalovanými  expozíciami  sa  uskutočnilo  27. augusta, na  ktorom  sa  
zúčastnilo    veľa  významných  hostí a stovky  občanov,  ktorí  si  s očakávaním   prezerali  



 21 

všetky  expozície, ktorých   odborným  a metodologickým  garantom je Mestské múzeum 
v Trenčíne. Zbierka  archeologická, historická, národopisná  a sklárska  obsahuje  asi  80%  
darov  od občanov.  Vystavené  boli pozostatky kostry  mamuta, ktoré  sa našli  v Nemšovej na  
Hliníku, v  Ľuborči  nájdené staré  nálezy  popolnicového  pohrebiska  z obdobia  lužickej  
kultúry  1200  rokov  pred  Kristom, tie  vzbudzovali záujem  návštevníkov.  Všetci  si  so  
záujmom prezerali jedinečné exponáty  vojenskej  topografie, kartografie a polygrafie -  mapy, 
prístroje, osobnosti z histórie i  súčasnosti, ktorú  predstavujú  výrobky z  5. 
kartoreprodukčnej  základne  Nemšová  ( Dolné Kasárne).  Mestské múzeum  má  už  svoj krst  
za  sebou,  čas  na  preverenie  jeho  životaschopnosti má  pred sebou. 
  
M e s t s k á    p á l e n i c a   N e m š o v á,  s. r. o. 
 
Spoločnosť  Mestská  pálenica,  s. r. o. ,v  ktorej  je  jediným spoločníkom  Mesto Nemšová, už  
tretiu  sezónu  pozostáva  zo  stredísk : 
-  Pálenica  v Areáli  spracovania  ovocia  na  ul.Rybárskej 
-  Stredisko  Kotolňa  PK 7 – ul. J. Palu 
-  Stredisko  Kotolňa  PK3 -  ul. Odbojárov 
Na  čele  celej  spoločnosti  bol konateľ   Jozef  Petrík, ktorý  bol zodpovedný  za  prevádzku  
stredísk  Kotolní,  navonok celú  spoločnosť  zastupoval  a  pripravoval   podklady  pre  
účtovníčku,    ktorou  za  celú  spoločnosť   bola  Marta  Krchňávková. 
Konateľom  strediska  Pálenica bol   Milan  Koníček, ktorý  mal na  starosti  administratívny  
chod,  objednávanie  záujemcov,  pripravoval  podklady  pre  Colnú  správu  a Daňový  úrad  i  pre  
hlavnú účtovníčku  spoločnosti.   Na  pálenie  destilátov  z privážaných ovocných  kvasov   
dohliadali    4  páleničiari  vrátane  konateľa  Milana  Koníčka.  Páleničiarska  sezóna  
2009/2010  nebola  z tých najlepších,  v konečnom  hospodárskom  výsledku  za  celý  rok 2010 
(tu  treba  prihliadnuť  na  priebeh  jari  2010  a jesene  2010),  sa  objavila strata  vo  výške  -
2.714,43  EUR.  Hospodársky  výsledok  Strediska Kotolňa  PK 7 - J. Palu   bol v zisku  16.002,92  
Eur    a  hospodársky  výsledok strediska  Kotolňa  PK 3  -  Odbojárov  bol  v strate  - 2.049,87  
Eur.    Hospodársky  výsledok  celej spoločnosti  po  zdanení  bol   8.891, 52  Eur. 
V roku  2010 pôsobila  Dozorná  rada   Mestskej pálenice,  s. r. o.   v zložení  :  Jozef  Bahno,  
Ing.  Gabriela Ďurechová, JUDr.  Miloš Mojto. Agnesa  Vašíčková  a Ing.  František  Bagin.  
Zasadala  2 – krát  do roka  a správy  podávala  valnému  zhromaždeniu,  ktorým  je  mestské  
zastupiteľstvo. 
Od  26. februára    2010  bolo  hodnota  celkového  imania  spoločnosti  vo  výške  16.597 Eur. 
 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára –Váh, s.r.o., Nemšová  (začiatok  činnosti) 
 
Regionálna  vodárenská  spoločnosť  Vlára – Váh,  s. r. o.  Nemšová    (RVS VV)  vznikla  zápisom  
do  Obchodného registra  SR  5. októbra  2006. Predmetom  jej  činnosti  je najmä  
prevádzkovanie   verejných  vodovodov  a verejných  kanalizácií.  Jej  spoločníkmi  sú  : Mesto  
Nemšová   a obce :  Dolná  Súča, Horná  Súča,  Hrabovka,  Skalka  nad  Váhom   a Horné  Srnie.  
Spoločnosť  eviduje  základné  imanie  v hodnote  takmer  1.216.125 Eur.   Viac  ako  tri  roky  
trvali  práce  na  vysporiadavaní  majetko – právnych  záležitostí,  ktoré   sa  týkali  týchto obcí, 
príprava  zmlúv,  hľadanie  vhodného sídla  spoločnosti  a pod., kým   došlo  k jej  
sprevádzkovaniu,  ktoré  sa datuje  od  1. januára  2010.  
RVS  Vlára – Váh   od  tohto  dátumu prevzala  do  svojej  správy  vodovody,  kanalizácie  a 
Čistiareň  odpadových  vôd  (ČOV)  na  území mesta  od  Trenčianskej  vodohospodárskej  
spoločnosti, a. s. (TVS,a.s.) spolu  s doterajšími  zamestnancami.  Podľa zákona  č.  442/2002  
Zb. z.    o verejných  vodovodoch  a kanalizáciách  a zákona  č.  276/2001  Zb. z.  o regulácii 
v sieťových  odvetviach  začal  zabezpečovať  dodávku  pitnej  vody  a odvádzania  odpadových  
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vôd.   Zásobovanie  pitnou  vodou   je  však  vo  väčšej  miere  zabezpečované   nákupom    vody 
od  TVS, a.s.  Vlastnú  vodu  dodáva  len   vodný  zdroj  Trenčianska  Závada  - prameň  
Macejka.  Čistenie  odpadových  vôd  je  zabezpečované  na  ČOV  Nemšová, kanalizačný  
systém  tvorí  6  prečerpávacích staníc  odpadových  vôd  a sústava  kanalizačných  výtlačných  
a gravitačných  potrubí.  Od  1.  júla  2010  prevzala  RVS VV, s.r.o.  na  základe  zmluvy  
o prenájme  a prevádzkovaní  vodohospodárskeho  majetku  do  svojej  správy  vodovody  
a kanalizácie  na  území  obce  Horné  Srnie.  Súčasťou  spravovaného  majetku  sú   vodné  
zdroje  -  Stará  rieka  a prameň  Čakanov,  do  správy  prešla  aj  ČOV  Horné  Srnie  -  Rybníky 
Štatutárne  orgány spoločnosti :  Valné  zhromaždenie,  ktoré  tvoria  konatelia  - primátor  
mesta  Nemšová  a starostovia  za  obce  Horná  Súča,  Dolná  Súča  a Horné  Srnie.   
Sídlo  spoločnosti  je  v   budove bývalého  Papiernictva, vedľa  kancelárie  Stavebného  úradu  
na  ul.  SNP  č.  4  v Nemšovej   (neďaleko  budovy  mestského  úradu). Oficiálna  adresa 
spoločnosti  je však rovnaká  ako  adresa  MsÚ.  Riaditeľom spoločnosti sa stal : Ing.  Bohuš  
Babál  a ekonómkou  Ing.  Zita Bednáriková.   Samotná prevádzka  spoločnosti je  rozdelená  na  
ekonomický   a výrobný úsek, ku  ktorému  patrí  :  prevádzka  vodovodov, prevádzka  kanalizácií  
a prevádzka  Čistiarne  odpadových  vôd  (ČOV). Už  v  priebehu  januára  2010  boli 
organizáciám  a   občanom  doručované  oznámenia  a  nové zmluvy  o dodávke  pitnej  vody  
a odvádzaní  odpadových  vôd   a občania  začali  platiť za  vodné  a stočné  v kvartálnych  
intervaloch  s predpokladom,  že  sa  ceny  udržia,  ako bolo  sľubované.  Cena  stočného  v roku  
2010 bola 1,0095 Eura  a stočného  0,9648 Eura,  ceny   boli schválené    Úradom pre  reguláciu 
sieťových  odvetví. 
 
O B Y V A T E Ľ S T V O 
 
Evidencia obyvateľov 
   
K  31. 12. 2010 evidoval   príslušný  úsek  Mestského  úradu  6276 obyvateľov.  V mestskej 
časti  Nemšová   bývalo   4027  obyvateľov,  z toho   bolo    22   takých, ktorí  mali  trvali  
pobyt  len na  mesto, bez  určenia  ulice, v  Ľuborči  bývalo 1319, v Kľúčovom 666  
a v Trenčianskej  Závade  264   obyvateľov.  
Počet  narodených  detí :  67   Počet  prihlásených  občanov  :  69    Počet   úmrtí :  62 
Počet  odhlásených :  69   ( z toho mimo  územia  SR  : 3) 
Celkový   prírastok  - 136 bol  väčší  ako  celkový   úbytok  - 131.    
Na prechodnom  pobyte   bolo  prihlásených   47  občanov. 
Ďalej  bolo zaznamenaných    80  potvrdení  o pobyte,    vydaných  bolo   44   Rozhodnutí  o  
pridelení   súpisného čísla.  Zrušený  pobyt  na   žiadosť  vlastníka  nehnuteľnosti  sa  uskutočnil  
v  4  prípadoch.   
 
Najstarší  občania podľa  mestských  častí : 
Nemšová  -  Emília  Matejková (92 rokov) 
Ľuborča   -  Mária  Blažejová  (90 rokov) 
Kľúčové   -   JUDr.  Anton  Vavruš,  Antónia Janíková  (89  rokov)  
Trenčianska  Závada – Pavlína  Ďurišová  ( 99  rokov) 
 
Z úseku  matriky 
 
Na  úseku  Matriky  MsÚ  Nemšová  bolo  zaznamenaných    3862   osvedčení  podpisov  a 5110  
odpisov  (fotokópií)   V  Knihe manželstiev  bolo  zapísaných  36  manželstiev,  z  toho  32  
cirkevných,  1  s cudzincom  a  2 delegované.  Do knihy  úmrtí  bolo  zapísaných  33 úmrtí. 
Matričný  úsek  vybavoval  tiež  1  prípad  zmeny  priezviska, 1  prípad  prijatia  predošlého 
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priezviska,  2  prípady  určenia  otcovstva.  Na zápis    do  Osobitnej  matriky v Bratislave  bolo  
zaslaných  8 prípadov  (narodenia  a sobáše  v cudzine).  Dodatočných  záznamov  o rozvode  
bolo  zapísaných 10, vydaných  bolo  61  potvrdení  o žití  pre  poberateľov  dôchodkov  
z cudziny.  
 
N e z a m e s t n a n o s ť 
 
Celkový počet  nezamestnaných  občanov  s trvalým  pobytom v Nemšovej,  evidovaných  na 
Úrade  práce, sociálnych  vecí  a rodiny  v Trenčíne  (ÚPSVAR) bolo  61,  z toho   dlhodobo 
nezamestnaných viac  ako  rok  bolo  59, ktorí  boli zároveň  aj  poberateľmi  dávok v  hmotnej  
núdzi. Možno konštatovať, že  z celkového  počtu  ekonomicky  aktívneho  obyvateľstva, cca  
2500  obyvateľov, to  bolo  nezanedbateľný  počet.  Oproti  minulému  roku, keď bolo  veľa ľudí  
prepustených z práce a následne  evidovaných  na  ÚPSVAR,  sa  počet nezamestnaných  citeľne  
znížil.  Po  polročnej  evidencii, kedy  mali  nárok na  podporu  v nezamestnanosti,  si mnohí  našli 
zamestnanie,  resp. vytvorili si  drobné  živnosti alebo  zostali  v kategórii  tzv. dobrovoľne  
nezamestnaných, o počte  ktorých  nie  sú štatistiky.  Z dlhodobo  nezamestnaných   pracovali   
na  základe  Dohody  s ÚPSVAR v Trenčíne 3  nezamestnaní.  Na  základe Dohody  s mestom  
Nemšová  v rámci  programu  Malé obecné služby pracovalo  6  nezamestnaných.  Týmto 9 
nezamestnaným  štát  prispieval  k ich  základnej  sociálnej  dávke   ešte  tzv.  aktivačný  
príspevok  za  vykonávanie  aktivačných  prác  pre mesto.  Boli  zaradení  pri  spracovaní PET  
fliaš, na  zbernom  dvore, pri  upratovacích  prácach  počas  roka   i  v rámci  jarného  
a jesenného  upratovania  a pod.  Dohľad  nad  nimi i organizovanie  práce mal  na starosti  
majster  Peter  Daňo,  na jeho mzdu  tiež prispieval ÚPSVAR v Trenčíne. 
 
EKONOMICKÝ  ŽIVOT,  OBCHOD,  SLUŽBY, PODNIKANIE 
 
Mestský  úrad  na  Úseku  obchodu,  služieb  a podnikania  aj  v roku  2010  vydal  súhlas  so  
začatím  podnikateľskej  činnosti  v 30  prípadoch,  v 16  prípadoch  vystavil  povolenie na  
zriadenie   prevádzky,  v 4  prípadoch  zaznamenal  ukončenie  prevádzky (Coop  Jednota  
Kľúčové, Zdroj Vopo – zmena  na  CBA, František Mindár  a prevádzka  Niké v New York  Pube). 
Podľa zákona č. 171/2005  Zb. z.  o hazardných  hrách   bolo vydávané   povolenie  na zriadenie 
prevádzky  herne,  resp.  herne s výhernými automatmi.  Výherné  automaty  od  firmy  Program 
boli  umiestnené   v bare  Red  Seven  v Polyfunkčnej  budove  na  Ul.  J.  Palu, oproti  základnej  
škole,   v   prevádzke  ESEM  Makyš,  v  New York Pube.  Boli  povolené  prevádzky, v  ktorých 
boli  umiestnené automaty  s  videohrami  :  Hostinec  Šimková,  Hostinec  Dvorec  Macharová 
v Ľuborči, v bare  Car and  Tar v Ľuborči,   v New York Pube  bol umiestnený  aj  stávkový 
terminál. Podľa  dostupných  informácií z MsÚ, ktorý  je  správcom  dane  z nehnuteľností  
a vyberá  poplatok  za  komunálny odpad,  je  na  území mesta, vo  všetkých  jeho  častiach,  až  
158  prevádzok. 
Zamestnanosť  sa  aj  v roku  2010  udržala  na  únosnej  úrovni, o čo sa v  Nemšovej  starali  
veľkí a tradiční  zamestnávatalia  – Vetropack, s. r. o.  Nemšová,  Poľnohospodárske  družstvo  
Vlára, veľkosklad  LIDL  vojenské  útvary,  Lesná  správa, obchody  i služby,  malé  remeselné  
živnosti,  školy,  škôlky.  Udržiavali  ekonomický  život  v našom  regióne,  činnosť niektorých  
podnikov  prinášame  aj  na  stránkach  Kroniky mesta. 
 
V e t r o p a c k  N e m š o v á,  s. r. o.   
 
Podľa Výročnej  správy   spoločnosti  Vetropack, s. r. o. Nemšová   si   skláreň  v Nemšovej   aj  
v roku  2010  vytvorila  zisk  48.6 milióna  Eur,  predalo  sa  437,2  kusov  obalového  skla.  
Oproti minulému roku to  bolo  o 64, 2  milióna   kusov  viac  ako  v predchádzajúcom  roku.   
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Výroba    nebola  ničím  obmedzovaná,  bežalo  sa  na  plnú  kapacitu.    Podľa  druhov,  najviac  
sa vyrobilo  fliaš  na  víno  a alkohol,   čo  tvorilo 40,1 %   z celej  výroby.  
Zlé  počasie  poškodilo  úrodu,  čo  viedlo k zníženému dopytu sklenených  obalov  na  domácom  
trhu.  Napriek  schodku  v predaji  domácim  odberateľom,  spôsobeného  zlým  počasím, 
Vetropacku  Nemšová,  s. r. o.  sa  podarilo  udržať  si  vedúcu  pozíciu  na  domácom  trhu.      
Počas  roka  2010 si sklársky  podnik  udržal  obchodné  vzťahy  so  všetkými kľúčovými  
domácimi  zákazníkmi ako sú  St. Nikolaus,  Heineken,  Hubert  Sereď, GAS  Familia,  Old  
Herold, Vinárske  závody  a atď.  Tí  si  mohli   individuálne  navrhnúť   exkluzívny  dizajn  fliaš,  
čo sa  týkalo  hlavne   alkoholických  nápojov.  Cieľom   bolo  dosiahnuť  lepší  odbyt  výrobkov. 
Export  výrobkov  bol  tiež  intenzívny,  o čom svedčí  fakt,  že   na  predaji  výrobkov  sa  
podieľal  podielom  59 percentami  z celkového  zisku, ktorý  sa  za  rok  2010  dosiahol. 
Vetropack  Nemšová   dal  v roku  2010  prácu  357   zamestnancov, generálnym riaditeľom 
spoločnosti  bol Ing.  Gregor  Gábel. 
 
P o ľ n o h o s p o d á r s k e    d r u ž s t v o    V l á r a    N e m š o v á 
 
Už  v minulých  ročníkoch  Kroniky  mesta  Nemšová sme  zaznamenávali,  že  PD  Vlára  
Nemšová  muselo  z  finančno – ekonomických  dôvodov vykonávať  rôzne  úsporné  opatrenia, 
nakoľko  v jeho  hospodárskom výsledku bola  viac  rokov  po  sebe vykazovaná strata. Svoju  
činnosť  si  zabezpečovalo aj bankovými  úvermi  a pôžičkami. Zlé  poveternostné  podmienky za  
posledné  2  roky, dôsledky  veternej  smršte, kedy  bola  zničená   takmer  celá  úroda  chmeľu, 
nízke  výkupné  ceny  mlieka – to  všetko  spôsobilo, že  sa  družstvo  dostalo  do druhotnej  
platobnej  neschopnosti   a napokon  muselo  ísť   do  reštrukturalizácie,  o čom  rozhodol  
Okresný  súd  v Trenčíne  Uznesením  č. k. 29 R/12/2009 – 973  od  29. 1.  2010.   
Reštrukturalizácia  bežala  do  októbra,  kedy PD Vlára   dokázalo  predstaviť  ozdravný  plán  
svojho  hospodárenia. Okresný  súd    Uznesením  č.  29 R/12/2009/1170   rozhodol  o skončení  
reštrukturalizácie  a  potvrdil  reštrukturalizačný  plán  od  2. 10. 2010.  Záväzná  časť  
reštrukturalizačného  plánu   na  čas  po  skončení  reštrukturalizácie  až  do  úplného  splnenia 
plánu zaviedla  nad  dlžníkom -  PD  Vlára  dozornú správu  a za  dozorného správcu  bol  určený  
správca  JUDr. Andrej Jaroš,  sídlo  jeho  kancelárie  je  v Trenčíne na  nám.  sv.  Anny č.  20. 
Aj  napriek  horeuvedeným  skutočnostiam družstvo  fungovalo  ako  jeden  celok  so  4  
závodmi  : 
- Závod  poľnohospodárskej  výroby,  - Závod  priemyselných činností, - Závod  stavebnej  
výroby  s predajňou  Technokov, - Závod  potravinárskej  výroby.  Ponúkalo tiež  reštauračno – 
ubytovacie služby. 
Samozrejme  sledovanie  ekonomiky  bolo  prísne  a naďalej  dochádzalo aj  k prepúšťaniu  
zamestnancov. 
Závod  poľnohospodárskej  výroby  prežíval  v roku  2010  aj  za  pomoci  štátnych  dotácií vo  
forme  veľkých  dobytčích  jednotiek.  Stredisko  rastlinnej  výroby  sa  popasovalo  so zlými  
poveternostnými  podmienkami,  od jari do jesene bolo  veľa  zrážok,  čo sa  odrazilo  aj  na  
slabých  výnosoch. O. i.  sa toto  stredisko  venovalo  aktivitám  v rámci  pozemkových  úprav,  
ktoré  prebiehali  v katastroch   Újazdu, Kľúčového a Ľuborče. Dá  sa preto  predpokladať, že  
v budúcich  rokoch dôjde  vo  výmerách  obhospodarovanej  pôdy  k zmenám. Stredisko 
živočíšnej  výroby,  ktoré  prevádzkovalo  farmy  dojníc, salaš  oviec  i farmy  kurčiat, sa snažili  
predávať  svoje  výrobky  -  mlieko  kravské i ovčie   a  výrobky  z nich  v spolupráci  
s Agrofarmou  Červený  kameň  a to  vo  vlastnej  podnikovej  predajni.  Tá  bola  zriadená  
v budove  predajne  Technokov  so  samostatným  vchodom  zboku  od  Kultúrneho  centra.  
Hneď  pri vchode  si  možno  prečítať,  že  sa jedná o tzv.  predaj  z dvora,  čo  vláda  povolila  
výrobcom  poľnohospodárskych  produktov - predávať rovno  spotrebiteľovi  bez  iného 
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obchodného medzičlánku.  Stredisko  mechanizácie  poskytuje  služby  žacími, postrekovacími 
strojmi,  rozmetadlami hnojív  a pod.  i okolitým  firmám. 
Závod  priemyselných činností  a  Závod  stavebnej  výroby s predajňou  Technokov mali  
ustálené  hospodárske  výsledky,  Závod potravinárskej  výroby  opäť  slabé. 
K 31. 12. 2010  malo  PD  Vlára  240 členov, z toho   93  v pracovnom  pomere. Pod  vplyvom  
vyššie uvedených  informácií o podlžnostiach  družstva a o jeho neistej  budúcnosti,  si mnohí  
členovia  podali  žiadosti o vyplatenie  svojho  členského podielu.  Nárok  na  jeho  vyplatenie  
mali  len tí, ktorí  tak  urobili  do  konca  roka  2009.  Celkový  počet  zamestnancov  družstva 
v roku  bol 175.  Predstavenstvo  družstva  pracovalo od  predchádzajúceho  roka v nezmenenom  
zložení pod  vedením  predsedu  Ing. Milana  Gráca. 
Informačné zdroje :  Výpis  z Obchodného registra,  Zápisky  kronikára 
 
L e s n á   s p r á v a   N e m š o v á 
LESY  SR,  š. p.  odštepný  závod  Trenčín 
 
K ekonomickému  životu  Nemšovej  neodmysliteľne  patrí  Lesná  správa (LS) Nemšová  so  
sídlom  v Ľuborči,  je základnou  organizačnou  jednotkou   štátneho podniku  Lesy  SR, odštepný  
závod  Trenčín.  Zabezpečuje  priamo  a  bezprostredne  lesnú  a inú  výrobu. 
Vedúcou  LS  je Ing.  Ľubica  Harničárová,  vykonávajúca  aj  funkciu  odborného lesného 
hospodára.  Spravované  územie  je  rozdelené  na  8  lesných  obvodov  (LO): 
LO  Vlárka  -  lesník  Lukáš  Jančovič,  LO Vlára  - Ing.  Michal Potfaj,  LO  Čaganov – Mgr.  
Gušan  Adamec,   LO  Bonové  -  Ivan  Mydlík,  LO  Čerešienky  -  Boris  Harničár,  LO  
Trenčianska  Závada  -  Andrej  Lukšo, LO Trenčianske  Teplice  -  Ján  Fraňo,  LO   Opatová  -  
Pavol  Krčmárik. 
Technikmi   LS  sú  : Anna  Ondreičková  ako  administratívno – ekonomická  pracovníčka  a Ing.  
Marek  Šumaj, ktorý  poskytol   pre  zápis  do  kroniky mesta  informácie,  z ktorých  sme  
vybrali : 
Lesná  správa zaberá celkovú  katastrálnu  výmeru  31. 867 ha, z toho výmera  lesných  
pozemkov  je  6474  ha,  plocha  lesných  porastov  je  6409  ha.   Územie  LS  je v katastroch 
Horné  Srnie,  Ľuborča, Trenčianska  Závada,  Kľúčové,  Beckov, Krivosúd – Bodovka, Vršatecké.  
Podhradie, Horná Súča, Kubrica, Dolná  Súča, Malé Stankovce, Mníchova Lehota, Rozvadze, 
Horná  Poruba, Sedličná,  Omšenie,  Selec, Opatová,  Trenčianske Stankovce.  Mestá  v obvode  
Lesnej  správy sú  Trenčín  Nemšová,  Trenč.  Teplice a Nová  Dubnica. Spolupráca  
s poľovníckymi  združeniami   (Nemšová, Ľuborča, Horné Srnie , Kľúčové)  je  dobrá.  
Ťažba  dreva  sa  riadila  Lesohospodárskym  plánom (LHP).  V roku 2010   sa  od  začiatku  
platnosti  LHP  vyťažilo  celkom  313370 m3  a do  jeho skončenia  sa  mohlo  vyťažiť  ešte 
37600m3 z tzv.  obnovnej  alebo  výchovnej  ťažby, okrem toho sa ťažilo  i v iných druhov 
ťažieb.  
Z charakteristiky  prírodných  pomerov  a osobitostí   približujeme  : 
-  orografické pomery  :  Alpsko  -Himalájska  sústava,  Vonk.  západné  Karpaty,  Slov.- mor.  Karpaty 
-  hydrologické  pomery : povodie  Váhu,  potoky  Vlárka, Ľuborčianka, Selecký, Opatovský, Teplička   
-  geologické pomery :  treťohorné, druhohorné horniny,  flyšové  pieskovce, ílovité  bridlice, vápence 
-  lesné oblasti  :  Biele Karpaty,  Považské  podolie,  Strážovské  vrchy, Súľovské  vrchy,  Pov.  Inovec 
-  prevládajúce  pásmo  ohrozenia  imisiami :   mierne  ohrozenia 
-  na  území  sú lesné  cesty  približovacie  a odvozné  v celkovej  dĺžke  141 km 
-  existuje  tu  1  náučný  chodník (4,7 km)  a 7  turistických  chodníkov (32 km) 
-  nachádzajú  sa  tu  3  stromy – pamätníci, 3  pútnické  a 4 historické  miesta 
 
 
 
 



 26 

Š K O L S T V O   V   ŠKOLSKOM  ROKU  2009/2010 
 
Do  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová, patrila  Základná škola na Ul. J. Palu,  Základná  
umelecká  škola  a   Materská  škola  na  Ul. Odbojárov  s  elokovanými  triedami.  Mesto  malo 
v pôsobnosti hlavne  personálne   a  finančno  -  kontrolné  funkcie. 
V zriaďovateľskej  pôsobnosti  Rímskokatolíckej  cirkvi  - Biskupstva  Nitra   bola  Spojená  
katolícka  škola. 
 
Základná  škola  na  ul. J.  Palu 
 
Vo  vedení školy   nastali  v školskom roku  2009/2010  čiastočné  zmeny.  Riaditeľkou  bola  
Mgr.  Emília  Mazanovská, ale  z dôvodu  klesajúceho počtu  žiakov,   mala len  1  zástupkyňu, 
ktorou  sa  na  základe  výberového konania  na  5 – ročné obdobie  stala  Mgr.  Edita 
Kadlečíková.  K vedeniu  patrila  i vedúca  Školskej  jedálne  Zuzana  Jankovcová.   Po  vzdaní  sa  
Jarmily Vidomanovej – Košinárovej funkcie výchovnej  poradkyne,  sa  tejto  funkcie  ujala  
PaeDr.  Eva  Ondrušková.  Poskytovala  žiakom  a ich rodičom  informácie  o ďalšom štúdiu  
a podľa  potreby  spolupracovala  na  riešení  výchovných  problémov  žiakov,  najmä 
integrovaných. Personálne  zmeny  nastali  na  ekonomickom  úseku.  Personálno –mzdovú  
referentku Ing.  Janu  Kucharíkovú,  ktorá od  1. 11. 2009 odišla  pracovať  na  Mestský  úrad  
v Nemšovej,  vystriedala  Ing.  Andrea  Ondrejičková,  ktorá  nastúpila  od  16.  11.  2009.  
Školníka  Jozefa  Vavruša vystriedal Miroslav  Domin. 
Rekonštrukcia  školy   pokračovala  aj  na  začiatku  školskéko  roka, žiaci  sa  učili  
v náhradných  priestoroch. Žiaci  II. stupňa  mali  vyučovanie  popoludní  v budove  Spojenej 
katolíckej  školy,  vyučovacie   hodiny  boli  skrátené  na  35  minút  a prestávky  na  5  minút.  
Žiaci  I.  stupňa  sa  učili  v Kultúrnom centre  a v Základnej  umeleckej  škole. Už   od  19.  
októbra  sa  učilo  na materskej  pôde ZŠ, aj  napriek  prebiehajúcim stavebným  prácam. Tie  
boli  ukončené  až  v novembri.  Finančné prostriedky  získal  zriaďovateľ   - mesto Nemšová,   
z fondov  EÚ za  projekt  Škola  tretieho tisícročia v rámci výzvy o nenávratný  finančný  
príspevok,  regionálny operačný  program  1.1 – 2008/01,  opatrenie  1.1  infraštruktúra  
vzdelávania  z Ministerstva  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR vo  výške   807052,79 Eura.  
Z týchto  prostriedkov  sa   vymenili  okná,  škola sa zateplila, zrekonštruovali sa sociálne  zariadenia 
(sprchy  pre  žiakov),  vybudoval sa  bezbariérový  vchod, WC  pre  imobilných, plošiny  pre  imobilných,  
bleskozvody, rozvody  elektriny  v A bloku.  V šatniach  žiakov  bolo  vysušené  murivo,  odizolované  
podlahy,  položená  nová dlažba,  vymenené deliace  stany  medzi  jednotlivými šatňami, osadené nové  
vešiaky,  do  podkrovia  sa  vybudovali  nové  schody  pre  možnosť  budúcej  nadstavby  budovy  a únikové  
východy  v bloku  C.  Mesto   investovalo  ďalšie  finančné  prostriedky vo  výške  362 929,98  Eura. 
Tie  sa  použili  na  opravu  WC  v C  bloku, výmenu  radiátorov  v celej  budove  a iné  nevyhnutné práce.  
V rámci  rekonštrukcie  sa vybudovala druhá  počítačová  učebňa,.  Počítačmi sa obidve  zariadili   v rámci  
projektov  Min. školstva   - Modernizácia  vzdelávacieho  procesu  na  ZŠ a Modernizácia  pedagogického  
procesu, do  ktorých  boli pedagógovia  školy  zapojení.  Slávnostné otvorenie  školy  za  prítomnosti  
ministra  školstva  Jána  Mikolaja  a iných hostí,  sa  uskutočnili   20. mája  2010  ( viď  bližšie  v  
kapitole  Mesto  Nemšová – udalosti).   
Základná  škola  ešte  obdržala   od  Ministerstva  školstva  SR  dotáciu,  z ktorej  sa  až  po skončení  
školského  roku 2009/2010, počas  prázdnin,  vymuroval  nový komín, parkety  v triedach  sa  vymenili  za  
PVC, opravili  sa  prívody  vody, vymenila  sa  sanita  a obklady  okolo  umývadiel  v triedach  a vymenilo sa 
36  interiérových  dverí, 
Rada   školy  pri  ZŠ na Ul. J.  Palu   pôsobila  od  roka  2008 v nezmenenom  zložení  pod  
vedením predsedníčky  Ing. Ivety  Begáňovej,  Rodičovské  fórum viedla predsedníčka  Mária  
Ďuríková.  Žiacky  parlament  menil predsedníčku,   stala  sa ňou  Zuzana  Chabadová  z 8.A.   
Rodičovská  rada  a žiacky  parlament  úzko spolupracovali  v environmentálnej  oblasti, pri  
dodržiavaní  školského poriadku, pri  riešení  vzťahov  medzi spolužiakmi.  ZŠ navštevovalo   321  
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žiakov,  z  toho  5 so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami, zriadených  bolo  16  tried  
s triednymi  učiteľmi : 
1.  A    -  Mgr. Katarína   Lipovská     1.   B   -  Mgr.  Erika  Lajčiaková           
2.  A   -  Mgr.  Lenka  Mičková          3.  A   -  PaeDr.  Eva   Ondrušková      
3.  B   -   Mgr.  Zuzana  Ilušáková     4.  A   -   Mgr.  Daniela  Bartošová       
4.  B   -   Mgr.  Jolana  Holíčková      5.  A   -   Ing.  Jaroslava  Sabadková 
5.  B   -   Mgr.  Viera  Číková             6.  A   -   Mgr.  Lenka  Tršková    
7.  A   -   Mgr.  Mária  Daňová           7.  B   -   Mgr. Lenka   Turáková 
8.  A   -   Mgr.  Oľga  Fraňová           8.  B   -   Mgr.  Monika  Mojtová  
9.  A   -   Mgr.  Katarína  Vaňová        9. B   -   Mgr.  Monika  Husárová 
Ostatní učitelia : Mgr. Ondrej Ščerba,  Mgr. Miroslava  Špačková,  Ing.  Miroslava  Remšíková,  
Bc.  Lenka  Sabadková 
Úspešnosť   testovania   deviatakov  2009 – 2010,  na  ktorom  sa  zúčastnilo  všetkých  38  
deviatakov  : SLJ:  67,4  % ,  MAT:   52,4%   (priemer  za  Slovensko  -  SLJ:  67,6 %, MAT: 60,1%). 
Na  stredné  školy  a  SOU  boli prijatí  všetci  deviataci.   Na  SOŠ  s maturitou  : 17,  na  SOŠ 
(3roč.) :  18,  na  gymnáziá  :  3.    Dvaja  žiaci  z  5. ročníka  boli  prijatí  na  osemročné  
gymnáziá.   
Školský  rok  2009/2010  bol  druhým  rokom  školskej  reformy. Podľa  vypracovaného  
Školského  vzdelávacieho programu sa upravovali  počty  hodín  pre  žiakov prvých, druhých,  
piatych  a šiestych ročníkov.  
Náboženskú  výchovu,  povinnú od  1.  ročníka  v alternácii  s etickou  výchovou,  navštevovalo  10  
žiakov  z  1.  stupňa  a  7  žiakov  z II. stupňa.  V 3. ročníku  ju  vyučoval   vdp.   Anton  Košík. 
Realizovali  sa tematicky  zamerané  dni  (Deň zdravej  výživy, Deň jablka, Deň rozprávky, 
Snežný  deň,  Športový  deň, Deň  v maskách, Deň  vody, Deň mlieka,  Deň narcisov,  Vianočné  
tvorivé  dielne  atď),  plnili  sa  stanovené  úlohy  v rámci  environmentálnej  a  dopravnej  
výchovy, výchovy  k manželstvu  a rodičovstvu  prevencie  drogových  závislostí.  Škola  
organizovala  besedy, exkurzie a  výlety, súťaže, aktivity  s rodičmi, zbery, literárne súťaže, 
olympiády a samozrejme viac  ako  15 záujmových  útvarov (florbal, cvičenia  z matematiky 
slovenčiny, práca  s  počítačom,  francúzsky jazyk, konverzácia  v anglickom jazyku, časopis  
Mladosť  a iné).  Žiaci  boli  najúspešnejší  v týchto športových  aktivitách : 
- Florbalové  družstvo  ml. žiačok - 3. miesto v celoslov. kole a 5. miesto  v medzinár. kole 
- Florbalové  družstvo  st. žiačok  -  1. miesto  v   celoslov.   kole  a   2.  miesto  v medzinár. kole 
Súčasťou   školy bol  Školský klub detí,  ktorého  vychovávateľky  organizovali  aktivity  ako  
napr.  Superstar,  vianočnú besiedku, veselú olympiádu,  Rozprávkový  les, program ku Dňu 
matiek   a pod.  
Škola  bola  financovaná  zo  štátneho  rozpočtu  podľa  počtu  žiakov formou  dotácie  cez  
mestský  rozpočet  na  mzdy  a odvody  všetkých  zamestnancov  vrátane  školskej  jedálne  
( 349 773 Eur)   a na  prevádzku , energie, všeobecný materiál  a učebné pomôcky (109355,28 
Eur) Okrem toho  škola dostávala  pre  žiakov   príspevok  na  stravovanie  i na  dopravu  do  
školy.   Vlastné  príjmy mala  škola  zo  školskej jedálne i z občianskeho  združenia  Iniciatíva  
pre  žiakov. 
Najlepší  žiaci  školy boli ocenení  Cenou  primátora mesta  v Obradnej  sieni koncom  júna 
nasledovne  : 
Ďurišová  Michaela (1.A),  Bútora Andrej (1.B), Vyletelková Kristína  (2.A),  Zajacová  Miroslava (3.A), Plško 
Patrik (3.B), Vojtová  Sára (4.A),Orechovská Lea (4.B),  Husárová Katarína (5.A), Pecháčková  Gabriela  
(5.B),  Poláčková Michaela  (6.A), Križková  Kristína  (7.A),  Michalíková  Simona (7. B), Zajacová Terézia 
(8.A),  Haljaková  Kristína  (8.B), Hálová  Lucia ( 9.A),  Vavruš  Lukáš  (9. B)  Dvaja deviataci  (Bagin Lukáš  
(9.A   a Holíčková  Soňa   9.B) získali  mimoriadne ocenenenie, ocenení boli  aj najusilovnejší  žiaci v zbere  
uzáverov  z PET  fliaš  (Buška  Lukáš 6.A, Zderka  Samuel  5.V. A ,  Mičko  Matúš  3.A  Vetříčková  Lea   
8. B, Szigmondová  Nikol  4. B)  a tetrapakových  obalov (Ondraščín Michal  7.B  Uhrínová Natália  8.B,  
Šebíková  Petra  7. B,  Michalíková  Simona  7.B,  Oberta  Adrián  5.A) 
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Z á k l a d n á   u m e l e c k á   š k o l a  (ZUŠ) 
 
Škola  v školskom roku   pracovala  pod  vedením riaditeľa   Pavla Osrmana.  (od r. 1999)  
a navštevovalo  ju  538  žiakov. V tanečnom odbore   bolo  prihlásených  203  žiakov,  
v hudobnom  odbore  220   a vo   výtvarnom  odbore  115  žiakov.  Okrem Nemšovej sa  
vyučovalo  v pobočkách Dolná  Súča,  Drietoma, Trenč. Turná,  Trenčín  - Juh, Horné  Srnie, 
Bolešov, Melčice  - Lieskové,  Soblahov,  Hrabovka.  Na  pobočkách  sa  vyučuje v školách  a  
kultúrnych  centrách.  
Učitelia  v hudobnom  odbore : 
Osrman  Pavol -  dychové  nástroje,  Adamko  Ľubomír  -  dychové  nástroje, Mgr.  Blahová  Adela  -  
hudobná  náuka,  Mgr.  Kolmanová Mária – klavír, hudobná  náuka, Markech  Slavomír – dychové nástroje, 
Oliš  Jaroslav  -  gitara,  Petr  Karol  -  klavír, korepetície,  Sučanská  Zdenka  -  klavír,  Piliš  Marek  -  
gitara,  Vavro  Vladimír  -  dychové  nástroje,  Polomský  Jozef  sláčikové nástroje, hudobná  náuka, 
Filimpocherová  Beáta  -  klavír,  hudobná  náuka,  Mgr. Púčková  Zuzana -  klavír,  hudobná  náuka, Kulová  
Veronika,  dychové  nástroje,  Sýkorová  Eva  - spev,  Mgr.  Mokrý  A. – hudobná  teória,  dychové  
nástroje,  Pleva  Martin  -  gitara, Muntág  Miroslav  -  klavír,  Dovinová  Aneta  -  spev 
Učitelia  tanečného  odboru  : 
Mgr. Oravcová  Janka, Bc. Ondrovič  Vladimír,  Ježíková  Gabriela,  Čakloš,  Jozef,  Bulejková  Lucia,  
Bulejková  Zuzana 
Učitelia  výtvarného  odboru : 
Mercellová Gabriela,  Mgr. Dovinová  Janka,  Peťková  Edita,  Minárechová  Mária, PaeDr.  Králiková  
Iveta,  Bc.  Žalúdeková  Ivana 
Výsledok svojej pedagogickej  práce  v jednotlivých  odboroch  prezentovali  učitelia   na  
rôznych  akciách  v Nemšovej i v sídlach  pobočiek. Kronika ZUŠ  podujatia  zachytáva.  
Vyberáme z nich : 
Október  2009  -  výstava  Ovocie,  zelenina,  kvety, účasť   žiakov  hudobného  a výtvarného  odboru 
11. 11.  2009  - výtvarná výstava  Príroda, živ. prostredie  a deti  v budove  Obvodného  úradu  v Trenčíne 
3. 12.  2009 -  Mikulášsky  koncert  a vystúpenie tanečných skupín  v Nemšovej 
11. 12. 2009  - Vianočný koncert  na  ZŠ  v Drietome,  
12. 12. 2009 -  Vianočný koncert  na  ZŠ  v Trenč.Turnej  
22. 12. 2009  - Predvianočný  koncert   tanečníkov  a hudobníkov  v KC  v Nemšovej 
27. 12. 2009 - tradičný  Vianočný  koncert  žiakov  a pedagógov  vo  Farskom kostole v Nemšovej. 
V roku  2010  aktivity  školy  navonok pokračovali.  V marci na  25.  ročníku  výstavy Vesmír očami detí na  
Obvodnom  úrade  v Trenčíne boli  úspešné a ocenené práce  žiakov  z pobočky  v Trenčianskej Turnej.  
Žiaci  ZUŠ  z hudobného  a tanečného odboru vystupovali  v programe ku  Dňu učiteľov,  Dňu matiek a ku  
Dňu  detí v Nemšovej.   Tanečná  skupina  Korzo  ZUŠ  Nemšová  získala  Diplom  za  účasť  na  5.  ročníku  
súťaže  tanečných  skupín  Seneckej  dúhy  v Senici( 29. 5. ).   5. 6. v  Skalici   tancovali  na  Tanečnom 
festivale  o cenu  primátora  mesta.  Už  tradične    usporadúva  ZUŠ   súťaž  medzi svojimi žiakmi -  tzv.  
Dvorecký  Dych-fest  2010  sa   konal    17. júna  na  terase ZUŠ  v Nemšovej.  Pozostával   zo  súťaže 
v dychových nástrojoch  - ( 8.  ročník ),  súťažilo  39  súťažiacich   a zo  súťaže   tanečných  skupín  
Dance  2010 – ( 3. ročník )  V 3  vekových kategóriách  súťažilo  15  tanečných  skupín  zo  všetkých 
pobočiek. 
 
Materská  škola  Odbojárov 177/8A  Nemšová  e  elokovanými  triedami 
 
Pred  žačiatkom  nového   školského roka   sa  doriešila   otázka  menovania riaditeľky 
materskej školy,  vedením  ktorej  bola  od   jej   reorganizácie  v predchádzajúcom  školskom  
roku poverená  Zdenka  Tomášová.   
Na  základe  návrhu  Rady  školy  a na  základe výsledkov  výberového  konania   zo  dňa 1.júla  
2009,   bola primátorom mesta   do funkcie   riaditeľky  menovaná  Bc.  Miroslava  Dubovská. 
Primátor mesta  menoval do funkcie  aj zástupkyne  riaditeľky  ako  vedúce  zamestnankyne  
elokovaných  tried na  ul. Kropáčiho  1, Ľuborčianskej  2   a Trenčianskej  43,     kde   od  
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minulého školského roka  nenastala zmena.  Materská škola  pozostáva   z 8  tried s kapacitou  
168   detí  (je povolená  možnosť  naplniť  kapacitu  až  na  192  detí),   v školskom roku    
2009/2010 mala  škola  celkom  30  zamestnancov,  z toho  16  pedagogických  pracovníkov. 
Výchovno - vzdelávací  proces na  dosiahnutie  stupňa predprimárneho vzdelávania sa riadi 
Školským  vzdelávacím  programom (ŠkVP) s názvom Štvorlístok vypracovaným  riaditeľkou  
školy,Bc. Dubovskou.  Po  schválení  školskou  radou,  začal  platiť  od septembra.    ŠkVP  sa  
opiera  o skutočnosť,  že  školu  tvoria  4  pôvodné  materské  školy,  z ktorých má  každá  svoje  
špecifiká,  preto  sa  v učebných  osnovách  zachováva  ich  pôvodné  zameranie  a možnosti  ako  
dosiahnuť  stanovené   výchovno– vzdelávacie  ciele  v rámci jednotlivých  tried  : 
Ul. Odbojárov  -  Grafomotorika.  Vhodné   materiálne  vybavenie  tried  je  zamerané  na  rozvoj  
hrubej  a jemnej  motoriky,  grafomotoriky  a počiatočného  písania, podpora  detskej  aktivity, 
samostatnosti  a radosti  z pohybu,  kresebného  prejavu, spontánnej   tvorivosti  a originality. 
Ul. Kropáčiho  -   Ľudová  kultúra.  Vo  výchovno – vzdelávacom  procese  sa  snaží  aplikovať prvky 
ľudového folklóru,  ľudovej  slovesnosti,  ľudovej  poézie, hry  a tanca, oboznamovanie  detí  s tradičnou  
ľudovou  kultúrou (spolupráca  s folklórnym  súborom  Liborčan, Mestským múzeom). 
Ul.Ľuborčianska  -  Pohybová  výchova.  Zrekonštruovaný  školský  dvor,  záhrada,  možnosť  návštevy  
Mestskej  športovej  haly,  detské  ihrisko  v NTS,  turistické  vychádzky  do  blízkej  prírody  a tiež  
vzťah  zamestnancov  k pohybu  a zdravému  spôsobu  života  upriamila  pozornosť  v 2  elokovaných  
triedach  na  pohybovú  výchovu a na kondično – koordinačné  cvičenia, hudobno -  pohybové  hry 
a senzomotorické  cvičenia. 
Ul.  Trenčianska  -  Environmentálna  výchova.  Umiestnenie  školy  v mestskej  časti  Kľúčové, 
blízkosť  jazera Važina,  sídlo  Správy  Chránenej  krajinnej oblasti,  sídlo miestnej  knižnice  v budove  
školy,   sú  východiská  k činnosti    ako  napr.  turistické  celodenné vychádzky, besedy  s pracovníkmi 
Spávy ChKO, návšteva  ZOO,  zber  liečivých  rastlín,  zimné  prikrmovanie  vtáctva  a encyklopedické  
vzdelávanie v knižnici. 
Materská  škola  poskytuje  deťom  niekoľkoročné  celodenné  vzdelávanie, ktoré  je  možné  
upraviť  na  polodenné, pričom  škola  dieťaťu  zabezpečí  predprimárne  vzdelávanie  v rozsahu  
4 – 5  hodín  predpoludní.  P ukončení posledného  ročníka   sa dieťa  stane  absolventom MŠ, 
získa predprimárne  vzdelávanie a nadobúda  školskú spôsobilosť, ktorá  je  predpokladom  
absolvovania  výchovno  - vzdelávacieho programu  základnej  školy. 
Do  činnosti  MŠ  na  ul.  Odbojárov  zasiahla  rekonštrukcia  budovy, ktorú mesto   ako  
zriaďovateľ  školy  na  základe  získaných  finančných  prostriedkov EÚ z úspešne  podaného 
projektu na  Ministerstva  výstavby  a regionálneho rozvoja  SR s názvom Rekonštrukcia  
integrovanej  materskej  školy  ako aj z dotácie Ministerstva  školstva  SR, zahájil  v apríli  
roku  2010.  Pozostávala  zo  zateplenia  budovy vrátanie  výstavby  nového  zastrešenia,    
výmeny  okien, dvier, rekonštrukcie  vnútorných  rozvodov,  vybavenia  kuchyne a výpočtovej  
techniky. Rekonštrukcia  trvala  až  do  septembra.  Deti  boli  presťahované do  náhradných  
priestorov,  1  triedu  5 – 6  ročných  prichýlila  Spojená  katolícka  škola  a 2  triedy  3-4  
ročných  sa  učili  v priestoroch  Kultúrneho  centra  v Ľuborči.  V novom   školskom  roku  už  
deti  nastúpili  do    vynovených    a zrekonštruovaných   priestorov. 
 
S p o j e n á    k a t o l í c k a    š k o l a   (SKŠ) 
 
Už  druhý  školský  rok  bol  na  čele  školy Ing. Rudolf  Čižmárik. Organizačnými zložkami  SKŠ 
bola  Základná škola  sv. Michala,  Stredná odborná  škola sv.  Rafaela,  Školský  klub  detí,   
Školské stredisko  záujmovej  činnosti a protidrogovej  prevencie a Školský internát.   Duchovným 
správcom  školy bol  dekan  Mgr.  Anton  Košík.  Zástupkyňou  pre   ZŠ  sv. Michala  bola  RNDr.   
Janka  Jankovičová,  zástupkyňou  pre  Strednú  školu  sv.  Rafaela  bola Ing.  Magdaléna   
Spišiaková,  ktorá  bola  technicko – ekonomickým  zástupcom    celej školy.  Rada  školy  
pôsobila  pod  vedením predsedkyne  Ing.  Macharovej  Lenky,  doplnená  bola  o   Mgr.  
Miroslava  Švancára (kaplána)  a  Valéra  Mutňanského, inak v nezmenenom  zložení.  Na  pôde  
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školy pracovala  pedagogická  rada,  predmetové komisie  a metodické  združenia.  Prepočítaný  
počet nepedagogických  pracovníkov     SKŠ   bol 10,  na  ZŠ  sv. Michala  pôsobilo  27 
prepočítaných  pedagogických  zamestnancov na  SOŠ  ich  bolo  21. 
Dotácie zo štátneho rozpočtu na mzdy a odvody  pracovníkov  podľa počtu  žiakov na celú  SKŠ 
zabezpečil zriaďovateľ   cez  Diecézny  školský  úrad  Biskupstva  Nitra. 
- normatívne:  702.971,10  Eura, -  nenormatívne za vzdelávacie poukazy : 23.267Eur  a na  chod 
Strediska  záujmovej  činnosti  130.025 Eur, do  jeho krúžkov  bolo  prihlásených  731  detí  
a študentov,  Mesto Nemšová prispelo  na  vybavenie učebne  cestovného  ruchu  v rámci  
projektu  Renovabis   a na  nákup  nábytku do  školského  internátu.  Materiálno – technické  
vybavenie  školy  bolo  posilnené  o 2  dataprojektory,  5  notebookov,  14  nových  počítačov  
a interaktívnu   tabuľu, ktoré škola  získala vďaka  zapojeniu  5 pedagógov  školy  do  
akreditovaného  programu  ďalšieho vzdelávania  učiteľov, ktorý  je  projektom  EÚ. 
Školský klub detí pri  ZŠ sv. Michala  navštevovalo 30 detí, pracoval  v 2 smenách, 
zabezpečovali ho  2  pedagogickí  zamestnanci. 
Školský  internát  obývalo k 1. septembru  6  študentov   SOŠ, neskôr  ich  už  bývalo  12, 
dohľad nad nimi  mal  1  pedagogický  zamestnanec, ktorý  organizoval  rôzne  aktivity  v ich  
voľnom  čase (duchovné, športové, kultúrne). 
Školské stredisko záujmovej  činnosti  a protidrogovej  prevencie pri  ZŠ sv. Michala 
(ŠSZČ a PP) si  stanovilo  za  svoj  hlavný  cieľ  zmysluplné  a efektívne  využívanie  voľného  
času  detí  v širokej  ponuke  pravidelnej  krúžkovej  činnosti  a príležitostných  akcií.   Ponúklo  
38  krúžkov   pod  vedením  26  interných  a 4  externých  krúžkových  vedúcich.  1  dieťa  
mohlo navštevovať  i viac  krúžkov,  celkový  počet detí bol 731 – deti  z materských, oboch 
základných  škôl  i SOŠ,  návštevnosť   krúžkov  prekročilo  číslo  800.  Z krúžkov  spomenieme 
napr.  AJ  pre MŠ, AJ pre  zač, ZŠ, SOŠ,  cvičenia  z rôznych  predmetov, aranžovanie, florbal, 
futbal, gitara, internetový klub, Klub  cestovateľov, práca  s počítačom pre MŠ, logopédia,  
robolab, šach, stolný  tenis, šikovné  ruky, varenie, pečenie,  tanečný  atď.   
Z aktivít ŠSZČ  a jeho  prezentácie vyberáme : My pop star – spevácka súťaž, zbery  
papiera  a skla, modlitba  sv.  Ruženca, katarínska diskotéka, florbalové, volejbalové a futbalové  
súťaže, A slovo  bolo  u Boha  -  recitačná súťaž,  jasličková  akadémia, fašiangový  karneval, 
kurz  spoločenských tancov,  počítačový kurz pre  verejnosť,  súťaž  o Pohár sv. Michala  a  o 
 Pohár  sv.  Rafaela,  rôzne  tvorivé  popoludnia, program ku Dňu  matiek, rôzne  finančné 
zbierky (Keňa, Úsmev  ako  dar),  účasť  na   Športovej  olympiáde  žiakov  cirkevných  škôl (19  
medailí) a mnoho  iných. 
V školskom roku  2009/2010   pôsobila v rámci  celej  SKŠ  koordinátorka   protidrogovej  
prevencie  (PP) - Mgr.  Mária  Minárechová, zamerala  sa  na  prevenciu nežiadúcich javov na 
škole, ako je  záškoláctvo, šikanovanie, rozšírenie  prejavov  násilného správania, začínajúca  
trestná činnosť výchovou k  prosociálnemu  cíteniu,  právnemu  vedomiu,  demokracii  
a morálnym  hodnotám,  so  zameraním  na žiakov  zo  sociálne  slabších  rodín. Problémy 
záškoláctva riešila v spolupráci  s výchovným  poradcom, triednymi  učiteľmi,  vedením  školy 
i pracovníkmi Úradu  práce, sociálnych  vecí  a rodiny  v Trenčíne  a s rodičmi. Problematike  
prevencie  drogových  závislostí  sa  venovali  učitelia  v rámci  vyučovania  na hodinách 
Občianskej  náuky, náboženskej  a výtvarnej výchovy, biológie  i telesnej  výchovy  i  na  
nástenkách.  Do  výchovy  PP  boli zapojení žiaci   2.  stupňa v  rámci  celoročnej  súťaže Ako 
využívať   voľný  čas, vyhodnocovaná  bola  raz  do mesiaca..  Problematike  šikanovania  
a medziľudských  vzťahov boli venované  2  koncerty v Kultúrnom  centre - 22.  decembra  
2009  s názvom  Čo  je  veľa, to je  veľa a 3. júna 2010  Zneužívanie  moci  vo  vzájomných 
vzťahoch.  S pracovníkmi Policajného  zboru  besedovali žiaci  8.  ročníka  18.mája  2010  na  
tému  Trestná  činnosť  mládeže. 
Školská  psychologička - Mgr. Anna  Mališová (sestra  Aňa  - saleziánka )  vykonávala  aj 
funkciu   výchovnej  poradkyne.   S vedením školy, triednymi  profesormi  a rodičmi riešila  o.  
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i.  závažné výchovné  problémy v správaní  sa žiakov  a študentov, pomáhala  žiakom a študentom   
pri  ich  výbere  strednej  či  vysokej  školy  a pod.    Žiaci  ZŠ vykonali  u nej  260  sedení,  
študenti  SOŠ  145,  s rodičmi  absolvovala  25  sedení, so skupinkami žiakov  10  sedení. 
Základná škola sv.  Michala.  3 špeciálne  triedy navštevovalo  20  žiakov  s mentálnym  
postihnutím, ich  vyučovanie  mali  pod  dohľadom  špeciálni pedagógovia -  Mgr. Helena  
Koštialová,  Mgr. Edita  Peťková  a  Mgr. Emília Trenčanová   s  2  asistentami. 
Na 1.  stupni  boli   zriadené  4  triedy,  na 2.  stupni  8   tried, ktoré  mali   236  žiakov, spolu  
so špeciálnymi  triedami ich  bolo   256. Na  konci školského  roka  z iných  škôl prestúpilo  5  
žiakov, takže  celkový  počet   žiakov  v školskom roku  bol  261.    
Výsledky  testovania  deviatakov  Monitor 9   boli  nasledovné  :  SJL - 66,9 %,Mat- 47,0 % 
(priemer  za  Slovensko  :  SJL – 67,6%,  Mat – 60,1%). 
Z 37  deviatakov  sa  7 umiestnilo  na  Gymnáziá, 4 na  stredné  priemyselné  školy,  2  na  
obchodné  akadémie, 18  na  stredné odborné  školy  s maturitou  a 6  na  SOU. 
Strednú  odbornú školu  sv. Rafaela, zameranú  na  manažment  regionálneho  cestovného 
ruchu,   navštevovalo v školskom  roku  121  žiakov  v 6  triedach,  prvý  a druhý  ročník  mal  
zriadenú  1 triedu,  tretí  a štvrtý  ročník  mal zriadené  2  triedy. Vyučovalo  sa  v predmetoch,  
podrobne  ich  uvádzame  v minulých  ročníkoch  kroniky  mesta.   
SOŠ  organizovala  rôzne  aktivity  ako  napr. imatrikuláciu  žiakov  1. ročníka,  koncerty  
v kostole,  stužkové, návštevy  veľtrhov  a výstav  cestovného ruchu, účasť cvičných  firiem 
Castian a Irwanet  na  súťažiach.  K dispozícii boli  pre  študentov  informačno  -  komunikačné  
technológie, počítače,  internet,  knižnica,  ktoré  študenti  využívali   v rámci vyučovania i pri   
príprave  naň  alebo  v rámci  internetového  krúžku  v ŠSZČ.  Výsledkom boli rôzne projekty,  
ktoré prezentovali  nielen  v rámci  školy, ale  aj  na  súťažiach,  olympiádach.   Pre   budúcnosť  
školy  boli  významné  Dni  otvorených  dverí, kde bola prezentácia  zameraná  na   geografiu  
cestovného  ruchu,  na  výpočtovú techniku,  slovenský  jazyk  a literatúru,  cudzie  jazyky či 
ekonomiku  manažmentu  a pod.  (25.  1. 2010) 
V novembri 2009 sa  uskutočnili stužkové slávnosti  oboch  maturitných  tried  v Kultúrnom  
centre  v Nemšovej. Maturitné skúšky -  praktické  a ústne sa uskutočnili v priebehu  mája  
2010.    Zmaturovalo  všetkých  39 maturantov,  ktorí  si  podali  prihlášky  na  vysoké školy,  
o ich  konečnom  prijatí  nie  je  dobrá  spätná  väzba. 
Slávnosť  odovzdávania   maturitných  vysvedčení   sa  odohrala dňa  21. mája  v Kostole  sv.  
Michala za  účasti  rodičov, predstaviteľov  mesta. Po  ukončení  slávnostnej ďakovnej  
bohoslužby  sa prihovoril  duchovný  správca SOŠ  - kaplán  Mgr.  Miroslav  Švancár,   riaditeľ  
školy Ing.  Rudolf  Čižmárik  a  prizvaný  primátor  mesta  Ján  Mindár.  Za   asistencie  členov  
maturitnej  komisie  si študenti  potom prevzali   maturitné  vysvedčenia  z rúk riaditeľa  školy.  
29.júna  boli  v obradnej  sieni  mesta  ocenení  žiaci   špeciálnych  tried  ZŠ,  1.  a 2.  stupňa ZŠ  
a študenti   SOŠ.  Zoznam  žiakov  prinášame  v kapitole  Mesto  Nemšová  - udalosti. 
 
SOCIÁLNA   A  ZDRAVOTNÁ   STAROSTLIVOSŤ 
 
Sociálnu  starostlivosť    zabezpečovalo  na  úrovni  Mestského úradu  v Nemšovej  Oddelenie  
správne,  sociálnych  vecí, školstva, životného  prostredia  a kultúry,  referentka Jarmila  
Raftlová. Spolupracovala   s vedúcou  Centra  sociálnych  služieb, Máriou  Mazánikovou,  
zhromažďovala   podklady  pre  umiestnenie   občanov   v tomto  zariadení ako aj   
v zariadeniach v Domovov  sociálnych  služieb  v iných  obciach. Spolupracovala  so  základnými  
školami   a  Úradom  práce  sociálnych  vecí  a rodiny  v Trenčíne pri  riešení  záškoláctva  
žiakov.  Aj  v roku 2010  spravovala rodičom  takýchto  detí  rodinné  prídavky  (3).   
Organizovala zasadnutia   Komisie  sociálno  -  zdravotnej, ktorá  sa v roku  2010  zišla  6- krát  
a riešila  vybavovanie   napr.  úľavy  daní  z nehnuteľností pre držiteľov  preukazu  ZŤP vo  viac  
ako  100  prípadoch,  vybavovanie  žiadostí o jednorazový  finančný  príspevok ľudí  v hmotnej  
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núdzi i príspevok  na  úhradu  nákladov  na  pohreb  -  za  príslušné obdobie  bolo  vyplatených  
6.748  Eur.  Rodičom  sa vyplatil  príspevok  pri  narodení  dieťaťa  vo  výške  -    celkom  2170 
Eur  formou založenej vkladnej  knižky. 
V Centre sociálnych služieb  sa  v roku  2010  po  stránke  personálneho  obsadenia  a činnosti  
nič nezmenilo.  Stanica  opatrovateľskej  služby  ako  aj ostatné  súčasti  boli  obývané  
a využité.  Projekt  Rekonštrukcie  CSS,  o ktorom  sme  písali  v predchádzajúcom  ročníku  
kroniky  mesta,  sa zatiaľ  odložil na  neskôr  až  na  rok  2011. 
Terénne  opatrovateľské  a iné  sociálne  služby v meste  vykonávalo  Charitatívno  - sociálne  
centrum  ako  vysunuté  pracovisko  Diecéznej charity  v Nitre.  Zabezpečovali  ich  2  
pracovníčky,  personálne obsadenie  sa ani  tu nezmenilo.  Na  udržanie  tejto  činnosti   
prispelo aj  v roku  2010 mesto  zo  svojho  rozpočtu  sumou  8300 Eur.   Nadácia  Pro  charitas  
podporovala v rámci  svojich  projektov   hendikepované  deti  a ich  rodiny v Nemšovej  i   
žiakov  SKŠ. Svoju  činnosť  zameranú     na   zbierky  pre  najchudobnejšie  časti  sveta  ako  
aj  rôzne  duchovné aktivity  vykonávala  Spoločnosť  Dcér  kresťanskej lásky  a Farská  
charita. Spoločne  zorganizovali   Mikulášsko – vianočné posedenie  pre  asi  30 sociálne  
odkázaných, ktoré  sa konalo   9.  decembra  s finančnou  podporou mesta. 
Zdravotná starostlivosť   bola  v Nemšovej   zabezpečovaná   formou ambulantnej  
starostlivosti v takej ponuke,  ako  sme  uviedli  v predchádzajúcich  ročníkoch  kroniky. Zubná  
ambulancia  MUDr. Libošvárovej   i  MUDr. Petránskej  rozšírili  svoje  služby  o prevádzku  
Dentálnej  hygieny  na  odstránenie zubného kameňa, bielenie,  fluoridáciu a  profesionálne  
očistenie  zubov.  Problémy  so  zásobovaním  liekmi začala  mať  v priebehu  roka lekáreň  
Zara, ktorú  prevádzkovala  spoločnosť  Cityfarma.  Najhoršie  boli na  tom starší  ľudia, ktorí  
si museli   svoje  lieky  zaobstarať  v Trenčíne, Dubnici  či  Hornom  Srní. Všetci  dúfali,  že sa  
problémy  s lekárňou  vyriešia,  čo  sa do konca  roka  neudialo. 
 
 
D  O C  H  O D  C  I 
 
20. výročie  Seniorklubu 
 
Obidve  organizácie  dôchodcov  - Senior  klub  na  čele  Elenou  Dorušincovou  a Mestská  
organizácia Jednoty  dôchodcov  s predsedníčkou  Teréziou Paličkovou,  sa  spolu stretli na 
Výročnej členskej  schôdzi  7.  februára 2010.    Rok  2010  bol rokom  20. výročia  existencie  
Senior klubu.  Nemšovskí dôchodci si toto výročie pripomínali  spoločnými   aktivitami, ktoré  
podrobne  i s fotografiami  zachytáva  Kronika  klubu.  V  marci -  výlet  do Veľkého Medera,   
v apríli - kúpanie  v kúpeľoch  Malé  Bielice, v máji  bola  príkladne  zorganizovaná  Výstava  prác  
ľudovej  tvorivosti spolu  s mestom,  Úniou  žien,  základnými  školami  a  ZUŠ ,  v júni  -  
relaxačný  pobyt  v Uherskom  Hradišti, v júli  -  plavba  po  Baťovom kanáli,  v septembri  -  
náučnokultúrny  zájazd   do  Bratislavy.  17.  októbra  bolo  v Kultúrnom  centre  slávnostné  
posedenie,  kde  si  spolu  s členmi  pripomenuli  20.  výročie  existencie  Seniorklubu  
i predstavitelia mesta.  Primátor  zablahoželal  37  jubilantom, ku krásnemu  životnému jubileu  
zaželal  najstaršej  členke  -  Štefánii Moškovej k 90.  narodeninám.  Pri  tejto slávnostnej 
chvíli  si  zaspomínala predsedníčka MO Jednoty  dôchodcov Terézia Paličková  a začrela    do  
histórie.  Senior  klub  začínal s 50 členmi,  dnes  ich  má  180. Mesto  Nemšová  prevzalo  od  
podniku  Skloobal  areál  kúpaliska,  kde boli  priestory, vhodné na  klubovú  činnosť  pre  
seniorov.  Tie  im boli aj ponúknuté.  Zakladajúca  schôdza  sa konala  v septembri  1990,  bol  
zvolený  výbor,  jeho  prvým  predsedom  sa  stal   Matej  Bečár. Vo  výbore   boli :  Karol  
Krchňávek, Anna Babčanová,  Terézia Paličková,  Helena  Ondreičková,  Gejza  Hulényi, Jozef  
Chmelina.  Za  prevádzku klubu  bol zodpovedný  Jozef  Nemec. Za  toto  obdobie  sa vo  výbore  
vystriedali  ďalší  členovia – Emília Motolová,  Dana Pavlačková,  Božena  Školníková,  Štefánia   
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Matejková,  Gabriela  Illeková,  Štefánia  Marková,  Terézia  Mutňanská,  Anna  Kráľová,  Emília  
Daňová  a iní.  V septembri   1992  bola  založená  mestská  organizácie   Jednoty  dôchodcov  
Slovenska, predsednícku  funkciu  odvtedy  až  doteraz  vykonáva Terézia Paličková. Obidve  
organizácie  sa  dohodli  na   spoločných  aktivitách, čo  trvá  dodnes. Členovia  oboch  
organizácií    po  týchto  spomienkach   prejavili   presvedčenie,  že  spoločné fungovanie  oboch  
organizácií  má  dobré  predpoklady  do  budúcnosti.   Dôkazom toho  je prílev  nových  a 
mladších  členov, ochotných  prevziať  štafetu a pokračovať ďalších  20 rokov. 
 
ŽIVOTNÉ   PROSTREDIE   A  ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO    
 
Ing. Eva  Brandoburová   ako zodpovedná  pracovníčka  na  úseku  životného  prostredia  : 
-  vydala   35  rozhodnutí  o povolení  stavby  malého  zdroja  znečisťovania  ovzdušia  plynových 
kotolní, 12  rozhodnutí  o výrobe  stromov,  vydala  114  rybárskych  lístkov,  sledovala  plnenie  
povinností  včelárov  o  umiestnení  včelstiev,  vybavovala  rôzne  žiadosti  v oblasti ŽP. 
Na   úseku   odpadového hospodárstva : 
-  vypracovala   Kalendár  vývozu  tuhého komunálneho odpadu  (TKO)  a triedeného  odpadu  pre  
rok  2010,  zabezpečila jeho  propagáciu  na  stránkach   Nemšovského  spravodajcu na  
internetovej  stránka  mesta  (www.nemsova.sk) 
-   zabezpečovala jeho  priebežné  a plynulé plnenie  vo  všetkých  mestských  častiach  
prostredníctvom  firmy  Marius  Pedersen,  vrátane  sledovania   množstva  KO  a fakturácie za  
túto  službu.   V roku  2010  bolo  vyvezených  firmou  Marius  Pedersen  na  skládku  Luštek  
v Dubnici  nad  Váhom  1424  ton odpadu.  Do  tohto množstva  sa  započítaval  aj  odpad  TKO, 
ktorý  občania Nemšovej  dovážali  na Zberný  dvor  odpadov.  Zo  začiatku tu  bolo  možné  
doviezť   aj  veľkokapacitný  odpad. V druhej  polovici  roka  bola však  táto možnosť 
pozastavená,  zberný  dvor  preberal  len tie odpady, ktoré  sa  dali  separovať  -  sklo, plasty,  
plastové  fľaše,  elektroodpad,   kovy  a  železo, tetrapaky.  Mesto  pôvodne  plánovalo  vyviezť  
až  1600  ton  odpadu, týmto opatrením  sa množstvo  TKO  zmenšilo, čím  sa  ušetrili  finančné 
prostriedky.   V  roku 2010 vybral  mestský  úrad  poplatky  za  vývoz  KO  a drobný  stavebný  
odpad  vo  výške  77.056,92 Eura  od  1801  poplatníkov -  občanov. Úľavy  boli uznané  v 
 263  prípadoch  (dlhodobo  odcestovaní  študenti, v cudzine  pracujúci a pod.). 199 poplatníkov 
nezaplatilo vôbec, čo  činilo  2.597,8 Eura.  Od prevádzok organizácií  sa  vybralo  3917,65  
Eura.  Zo  158  prevádzok  nezaplatilo  13,  čo  činilo  591, 3 Eura  
Podľa  zákona  č.  223 /2001 Z. z.  o odpadoch  mohlo  mesto z vybraných  poplatkov  uhradiť  
náklady  na  likvidáciu  KO  z domácností ,  podnikateľských  prevádzok, odpad  z čistenia  ulíc, 
odpad  z údržby  verejnej  zelene, parkov  a cintorínov, drobného stavebného  odpadu  od  FO  
a separáciu odpadu.    
Pracovníčka úseku ŽP úzko spolupracovala s  VPS, m. p. o. ktorá  zabezpečovala  zvoz   
separovaného  odpadu v určené dni  (plastov, plastových  fľiaš, tetrapakov)  od  rodinných  
domov  a prevádzok  na  Zberný  dvor   a tiež  počas jarného  upratovania, ktoré  sa konalo   
počas  2  víkendov – v Ľuborči  a Kľúčovom  to  bolo  19.  a 20.  marca,  v Nemšovej  a  
Trenčianskej  Závade 26.  a 27. marca.  Občania  ukladali  rôzny aj  veľkoobjemový odpad  do  
veľkoobjemových  kontajnerov  (VKK),  zakázaný  bol  odpad  konárov, ktoré  sa  mohli  priviezť  
k Čističke  odpadových  vôd,  pred  rodinné domy  mohli  vyložiť   elektroodpad,  autobatérie , 
železný  šrot,  a pod.   Pracovníci  VPS   zabezpečili zvoz  menších odpadov,  veľkoobjemové   
vyviezla  firma Marius  Pedersen.  Obdobný  zber  zorganizoval  MsÚ  aj  na  jeseň.   Likvidovali  
sa   aj divoké  skládky,  na   zamedzenie  vývozu  bolo  na  určených  miestach  osadených  6  
tabúľ s nápisom  Zákaz  vývozu smetí.   Za  vývoz  a  zvoz  odpadov  na   skládku  Luštek  zaplatil  
MsÚ  vývoznej firme do konca roka   2010   sumu   100.525 Eur,  čo nebola konečná suma.    
Ako vidno,   narábanie  s odpadmi nie  je  po finančnej  stránke  jednoduché  a ani  lacné.  Mesto  
však  odpad  pravidelne  separuje,   pracovníčka  úseku  ŽP  vypracovala  za  rok  4  správy 
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a žiadosti  pre  Recyklačný  fond,   ktorý  mal  za  vyseparované komodity  zaplatiť mestskému  
úradu sumu 37.359,67 Eura, ktorá    však  do  konca  roka  2010 na  účet  MsÚ, nebola 
poukázaná,  čo  bolo  spôsobené aj  zmenou  podmienok  Recyklačného  fondu  pre  poskytnutie   
príspevkov.     Žiaci  oboch  základných  škôl  ukázali, že  k zberovým   aktivitám  a separovaniu   
majú blízko,  na  jar  i  na  jeseň  ochotne  zberali  papier,  sklo,  tetrapaky, k čomu ich 
povzbudzovala  učitelia environmentálnej  výchovy i zdravá  súťaživosť.    Pre  odpadové  
hospodárstvo  v Nemšovej    bude mať  veľký  význam  i zriadenie  Regionálneho  centra  
zhodnocovania  biologicky  rozložiteľného  odpadu – BRO,  na výstavbu  ktorého  bol  chválený  
projekt  v rámci  štrukturálnych  fondov  EÚ.  Sídliť  má  pri  Čističke odpadových  vôd  
v Ľuborči,  príprava  stavby  sa  začala už  koncom roku 2010,  ďalšie informácie  o ňom prinesú   
ďalšie   ročník  Kroniky mesta. 
 
D U C H O V N Ý  A  N Á B O Ž E N S K Ý   Ž I V O T   
 
Nemšová zostala po reorganizácii  diecéz  v roku  2008 súčasťou  Nitrianskej  diecézy, ktorej   
špecifiká   a osobitosti  si dovoľujeme tiež  pripomenúť  : 
-  založená bola  :  pápežom  Jánom  VIII.  bulou  Industriae  tuae   v roku   880 
-  patróni  diecézy  :  sv.  Andrej  Svorad a Beňadik 
-  katedrálny  chrám  :  Bazilika  sv. Emeráma  v Nitre 
-  diecézny  biskup: Mons.  Viliam  Judák 
-  biskupské  heslo   :  Jesus  mitis  et  humilis  -  Ježiš  tichý  a pokorný  (por.  Mt. 11, 29) 
-  pomocný  biskup  :   Mons. Marián  Chovanec   
-  pútnické   miesta  :  Nitra  -  Kalvária,  Skalka  nad  Váhom,  Topoľčany,  Topoľčianky,  Hronský   
   Beňadik,  Nová  Ves  nad  Žitavou, Mechovička 
-  počet   dekanátov :  17,  -  počet  farností  197,  z toho  národnostne  zmiešaných :  55 
-  obyvateľov  v diecéze  :  701 416,  z toho  veriacich  katolíkov :  578 712  (61976 maďar. národnosti) 
-  počet  diecéznych  cirkevných  škôl  :  19, -  počet  rehoľných  škôl :  2 
-  rozloha  diecézy  :  5.932  km2   a to  na   území 3  Vyšších územných  celkov  
Duchovným správcom  nemšovskej  farnosti  bol   vdp.  Mgr.  Anton  Košík,  pôsobiaci  aj ako  
dekan   Nemšovského  dekanátu.  V júli bol  ustanovený  nový  kaplán  Mgr.  Michal Vlček,  ktorý  
pochádza  z Lozorna. Doterajší  kaplán  Miroslav  Švancár bol ustanovený  za duchovného  
správcu  inej  farnosti. Okrem svojich  duchovných  povinností  -  každodenného  slúženia  sv. 
omší, vysluhovania sviatostí,  vyučovali náboženstvo v základných  školách. Dekan bol  aj  
duchovným správcom   Spojenej katolíckej školy, kaplán vyučoval náboženstvo  na  Strednej 
odbornej škole  sv. Rafaela. Bohoslužby  sa počas   roka  vykonávali  v rámci  svojho  ustáleného  
rytmu  pri  kaplnkách  v  mestských  častiach. Slávnostné  hodové  sv.  omše : v  Ľuborči v júni 
po sviatku sv. Antona,  v Kľúčovom  po sviatku sv. Anny  a v Trenčianskej  Závade  2  razy  do  
roka., po  13. máji  a po  13.  októbri. Ľudia  z celej  farnosti    putovali  po  13. máji  ku  kaplnke,  
ktorá  je  zasvätená   Panne  Márii  Fatimskej.  Dekan  Košík  prizval  slávnostného  celebranta  
-  špirituála   Kňažského  seminára  sv.  Gorazda  v Nitre  -  ThLic.  Róberta  Dormana.    
Pozvaný  bol práve  v čase,  keď    sa  mal  skončiť   Rok  kňazov, ktorý   pápež  Benedikt  XVI.  
vyhlásil  v júni  2009 a trval  do   júna  2010.  Bolo  to pri príležitosti 150. výročia  smrti  kňaza 
– sv. Jána Mária  Vianney a celý  rok  sa  kňazi   s veriacimi  modlili  za   kňažské povolania,   čo  
pripomenul  nemšovským pútnikom aj   prizvaný   špirituál   zo  seminára  v Nitre.    Po  13.  
októbri  sa  zhromaždeným  pútnikom  v Trenčianskej  Závade  prihovoril   kazateľ   Jozef  
Kuna,  salezián. ktorý   bol  v roku  2010 ustanovený  za  nového správcu  farnosti  v Dolnej  
Súči,ktorá  je  súčasťou  Nemšovského  dekanátu.   Na  tomto pútnickom mieste   sa  od  
nepamäti  spievala  pesnička, ktorú  zložil   p.  kaplán  Hanko,  z iniciatívy  ktorého  bola  kaplnka  
v Trenčianskej   Závade  postavená. Bola  to pesnička Fatimské  zjavenie  Panny  Márie ...... 
Postupne  sa na  melódiu  pôvodnej  udomácňuje  nová  pesnička   s  názvom  Závadská  
kaplnka, ktorú  zložil  Jozef Králik - žiak   p. kaplána  Hanku,  hudobník   a niekdajší dirigent  
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kapely  Nemšovanka, o vznik  ktorej  sa zaslúžil tiež  p. kaplán  Hanko.  S dovolením    autora   
uverejňujeme  jej  text  na  stránkach  Kroniky mesta.   

1. Závadská  kaplnka je malý kostolík a v ňom  sa modlieva  nejeden katolík. Ľudia  sem  putujú,  tu  
sa   modlievajú  a Panne  Márii  za  pomoc  ďakujú. Refrén : Čiňte  pokánie, hriech nepáchajte,  
syna  Božieho neurážajte. 

2. Za  ukrutnej  vojny, keď boli zlé  časy, Máriu  prosili ustráchané hlasy. Ona ich  počula  a Boha  
prosila, aby  ich  ochránil  od  vojnového  zla.    Čiňte pokánie, hriech  nepáchajte  ......... 

3. Boh to aj urobil  a ľudí  zachránil a pán  kaplán  Hanko  kaplnku  postavil. Prvú  na  Slovensku 
v Trenčianskej  Závade, by  naše modlitby  vždy  boli prijaté.  Čiňte  pokánie, hriech  nepáchajte... 

4. V Závadskej  kaplnke  na  kopčeku malom,  pokľakni  človeče   i  so  svojim  žiaľom. Fatimská   
Mária  tam  ťa  vypočuje a u  Pána  Boha  pomoc vyprosuje.  Čiňte  pokánie, hriech  nepáchajte  ... 

Laické  spoločenstvá, ktoré sme predstavili v minulom  ročníku  Kroniky  mesta -   Spoločenstvo 
modlitby  matiek.  Spoločenstvo  Dcér kresťanskej  lásky  sv. Vincenta  de  Paul, Združenie  
mariánskej mládeže  i eRko -  Hnutie  spoločenstiev  detí a mládeže vytvárali  aj  v roku  2010   
sebe vlastné aktivity. Aj  tohto  roku v júni  spoločenstvá  zorganizovali  Farský  ples za  
účasti oboch kňazov v telocvični  Spojenej  katolíckej školy. 
Posledný  deň  roka, na  Silvestrovskej   pobožnosti  v kostole  podal  dekan  Anton  Košík  
informácie   z cirkevnej štatistiky, z ktorej  vyberáme  pre  Kroniku   mesta :  V uplynulom roku   
bolo vo  farnosti  pokrstených   67  detí,   z ktorých  bolo    27  chlapcov   a 40  dievčat.   
Pokrstení  boli  aj  2  dospelí ľudia.    Z Nemšovej  bolo   38  krstov,  z Ľuborče  17,  
z Kľúčového  7, z Trenčianskej  Závady  2  a z Borčíc  3  krsty.    Prvé  sväté  prijímanie   detí  
bolo   v nedeľu   23. mája.     Sviatosť  manželstva   prijalo 31  snúbeneckých  párov. Na  
večnosť  bolo  odprevadených   66  ľudí - 33   mužov  a 33  žien,  zaopatrených  bolo   54  ľudí.  
Na  nemšovských  cintorínoch  bolo  pochovaných  41  ľudí,  v Ľuborči  13,  v Kľúčovom  3,  
v Trenčianskej  Závade  4  a v   Borčiciach   5  ľudí. 
 
VEREJNO – PROSPEŠNÁ   A ZÁUJMOVÁ    ČINNOSŤ 
 
V tejto kapitole   sa  dotkneme   záujmovej  činnosti organizácií, ktoré  sú na  stránkach 
mestskej  kroniky  každoročne  zaznamenávané  ako  je  Slovenský  červený  kríž,  Skauti  117.  
zboru  sv.  Františka  z Assisi,  záhradkárske  zväzy,  rybársky  zväz, hasičské  zbory.  
V poslednom  období   sa     zviditeľnili  aj  včelári, ktorí majú tiež činnosť hodnú  zápisu  do 
mestskej kroniky. 
 
Slovenský  červený kríž   -  Miestny  spolok  Ľuborča  
 
Väčšina  členov  Miestneho  spolku  Slovenského  červeného kríža  so  sídlom  v Ľuborči  sa  
stretla  na  zasadnutí  Výročnej členskej  schôdze  v Kultúrnom stredisku  v Ľuborči  dňa   
14.februára.  Za  účasti   členky  Okresného  výboru  SČK  v Trenčíne   a riaditeľky  Domu  
humanity  SČK,   Dr. Jany  Kopijovej  a  predstaviteľov  mesta,  hodnotila predsedkyňa  MS SČK  
Alžbeta  Gurínová, činnosť  a hospodárenie  organizácie.   Organizácia  má stabilnú členskú 
základňu, jej  činnosť je  zameraná hlavne na  organizovanie   dobrovoľného  darcovstva  krvi. V  
príhovoroch  to ocenili  i prítomní  hostia.  Mestský  úrad  pripravil  pre  darcov  krvi  ocenenie  
v podobe  malých  darčekov, ktoré im  slávnostne  odovzdal   primátor   mesta  J. Mindár  počas  
tejto  schôdze. Zástupkyňa  SČK im odovzdala vyznamenania  - plakety.  Ocenení sa  zapísali do  
Pamätnej knihy  mesta,  z ktorej  citujeme  celý  zápis : 
„ Slávnostný    aktív  darcov  krvi   zo  dňa  14. 2.  2010  v KS  Ľuborča, kde  si  darcovia  krvi  
za  svoj  humánny  čin, ktorým  prispeli  k rozvoju  dobrých  medziľudských  vzťahov,  prevzali  
vyznamenanie  SČK -  Plaketu  MUDr.  Janského  a Medailu  MUDr.  Kňazovického.“ 
Diamantovú  plaketu  (ženy  za  60  a muži  za  80- násobný  odber)  prevzali : 
-  Moravčíková   Anna                -   Bc.   Mrázik   Juraj 
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Zlatú  plaketu   (ženy  za  30   a  muži  za  40-  násobný  odber)  prevzali  : 
-  Ančicová  Ľubomíra                -   Moravčíková   Lucia 
Striebornú   plaketu   ( za  20 – násobný  odber )  prevzali: 
-  Gago  Viliam                           -    Kvasnicová  Katarína 
-  Ing.  Mazánová  Miroslava      -    Hrnčáriková  Anna 
-  Prekop  Anton                        -    Poláček   Ivan 
Bronzovú   plaketu  (za  10 bezplatných  odberov)   prevzali  : 
-   Horná  Michaela                    -    Mutňanský  Miroslav 
-   Ďurišová  Anna                       -   Kotras  Jozef 
-   Rýger   Lukáš                         -    Ďurišková  Anna 
-   Kubíček  Ján                          -   Mačina Milan 
-   Rýger  Boris                           -   Tomášová  Zdenka 
-   Chmelina  Martin 
Členovia  sa  počas roka  aktivizovali  pri   čistení  a upratovaní  cintorína v Ľuborči  počas  
jarného  upratovania  a cintorínskej kaplnky   pred  sviatkom sv. Antona, ktorému je kaplnka  
zasvätená a na  poli folklórnom v súbore  Liborčan, ktorý tiež vedie  predsedníčka  A.  Gurínová. 
 
 
Skauti  117. Zboru  sv. Františka  z Assisi    Horné  Srnie  - Nemšová  
 
V roku  2010  mala  skautská  organizácia  už  110  členov. Vodcom  zboru  bol   Ing.  Vladimír  
Janečka.   Svoje  klubové  priestory  mali  v Hornom  Srní  i v Nemšovej -  časť  Ľuborča  na   
poschodí  Kultúrneho  strediska, kde sa  jednotlivé oddiely  stretávali.  Okrem  oddielových,  
robili  celozborové  aktivity -  každý  mesiac  mali  niečo  naplánované. 30. januára zorganizovali  
5.  Skautský  ples  v Hornom Srní v Kultúrnom  dome.   Výročná členská  schôdza  zboru  sa  
konala 27. februára  v Kultúrnom stredisku  v Ľuborči.   Svoju   činnosť   hodnotili :  -  oddiel 
skautov  na  čele s  Ivanom  Štefánkom,  - oddiel  skautiek  s vodkyňou  Katkou  
Štefaničákovou, - nový  oddiel  skautov  a skautiek  z Hornej  Súče na  čele  s Martinom  
Krovinom,  -oddiel  včielok  s vodkyňou Máriou  Šimákovou,  - oddiel  vĺčat  a včielok  s vodkyňou  
Terkou  Patkovou,  - oddiel  starších  skautov  a skautiek  s vedúcim  Jaroslavom Janečkom.   
Z bohatej  činnosti  spomenieme  výstup  na  Javorník  a Inovec, výpravu  na  Vápeč,  oslavy  sv. 
Huberta  v Ľuborčianskej  doline, skautské  sv. omše  v Hornom  Srní  a Hornej  Súči,  CHKO – 
celozborový horský kurz  ochrany  v Ľuborčianskej  doline  spojený  s nočným  pochodom,  
oslavu  Vianoc ako  Vjanočku.    22.  apríla na  Deň  zeme  sa  skauti  prezentovali  na  školskom 
dvore  pred  ZŠ  J.  Palu, kde pozvali   žiakov  oboch  ZŠ   na  akciu  s názvom  Ekolonás.  
Pripravili prednášky  o ochrane  životného prostredia  a prírody a rôzne  zábavné súťaže.  
Hlavným mottom  celej  akcie  bolo :  „ Pozri  sa  na  túto Zem !  Na  Zem ako  planétu. Na  Zem  
ako  pôdu.  Na  Zem  ako  Váš  Domov.“  V tomto  duchu  pripravili  túto  akciu   aj v Hornej  
Súči.  Plno práce  mali skauti na  Štedrý  večer,  kedy  do každej  domácnosti  rozdávali  
Betlehemské  svetlo. 
 
Záhradkárske  zväzy. 
 
ZO  č. 1  Slovenského  zväzu  záhradkárov  Nemšová, združujúca   tzv. prídomových  
záhradkárov,   mala  v roku  2010    82  členov.  Rozdelená  bola  na  12  obvodov,  každý  mal 
určeného  svojho  vedúceho. Všetci  členovia  mali  predplatený  časopis  Poradca  záhradkára.  
Svoju  činnosť  bilancovali  na  Výročnej  členskej  schôdzi, ktorá  sa  konala  6.  marca  
v Kultúrnom  centre  v Nemšovej.  Zúčastnil  sa  aj  zástupca  z OV  SZZ  v Trenčíne, p. 
Pavlovič  a primátor mesta  Ján  Mindár,  ktorí  vystúpili  s krátkymi  príhovormi, ktoré boli  
zamerané  aj  na  konkrétne  pestovateľské  záležitosti,  nakoľko  primátor  mesta  sa  tiež  
aktívne  zapája  ako  šľachtiteľ  a pestovateľ  gladiol  do  pestovateľsko-záhradkárskej  
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činnosti.  Predsedom  ZO  č.  1   je  Anton  Štefánek, ktorý  túto   funkciu  vykonáva  
nepretržite  už  57  rokov,  v tomto  roku  oslávil  81.  narodeniny.  Vzhľadom  k náhlemu  úmrtiu  
doterajšieho  tajomníka,  Jána  Gábora,  bola  do  tejto  funkcie  zvolená  Mária  Kováčová,  
pokladníkom  je  naďalej  Ing.  Oto  Bahno,  hospodárom  Jaroslav  Bakoš.   Výbor  a zástupcovia  
obvodov sa   1.  nedeľu  v mesiaci  stretávali  v budove  Mestskej  pálenice, kde  mali  na  to  
vyhradenú  miestnosť,  ktorá  slúžila  ako  zasadačka  pre  obe  záhradkárske  organizácie, ale  
aj  na  šrotovanie  lisovanie    a sušenie  ovocia  pre  členov.  Okrem  organizačných   informácií,  
si  odovzdávali  skúsenosti  z ovocinárstva,  sadenia, štepenia,  strihania  stromov,  o odrodách  
a boji  proti  rôznym  škodcom  a chorobám,  z ekologického  hospodárenia,  využívania  
kompostovania  a pod. Informácie   o postrekoch,  osivách,  sadivách  a organizačných  
záležitostiach   pre svojich  členov  podávali  aj  formou    vývesnej  skrinky  na  ul. J.  Palu. 
ZO  č.  2   Slovenského zväzu  záhradkárov  -  Bočky  pracovala   pod  vedením  predsedu  
Ing.  Jozefa  Krchňávka,  tajomníkom  bol  Vladimír  Vavruš  z Ľuborče, pokladníkom  Emil  
Slabý,  hospodárom  Ján  Kňažek.  Na  hodnotiacej  výročnej  členskej  schôdzi  sa  stretli  
členovia  27.  februára  v Kultúrnom  stredisku   v  Ľuborči.  Ako  hosť  bol   pozvaný  predseda   
ZO  č.  1  Anton  Štefánek   a primátor  mesta. V rámci  diskusie  obidvaja  vystúpili  so  svojimi  
príhovormi.  Predseda  sesterskej  organizácie  povzbudil  členov  k väčšej  účasti  na  mestskej  
výstave  ovocia,  zeleniny  a kvetov  a pridal  niekoľko  odborných  rád z ovocinárstva.  Predseda 
ZO  č.  2  pripomenul   niečo  z histórie  záhradkárskej  osady  Bočky.  Vybudovaná  bola  vďaka  
snaženiu  ZO SZZ v  roku  1981,  keď existovala len  1  organizácia  záhradkárov. Keď sa  
podarilo rozparcelovať  prvé  pozemky  a postaviť  prvé chatky, záhradkári tým  prejavili  svoju  
životaschopnosť,  založili  si   vlastnú  organizáciu, odčlenili  sa  od  pôvodnej.  Pod  hlavičkou  
SZZ   funguje  záhradkárska  osada  doteraz. Všetci  vlastníci  pozemkov  sa  musia  riadiť  
podľa schváleného  záhradkárskeho poriadku,  ročne  zaplatiť  členský  poplatok  ( 66,40 € ), 
udržiavať  poriadok  a čistotu. Vypaľovanie  trávy,  divoké skládky,  či hlučné  nočné  zábavy sú  
zakázané.  Je  v nej  postavených  144  chatiek,  zasadilo  sa  asi  4000 ovocných  stromov,  celá 
oblasť  skrásnela   a je  atraktívna  i pre  cudzích,  ktorí  tu  niektoré  chatky  už  odkúpili.   
Predseda  ZO  č.  2 Jozef  Krchňávek  vyjadril  presvedčenie, že  aj  napriek  tomu,  že   
pribúdajú  starší  členovia  v osade,  vyrastá  i mladšia  generácia,  ktorá  má  záujem  
pokračovať  v začatom  diele. 
 
Slovenský  rybársky  zväz  - Obvodná organizácia  č.  4  (OO č. 4) 
   
 I v roku  2010  pracovala  táto  záujmová organizácia  pod  vedením  predsedu  Ing.  Antona  
Chudu.  Jej  členovia  sa  na  výročnej  členskej  schôdzi  zišli  7.  februára 2010 v Kultúrnom 
centre  v Nemšovej.   Predseda  tu  zhodnotil    činnosť  organizácie. OO  č.  4  mala v roku  
2010  286   dospelých  členov  (6  žien),   19  členov  v kategórii 15 -  17 rokov  a 64  detí. 
Výbor  OO č.  4  sa  stretol   10  -  krát, na  ktorom  podával informácie   predseda  
z nadriadených  okresných  orgánov, riešili  sa  vlastné organizačné  záležitosti,  zástupca  
hlavného hospodára   informoval  o jarných  výlovoch a zarybňovaní a o brigádnickej  činnosti.  
Brigádnická  činnosť  začala  už  v januári   sekaním  otvorov do ľadu a vápnením  na  kaprových  
vodách.  V marci   až  máji  sa  vyrezávali  prebytočné kríky,  zbieral   a likvidoval  sa  odpad.  
Na  pstruhových  revíroch  sa  budovali nové  a opravovali  staré kaskády,  zberal  sa  odpad  
z čiernych  skládok. Výlovy  pstruha  potočného  sa  uskutočnil   v dňoch  :  10. apríla     na  
potokoch  Hlboké  a Nestora.  Všetkých  242 kusov  tohto    výlovku  bolo  vsadených do  
hlavného  toku  Súčanky.  11.  apríla   bol  zlovený  Závadský  potok  a potok  Sietne.  Celkom  
200 kusov   pstruha   bolo  vysadených  do  Ľuboreckého  a Kľúčovského potoka.  Pri  záplavách  
v letných  mesiacoch  boli  zorganizované akcie  na  záchranu  rýb  po  opadnutí  vody.  Z rýb,  
vrátených  do  lovných  revírov,  prevládal  karas,  pleskáč,   kapor  mierový  a šťuka.  Po  
nasadení  boli  ryby  prikrmované  a bolo  im  podávané  liečivo  rupín.  Celkove  bolo   
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odpracovaných  1603 brigádnických  hodín,  z toho  na  pstruhových  vodách  431  hodín.  OO  č.  
4  zabezpečila  školenia  pre  vlastných  členov  rybárskej  stráže, ktorí  dohliadali  na  zverené  
revíry.  V Kľúčovom  pri   Jazierku  Važina  bola  osadená   unimobunka,  na  čom  majú   zásluhu  
členovia  Anton  Šedivý,  Pavol  Šedivý,  Milan  Koníček,  Ján  Matejička,  Ladislav  Michalec,   
Miroslav  Štefula,  Vitalij  Dzygovskij.  
V rámci  kultúrno - propagačnej  činnosti   Obvodnej  organizácie  č.  4  SRZ   sa : 
 -  pravidelne aktualizovali  vývesné  skrinky  v Nemšovej,  Skalke  nad  Váhom,  Dolnej  Súči  
a Hornom  Srní, kde sa  zverejňovali  oznamy  o akciách  organizácie  ako  aj družobných  
organizácií  -  Mestskej  organizácie  SRZ  z Trenčína, MO MRS  v  Slavičíne, oznamy o konaní  
brigád,  ktoré  sa  oznamovali aj  miestnym  rozhlasom 
-  zabezpečovali  preteky mladých  rybárov  na  Štrkovni  v Nemšovej, ktoré  sa   tento rok 
konali  8.  mája  (podrobne  v kapitole  Nemšová – udalosti) 
-   zabezpečovalo    publikovanie  príspevkov  v Nemšovskom  spravodajcovi,  Trenčianskych 
novinách  a rybárskom  časopise  Petrov  zdar. 
 
Slovenský  zväz  včelárov  
 
Slovenský  zväz  včelárov  (SZV)  mal v  Nemšovej  svoje  zastúpenie v aktívnych  členoch  - 
včelároch, ktorí tu  pôsobili  už  dlhé roky.  Organizovaní boli v  rámci  okresnej  organizácie  
SZV, kde   vo výbore  pôsobí    Ivan  Štefánek, koordinátor včelárov  v Nemšovej. Ich  práca  sa 
zintenzívnila a zviditeľnila len  v posledných  rokoch.  V súčasnosti organizácia  združuje   24  
včelárov, ktorí  obhospodarujú  204  včelstiev   a radi  sa   so  svojimi  produktami  zapájajú  do  
celoslovenských  aktivít.  Ako  príklad  uvádzame   účasť  5  členov  v  súťaži   o najlepší  
slovenský  med  v rámci  výstavy  Agrokomplex  v Nitre.  Takýchto  podujatí   sa  môže  
zúčastniť  len  ten včelár,  ktorý  udržuje  zdravé  včelstvá,  pravidelne  kontrolované  
a liečené  liečivami,  schválenými  Štátnou  veterinárnou  správou.  Členovia  sa  snažia  
o využitie najnovších  poznatkov chovu  včiel  v praxi. Niektorí sa zúčastnili školení o nových 
metódach  chovu  včiel,  financovaných  z fondov  EÚ.  Už  v roku  2009   sa  úspechu  dočkali  
aj  nemšovskí  včelári.  Bol to František  Begáň  z Nemšovej, ktorý  v rámci  spomínanej  súťaže  
v Nitre získal  1. miesto v kategórii  pastovaný  med.  Na  nemšovskej  výstave  Ovocie, zelenina,  
kvety zaujímajú  včelári už  viac  rokov   svojou  expozíciou,  vystavujú živý  úľ  i zaujímavý   
figurálny  úľ,  rôzne  pomôcky  i prezentáciu  práce  včelára  na  DVD  nosiči. Na predaj  
ponúkajú med,  spojený  s ochutnávkou,  vosk  a propolis. 
 
Dobrovoľné  hasičské zbory 
 
Na území  mesta pôsobili 4  dobrovoľné  hasičské  zbory  (DHZ)  -  v Nemšovej,  Ľuborči,  
Kľúčovom  a Trenčianskej Závade.  Posledne menovaný  už  dlhší  čas  nebol  aktívny.   
Mesto ich zabezpečuje  po  materiálnej  a technickej  stránke,  stará  sa  o budovy, platí  za  
energie  a iné výdavky.  
Dobrovoľný  hasičský  zbor  v Nemšovej pracuje  pod  vedením predsedu  Jozefa  Gugu,  
veliteľom  je  Jozef  Bakoš ml.,  tajomníkom  Vladimír  Bakoš  a  preventívarom  je   Alojz  
Schwandtner   a má    28  členov. 
Dobrovoľný  hasičský  zbor  v Kľúčovom   má  38  členov, predsedom je  Štefan  Vavruš, 
veliteľom Marián Sabadka, tajomníkom   Pavel  Vavruš, preventívárom Štefan  Kiačik.  Aj  
v roku  2010   sa  v budove   Hasičskej  zbrojnice  robili  ďalšie  rekonštrukčné  práce, pôvodný 
priestor  spoločenskej miestnosti sa  ešte  rozšíril  tak,  že i pre  potreby  hasičov ešte  zostalo  
dostatok  priestoru.   
Dobrovoľný  hasičský  zbor  v  Ľuborči   viedol  od  minulého roka Jozef  Rýger,  vykonával  
aj  funkciu  preventívara,,  veliteľom  bol Jaroslav  Mačina,  pokladníkom  Ján  Jurík,  



 39 

tajomníkom  Peter  Ondreička.  DHZ  mal  34  členov,  pribudli  noví mladí  členovia.  Podľa  slov 
predsedu J. Rýgera,   z Kľúčového  sa  do  Ľuborče  dalo  preradiť  9  členiek  ženského  
družstva  v Kľúčovom.  V roku  2010 si  DHZ v Ľuborči  pripomínal  130. výročie  svojej 
existencie. Pri  tejto  príležitosti  sa  v apríli  vymaľovala  fasáda  Hasičskej  zbrojnice, natreli 
sa okná   a dvere,  členovia  tu  odpracovali   135 brigádnických hodín,  hasičská  cisterna  sa  
sgenerálkovala,  mestský  úrad  zabezpečil aj  nové  hadice.  Oslava 130.  výročia DHZ  
v Ľuborči sa konala 8. mája,  pri príležitosti  sviatku  sv. Floriána, patróna  hasičov.    V nedeľu 
sa zišli  členovia  všetkých zborov   na   slávnostnej bohoslužbe  vo farskom kostole. Popoludní  
oslavy  pokračovali   na  futbalovom  ihrisku  v Ľuborči  za  účasti  primátora  mesta,  zástupcu  
primátora,  poslancov  MsZ  i dekana  Antona  Košíka, kde boli  ukážky práce dobrovoľných  
i profesionálnych  hasičov. V júni, počas  dlhotrvajúcich  dažďov,  hliadkovala  hasičská  
cisterna  pri riekach,  odčerpávala  vodu  z pivnice  mestskej  pálenice.  17.   októbra  sa 
hasičské  auto  s posádkou  zúčastnilo  zásahu  hasenia  požiaru  na  smetisku  na  Volovcoch.   
Omladené družstvo  i s posilami  z Kľúčového  sa  zúčastnilo    12.júna  na  okresnej   súťaži  
DHZ  v  Neporadzi, kde   skončilo   na   9. mieste.  Počas  júla  a augusta   súťažili  pomerne  
úspešne  v  Pruskom, Svinnej, Horenickej  Hôrke, Ladcoch,  Púchove,  Nosiciach,  Záblatí  
a Trenčianskych  Bohuslaviciach. 
Aj  tento  rok dobrovoľné hasičské zbory  zabezpečovali  poriadkovú  a usporiadateľskú  službu  
pre  mesto i pre  farský  úrad. 
 
K U L T Ú R A 
 
Mestský úrad    na  úseku  kultúry  -  zodpovedná  pracovníčka  (Ing. Eva  Brandoburová)  
pripravila na  rok  2010  plán  kultúrno-spoločenských  akcií, ktoré  sa  v jeho  priebehu  aj  
uskutočnili.   Kronika  mesta  ich  zachytila   a popisuje  akcie  priebežne  tak, ako sa udiali  
v priebehu  roka :  Vítanie  nového  roka, Mestský  ples,  Fašiangová  zabíjačka   a  karnevalový  
sprievod,  Stavanie  májov   za sprievodu  členov vlády  a premiéra  Róberta   Fica,  oslavy  Dňa  
matiek,  Oslavy  Medzinárodného  dňa  detí, Oslavy  sv. Huberta  v Ľuborčianskej  doline, 
Tradičný nemšovský jarmok so sprievodnými akciami,  vystúpeniami  hudobných  skupín, s novo  
zavedenou  akciou  Fujara  z Považia  a   Hudobné leto,  na  jeseň  výstava Ovocie,  zelenina, 
kvety  a v zime  ponuka  vianočných  koncertov.   
Tohto  roku   sa  však  neuskutočnil  Nemšovský  dychfest, ktorý organizovala  folklórna  
hudobná skupina  Nemšovanka doteraz už  sedem rokov.  Podľa vyjadrenia kapelníka   hudobnej  
skupiny   Nemšovanka,  Jozefa  Patku,  mala  skupina  v roku  2010  ako celok dočasne  
prestávku  vo  svojom  účinkovaní,  či organizovaní  akýchkoľvej  vystúpení.   Jednotliví  členovia  
i speváčky tejto   skupiny však  vystupovali  v iných  hudobných  telesách  mimo  Nemšovej.  
Koncom  augusta   zažila  Nemšová slávnostné  otvorenie   Mestského múzea  v Nemšovej, ktorý  
rozšíril paletu  kultúrnych ustanovizní.  Popri  Kultúrnom  centre  a Kultúrnych  domoch  
v mestských  častiach, pribudol   nový  kultúrny  stánok, ktorého poslaním bude okrem 
muzeálnych  expozícií aj  šírenie   a organizovanie  kultúrno  - spoločenských   aktivít   
národopisného charakteru a  tiež   výstavy, autogramiády,  semináre   a pod.    
V Trenčianskej  Závade  pri  hodových  slávnostiach  a zábavách  pôsobila  dychová  hudba 
Závadanka   pod  vedením Jozefa  Kuruca. 
Spomeňme  ďalšie  -  skupina NGO  pod  vedením Pavla Králika  (dychovka)  ktorá  vystupovala  
pri  vítaní  Nového roka,  pri fašiangovom  sprievode,  pri stavaní májov  atď. Ďalej skupina  
Galaktic   z Ľuborče (dychovka)  pod vedením   Petra   Gábriša,  odchovanca   základnej  
umeleckej  školy.  Skupina   vystupovala  v blízkom i širokom okolí, vrátane  hodových  slávností v  
Ľuborči . Okrem nich  tu  pôsobili   skupiny  Fortuna,  Music  Band  Butterfly (Bratov  
Králikovcov), Banaband  Petra Chlebanu -  na  varhanoch  spievali  2  speváci  rôzne hudobné  
žánre.    Aktívne  vystupovali  i žiaci  a učitelia  zo  Základnej umeleckej  školy ako  doprovod   
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inej  akcie,  ale  aj sami  pre  verejnosť  pripravovali  kultúrne  vystúpenia  hudobno -  
tanečného  charakteru.  Boli to samostatné koncerty  vo  vianočnom   období - vo  veľkej  sále 
Kultúrneho  centra  v Nemšovej  a vo  farskom kostole.  Ako  hosť  v rámci týchto  koncertov 
vystupoval  ženský  spevácky súbor  Srňan   z Horného  Srnia. 
Folklórny súbor  Liborčan   pôsobil    pri tradičných  folklórnych  akciách   s hudobným 
doprovodom   skupiny  NGO.  Mužský  spevácky súbor Nemšovan pod vedením kapelníka   Jozefa  
Králika   vystupoval tiež  pravidelne  na  mestských  i cirkevných akciách  v kostole.  Naposledy   
sa  obidva  súbory  prezentovali  na   slávnosti  otvorenia  Mestského múzea.   Ženský  spevácky  
súbor  Rosa  vystupoval    pomenej, bolo  to  väčšinou v kostole.  
Ako  vidno, aj v  roku  2010   bola  ponuka kultúrno  -  spoločenských  akcií   v Nemšovej  bohatá 
nielen  pre staršiu  generáciu,  i mladší  si tu prišli   na  svoje.  Žiaľ  z ekonomických  dôvodov 
bolo  zrušené kino   pred  niekoľkými rokmi, miestnosti  sa  prerobili  na  kaviareň  s diskotékou.  
Za  týmto   druhom   kultúry  museli  naši  obyvatelia  cestovať  do okolitých  miest.    
 
Š P  O R T  
    

Športový  život   v  Nemšovej  bol  veľmi  bohatý. V januári  sa  v priestoroch Mestskej  
športovej  haly   odohrali  zápasy 16.  ročníka  zimnej halovej miniligy , zúčastnilo  sa  ho  16  
minifutbalových  mužstiev, zložených z hráčov, hrajúcich  futbal  ako  oddych  a záľubu.  Pre  
ilustráciu uvedieme  ich  názvy - 69  FC Foto, Flamengo, FC  Baščiny, FC Niva, Aljaška, FC 
Hilton, Aqua, Recreativo, Independiente,  Internacionals,  BSC  Kolofogo,  FC  Zahučalo,  
Dynamo Rangers,  AC Zranenie,  Columbia. Podujatie  sa  koná aj  vďaka podpore  mesta  
Nemšová a  sponzorom.   Počas  vianočných  prázdnin  sa  v MsŠH    odohral  aj  18.  ročník  
žiacheho  halového  turnaja  O  primátorskú  vázu.,  turnaj  škôl   sa  konal  aj  počas  
veľkonočných  prázdnin. 
Pre  kroniku mesta  zaznamenávame  činnosť  všetkých  klubov. Najúspešnejšie  boli  kluby  
florbalové.   Už  28.  februára   zožali úspech  mladé  nemšovské florbalistky, (vekový  
priemer    15,1  roka),  hrajúce  v 2.  lige,  keď    zvíťazili  v každom  kole  a suverénne  sa 
prebojovali  do  víťazného  finále  a 2.  ligu  vyhrali..  Sezóna   2009/2010   bola  veľmi 
úspešná  v ženskej  florbalovej  extralige.   Ženy  NTS  FK – ZŠ  Nemšová    najskôr  vyhrali  
základnú  časť  extraligy,  v Play  off   postupne  porazili  všetky  družstvá,  v semifinále  
vyhrali nad  Juventou  Žilina  a vo  finále   porazili  družstvo  ŠK  98  Pruské   a stali  sa  
prvýkrát  Majsterkami  Slovenska.  O tento   úspech  sa zaslúžili  hráčky  :  Tydlačková  
Petra,  Hôrková  Sára, Ďuríková  Alžbeta, Remová  Simona, Tokárová  Kristína, Tydlačková  
Gabriela, Schwandtnerová  Gabriela, Melišová Kristína, Tokárová  Patrícia, Bobotová  Viktória, 
Zderková  Janka, Rabšíková  Zuzana,  Reseková  Renáta,  Izraelová  Veronika,  Valjentová  
Klaudia, Gáliková  Rebeka,  Mojtová  Veronika pod    vedením  trénera  Stanislava  Jaroša,  za  
aktívnej  pomoci  technického  vedúceho  Michala  Oškrdu   a prezidenta  klubu   Petra  
Tydlačku. 
Mladšie  žiačky získali  v sezóne  2009/2010  4.titul  Majsteriek Slovenska, z toho  3  roky  
po sebe -  2008, 2009,  2010. 
Staršie  žiačky sa  na  Majstrovstvách  Slovenska umiestnili  na 2.mieste. V súťaži   
základných  škôl  Orion  Florbal  Cup 2009/ 2010  vyhrali  celoslovenské  finále. 
Juniorky  klubu   NTS  Nemšová  vybojovali  na  Majstrovstvách Slovenska  2.miesto  
a dorastenky 3. miesto. Výsledky všetkých súťaží  ukázali,  že  bašta slovenského florbalu   
je  v Nemšovej,  kde má  vynikajúce  hráčske  a organizačno  -  technické  zázemie. 
Nemšovú  reprezentoval   na  3.  ročníku  turnaja  v minifutbale  dňa  26. júna v moravskom  
Knežpoli  klub  FC  Niva Nemšová, ktorý  tu  obsadil  5. miesto. Zloženie  družstva  v sezóne  
2009/2010: Schwandtner  Peter, Schwandtner  Ivan, Husár Juraj,  Husár  Jakub,  Šelinga,  
Roman,   Vavruš  Peter,   Belko  Juraj,  Mihálik   Marek,   a   Schedlbauer  Dominik . 
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V piatok  26. marca  sa  uskutočnil Exhibičný spomienkový  zápas  v ľadovom hokeji na  Zimnom 
štadióne  v Dubnici  nad  Váhom. Zápas,  v  ktorom  nastúpili   hráči  Gladiators  Nemšová   proti 
bývalým  hráčom Nemšovej  bol   dôstojnou  spomienkou  na športovcov, ktorí pôsobili  
v hokejom drese Nemšovej  od roku  1957  do súčasnosti.  Po  zápase  sa  v New York  Pube  
v Nemšovej  uskutočnilo  posedenie  bývalých  hráčov  a funkcionárov. 
Tenisový klub TK  Tenem Nemšová  -    dorastenky,  staršie  žiačky  a starší  žiaci  hrali   súťaž 
na úrovni  II. A triedy,  umiestňovali sa  na  popredných  miestach. 
Futbalový  klub  FK  Slovan NTS  Nemšová dosiahol v sezóne  2009/2010  nasledovné  
výsledky:    Uvádzame   záverečné postavenie  mužstiev : 
Muži  hrali  v II. lige  - skončili na  10.  mieste, trénerom bol  O. Šmelka.    Od   novej  sezóny  
2010/2011  sa stal  trénerom  mužov  Ľuboš   Nosický, ktorý  naposledy  trénoval  v Dubnici  
a v Trnave. Starší  dorastenci  hrali  v III. lige, -  skončili  na  13. mieste,  mladší dorastenci  
hrali  v III. lige  -  skončili  na  5.  mieste, starší  žiaci  hrali  v III.  lige – skončili  na  2. mieste 
a   postúpili do  II. ligy.  Hlavným  trénerom  starších  žiakov  bol   Martin  Chmelina,  
trénerom  Stanislav  Ďuriš, brankári mali samostatnú trénerku  Kristínu  Hudekovú.  Vedúcim  
tohto mužstva  bol  Tibor  Švančara.   Mladší  žiaci  hrali  v III.  lige    a skončili  na   6.  
mieste. 
V roku  2010   bola  z rozpočtu mesta     futbalovému klubu   FK  Slovan  pridelená dotácia   
1650 Eur.   Nemšovskému  telovýchovnému  spolku  na  podporu  všetkých  ostatných športov   
bolo   pridelených   16600 Eur. 
Telovýchovná  jednota  Vlára   Ľuborča.  Muži hrali  v  V. lige  a v sezóne  2009/2010  
skončili  na  7. mieste.  Trénerom bol  Jozef  Sabadka.  Starší dorastenci  hrali  Majstrovstvo 
oblasti -  skončili na  15.mieste,  trénerom bol Lukáš  Sabadka. 
TJ Vlára  Ľuborča  dostala   na  svoju  činnosť  ( udržovanie futbalového ihriska, kabín , dresov,  
na   energie  a pod.)  sumu  z rozpočtu  mesta  vo  výške  7899 Eur  a ako občianske  združenie  
môže  prijímať  i sponzorské príspevky na svoju  činnosť.   Potešiteľné je  i zistenie, že  
futbalový klub  si  založil   svoju   internetovú  stránku  www.fkluborca.sk, kde   pravidelne  
informuje   o športovo – organizačnej  činnosti, pozvánky,  výsledky,  zloženie  tímov,  mená  
trénerov i zloženie  vedenia klubu. 
Telovýchovná   jednota  Družstevník  Kľúčové. Muži  hrali  II.  triedu  Sever (oblasť  
Trenčín) -  skončili na 3.  mieste,  starší  dorastenci  hrali   II.  triedu  Sever   - skončili  na  5.  
mieste.  Hralo  aj  mužstvo  starších  žiakov  II.  triedu  sk.  A  - skončilo    na 10. mieste.   TJ  
Kľúčové dostala  na  svoju činnosť od mesta    Nemšová   sumu  3157  Eur, tiež  ako občianske  
združenie   mohlo  získavať  2  %  z  daní  ako aj  sponzorské  príspevky.  
Beh  okolo Ľuborče  - už  jeho  42. ročník sa uskutočnil  v sobotu  6.  novembra.  Usporiadatelia  
podujatia  -   TJ  Ľuborča,  mesto  Nemšová,  PD  Vlára  Nemšová  a mládež  Ľuborče,  sa aj  
tento  rok  postarali  o dobrý  priebeh  podujatia, ktoré  sa  profiluje  ako  pretek  pre  
talentovanú  mládež a výkonnostných  športovcov.  Pretekalo  sa  podľa  pravidiel  Slovenského  
atletického  zväzu   a propozícií, ktoré  organizátori  v písomnej  forme zverejnili. dopredu.  
Kontaktné  osoby  za  mesto boli Vladimír  Gajdoš  -  správca   Mestskej  športovej  haly a  Ing. 
Eva Brandoburová  z Mestského  úradu,    hlavný  koordinátor  celých  pretekov  bola  Ing.  
Anna  Vavrová  z TJ  Ľuborča.  Do  súťaže   sa  prihlásilo  169  pretekárov  z  rôznych častí  
Slovenska. Uvádzame  víťazov  v jednotlivých  kategóriách.  
• prípravka  žiaci  (800 m) -  Šimek  Vratko, MK  Rajec,  • prípravka  žiačky  -  Žárska Kludia, 
AK Dubnica, • mladšie žiačky  (800 m)  -  Malíková  Denisa,  • mladší  žiaci (1200m) -  Kolenič  
Michal, AK Dubnica,  • staršie  žiačky (1200 m)   -  Mašulánová  Eliška ( Osemročné športové 
gymnázium Trenčín),  • starší žiaci   (2200 m)   -  Kapusta  Marek,  BK  Lysá,   • dorastenky 
(2200 m) -  Daňová Romana,  AK   Dubnica,   • dorastenci  (  3200  m) -  Moravec  Filip,  Spartak  
Myjava,  • juniorky  (3200 m) -  Žideková  Barbora, MK Rajec,  • juniori ( 4200 m)  -  Štefánek  
Ivan, Ľuborča,  • buď  fit  (3200 m)  -  st. žiaci  -  Zemanovič  Branislav, Nemšová,   • st.  
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žiačky  -  Brisudová  Anna  Mária, Ľuborča,  •  ženy   (7500 m)  -   Maňková Ľubomíra,    •ženy  
veteránky (7500 m)  -  Kadlecová  Anna,  BK Lysá,   • muži  A (7500 m) -  Albert   Roman,  JM 
Demolex  Bardejov,  • veteráni  B (7500 m) -  Križák Ján,  Grafobal  Skalica,  • veteráni  C  -  
Cvičela Ján,  AK Bojničky,   • veteráni  D  -  Kminiak  Ján, Klobušice ,  • veteráni   E  -  Krajčovič  
Ján,   BK  Trnava.   Z výsledkov  je  vidieť, že aj  v tomto  druhu  športu   má  Nemšová  
niekoľko   mladých  pretekárov, ktorí  trénujú,  zúčastnia  sa a dokážu  sa aj   umiestniť   na  
prvých  priečkach. 


