
  armok zorganizovalo mesto Nemšová v dňoch
  od 12. do 13. augusta 2016 a pre mno-
  hých návštevníkov bol príjemným spes-
  trením prázdnin či dovolenky. Priestor
  pre stánkarov bol vytvorený od Mierového 
námestia po ulicu Železničnú, pričom napriek do-
pravným obmedzeniam nedošlo k žiadnej kolíznej 
situácii. Keďže Tradičný nemšovský jarmok už štan-

dardne nie je len o predaji komerčných tovarov a na-
kupovaní, organizátori pripravili aj tento rok bohatý 
kultúrny program. Ten začal v piatok o 10:00 v amfi -
teátri Mestského múzea v Nemšovej otvorením jar-
moku. Následne vystúpili hudobné skupiny rôznych

žánrov, ako bola Vojenská posádková hudba z Ban-
skej Bystrice, rocková skupina Underdogs, folklórna 
skupina Liborčan, heligonkárky sestry Bacmaňáko-
vé, či hudobná skupina Fanatik. Na svoje si tak pri-
šiel každý fanúšik dobrej hudby. Príjemným spes-
trením piatkového trhového dňa bolo predvádzanie 
dravých vtákov sokoliarskej skupiny Peregrínus, 
ako aj vystúpenie detských folklórnych súborov 
Dvorček a Prvosienka. V sobotné ráno účastníkov 
jarmoku sprevádzal už tradične Dychový orchester 
a mažoretky z Novej Dubnice. 
 Súčasne s vystúpeniami hudobných interpre-
tov bol realizovaný aj sprievodný program. V pries-
toroch Mestského múzea bola k dispozícii výstava 
obrazov talentovanej nemšovanky Damiány Hat-
nančínkovej. Návštevníci mali možnosť vyžiť sa na 

expozícii kvetov. Pri tejto príležitosti pripravila dve-
rí Multifunkčná zásobovacia základňa Západ Deň 
otvorených. Umenie boja predviedol airsoftový tím 
Black Wolves. 

 Organizátori nezabudli ani na najmenších náv-
števníkov jarmoku. Okrem prezentácie rôznych tra-
dičných ľudových remesiel, ktoré sú neodmysliteľ-
nou súčasťou našej kultúry, boli pre deti pripravené 
obľúbené atrakcie, ako bolo maľovanie na tvár, au-
tíčka, trampolíny, vodné bubliny, nafukovací hrad so 

šmykľavkou, kúpalisko a iné, kde sa mohli do sýtosti 
vyblázniť. 
 Nezameniteľnou súčasťou Nemšovského jar-
moku je aj ponuka typicky letných špecialít, ako je
cukrová vata, živánska, trdelník či burčiak. Príjem-
ným prekvapením bola minifarma Gazdovstva Uh-
liská, kde sme si mohli nielen pochutnať na výbor-
ných moravských koláčoch, ale deti mali príležitosť 
vidieť a pohladkať si rôzne domáce zvieratá, prípad-
ne si zajazdiť na poníkoch.

Soňa Kňažková
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Vážení občania,

 prežili sme let-
né mesiace napl-
nené výletmi, do-
volenkami doma 
či v zahraničí a po
rokoch sme opäť 
mohli zažiť neopa-
kovateľnú atmos-
féru nemšovského 
kúpaliska. Mesto 
má za sebou pr-
vú „skúšobnú“ jaz-
du, očakávané i ne-
predvídateľné skutočnosti, pozitívne skúsenosti aj
nedostatky s prevádzkovaním moderného mini 
aquaparku, ktoré budú k ďalšej sezóne odstránené. 
Napriek nedostatkom kúpalisko vyslalo k občanom 
i do širokého okolia pozitívny signál a v nadchádza-
júcom roku, ak priaznivé počasie začne skôr, plánu-
jeme ho otvoriť už v máji, v popoludňajšom režime
a rovnako aj v septembri. Krátke dažde sa objavo-
vali aj počas dňa, trávnatý povrch nestíhalo slnko 
vysušiť, preto sme sa rozhodli pripraviť sa aj na 
takýto scenár počasia a približne 1000 m2 plochy 
pokryť kamienkami. Zakúpime tiež ležadlá, aby 
dažďom nasiaknutá tráva nebránila pohodlnému 
oddychu. Plánujeme rozšíriť gastronomické služ-
by v areáli, ponúkneme možnosť občerstvenia tiež
v reštaurácii kúpaliska a urobíme všetky ďalšie 
zmeny pre úplnú spokojnosť každého návštevníka. 
 Rekonštrukčné a stavebné práce v mestských 
častiach pokračovali aj počas prázdnin, v Tren-
čianskej Závade sme zrekonštruovali komunikáciu 
v časti Potôčky. V tomto štvrťroku budeme robiť 
výmenu okien a dverí v tunajšom kultúrnom dome, 
kde vznikali fi nančné straty pri vykurovaní a škody 
po zatekaní dažďa - už máme ukončenú súťaž na 
dodávateľa prác. 
 V Kľúčovom sme zvýšili bezpečnosť a komfort 
cestovania občanov vybudovaním novej autobuso-
vej zastávky, začíname celkovú rekonštrukciu ma-
terskej školy, na ktorú sme dostali nenávratné fi -
nančné príspevky z eurofondov vo výške 123 tis. €
a v závere sú aj práce na rekonštrukcii kabín pre 
športovcov na futbalovom ihrisku. 
 Tak, ako sme v júnovom vydaní spravodajcu 
avizovali, deťom, rodičom a občanom sme v mest-
skej časti Ľuborča odovzdali oplotené detské ihris-
ko pri zvonici. V nasledujúcich mesiacoch máme 
pred sebou dokončenie kanalizácie v tejto časti - na 
uliciach Bottova, Závadská, J. Lacu, ide približne
o dĺžku 300 m. Spoločnosť RVS VV, s. r. o. v tomto 
štvrťroku začína aj s požadovanou komplexnou re-
konštrukciou čističky odpadových vôd, aj pri tomto 
projekte máme už s dodávateľom podpísanú zmlu-
vu. 
  V Nemšovej sme ukončili rekonštrukciu chod-
níkov a mestských komunikácií na IBV Záhumnie, 
tiež aj výmenu osvetlenia a odstránenie starých

(viac na strane č. 2.)

Už po dvadsiatyprvýkrát mali priaznivci dobrého jedla, ľudovej hudby a folklóru
možnosť stráviť čas v spoločnosti svojich blízkych a priateľov na tradičnom 
Nemšovskom jarmoku. 
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Tanečné vystúpenia v amfi teátri

Sprievod mažoretiek

Stánky s tradičnými remeslami

Bohatá účasť návštevníkov jarmoku

(viac na stra-
ne č. 2.)



FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Poslanci rokovali a následne schválili Záverečný 
účet mesta Nemšová za rok 2015, s výsledkom 
rozpočtového hospodárenia prebytkom vo výške 
553 756,34 €. Hospodársky účtovný výsledok mes-
ta Nemšová za rok 2014 bol vo výške 171 204,80 €.
Po prerokovaní poslanci schválili zmenu rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2016 - RO č. 3 podľa pred-
loženého návrhu. Vo výdajovej časti sa navýšil roz-
počet aj o vybavenie relaxačnej miestnosti v CSS 
Nemšová v zmysle dotácie z MPSVaR SR. Celko-
vé príjmy a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na 
rok 2016 sa po zmene rozpočtujú vo výške 4 609 
380,50 €. 
V ďalšom bode sa rokovalo a poslanci MsZ schválili 
Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová 31. 12. 2015
bez výhrad. Výsledok hospodárenia VPS, m. p. o. 
Nemšová za rok 2015 je strata vo výške 7 285,00 €, 
ktorá sa vykryje v zmysle zákonných možností.
Následne si poslanci vypočuli plnenie rozpočtu 
mesta Nemšová a VPS m. p. o. k 31. 3. 2016.
Pri prerokovaní ďalších bodov programu boli vzaté 
na vedomie: Súhrnná správa o výsledkoch hos-
podárenia škôl a školských zariadení v zriaďo-
vacej pôsobnosti mesta za r. 2015, Správa o čin-
nosti a hospodárenie Mestského podniku slu-
žieb, s r. o. Nemšová za rok 2015 o príprave 
otvorenia letného kúpaliska a o výške cien za 
vstupné.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ
NARIADENIA
Poslanci schválili VZN č. 1/2016 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpad-
mi na území mesta Nemšová z dôvodu novely zá-
kona o odpadoch a spôsobe fi nancovania triedenia 
odpadu prostredníctvom organizácií zodpovednos-
ti výrobcov. Ďalej bolo schválené VZN č. 2/2016, 
ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 a VZN č. 11/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na území mesta Nemšová.

OSTATNÉ
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe pre-
rokovaného materiálu schválilo Súborné stanovis-

ko ku konceptu Územného plánu mesta Nemšo-
vá zo dňa 20. 6. 2016; s povinnosťou v návrhu 
Územného plánu mesta Nemšová zapracovať re-
gulatívy výstavby a zástavby vrátane farebného 
regulatívu na Ul. Janka Palu, Ul. Železničnej a na 
Mierovom námestí.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
V tejto časti rokovania sa schválil prenájom po-
zemkov, C KN parcely č. 2229/3 o výmere 54 m²
a č. 2229/4 o výmere 66 m², k. ú. Ľuborča, Ing. Čap-
kovi s manželkou za podmienok, že stavby na po-
zemkoch budú dočasné a nájom bude podmienený
do doby potreby rozšírenia cesty do Antonstálu. 
Výška nájomného je 2 €/m2.
Po výstavbe sa vysporiadavajú pozemky pod ga-
rážami v Ľuborči, bolo zrušené uznesenie z pred-
chádzajúceho MsZ a nahradené novým uznesením 
o odpredaji pozemkov parcela č. 140/12 o výmere 
4 m² Mgr. Koštialovi s manželkou, parcela č. 140/13 
o výmere 1 m² Mgr. Hromníkovej, parcela č. 140/14 
o výmere 1 m² Ing. Mičkovi, parcela č. 140/15 o vý-
mere 2 m² Mgr. Peťkovi s manželkou za cenu 40 
€/m².
 Poslanci schválili zámer priameho predaja po-
zemku parc. č. 604/34 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 21 m2, k. ú Nemšová za minimálnu cenu 
50,- €/m2 na výstavbu garáže.
Po ďalšom prerokovaní nebol schválený odpredaj 
parc. č. 1080/128 o výmere 102 m2, k. ú. Nemšová 
do výlučného vlastníctva Karin Šebíkovej z dôvodu, 
že na tomto pozemku je verejná kanalizácia, tento 
pozemok sa jej však môže dočasne prenajať. Tak-
tiež neboli schválené odpredaje parc č. 599/70
a časti č. 599/6, k. ú. Nemšová spolu o výmere 571 
m2 Ing. Pecháčkovi a časti parc. č. 771/33 o výmere 
350 m2 p. Kolpákovi.
 Mesto Nemšová pripravuje náležitosti Žiadosti
o získanie NFP na rekonštrukciu Mlyna u Králikov-
cov. Poslanci MsZ schválili uzavretie nájomnej 
zmluvy minimálne na dobu 10 rokov na nehnu-
teľnosti, (mlyn so súpisným číslom 1424 a poze-
mok parc. č. 643) s vlastníčkami J. a O. Králikový-
mi. Nájomné je vo výške 1 € ročne. Po prerokova-
ní sa zrušila verejná obchodná súťaž na Prenájom 

Dňa 28. júna sa konalo plánované MsZ v Kultúrnom
centre Nemšová.
V úvode hlavná kontrolórka informovala o plnení uznesení a následne bol
schválený plán kontrolnej činnosti  na 2. polrok 2016.

Vieme, čo robia naše deti,
keď ich nevidíme?

 Vybudovanie Mestského múzea, ktorého súčas-
ťou je amfi teáter spolu so stánkami pre jarmoční-
kov, je jedným z úspešných projektov mesta a stál 
nemalé fi nančné prostriedky. Všetci sme si už zvy-

kli na atraktívnu a peknú súčasť týchto priestorov 
KC Nemšová. Radi sem chodíme cez letné nedeľ-
né popoludnia potešiť sa pri dobrej hudbe, počas 
Nemšovského jarmoku, Vianoc, Silvestra a podobne.
 Okrem nás však sem omnoho radšej chodia 
naši mladí občania, školáci alebo stredoškoláci. Tí-
to však nevyhľadávajú kultúru, ale zátišie pre fajče-
nie, nerušené debaty a iné nekalé... Určite by niko-
mu nevadilo ich kultivované vysedávanie, veď kaž-
dý z nás bol niekedy mladý. Naši tínedžeri však naj-
radšej pri svojich potulkách ničia a devastujú to, čo
im príde do cesty. V začiatkoch to boli len povytŕha-

né kvety, neskôr tuje a potom prišli na rad hlavne 
drevené stánky. Zastrešenie z plachtoviny bolo viac-
krát opravované a opäť následne prepálené, rozre-
zané, drevené časti dorezané, obhorené. Tieto opra-
vy nám dlho nevydržali. Ako je z fotiek zrejmé, veľa-
krát v pondelok ráno musíme poupratovať a poo-
pravovať následky vyčíňania cez víkend. Prečo 
naše deti ničia to, čo má slúžiť nám všetkým? Vedia 
rodičia, čo robia po večeroch ich deti, ako sa sprá-
vajú a čo ničia?

Ing. Iveta Jurisová

Stlačením odpadu pred jeho vyho-
dením ušetríme nielen miesto v kon-
tajneri

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením
ušetríme nielen miesto v kontajneri
Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET 
fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom me-
radle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky miliónov 
nápojových kartónov a PET fl iaš. Vzhľadom na ich ob-
jemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázd-
nených obalov. 

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...
Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený 
na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdefor-
mujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnu-
tím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vložte do 
kontajnera. Dosiahnete výrazné úspory v nádobách na 
triedený zber. 
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontaj-
nerov na triedený zber, a tým úsporu fi nancií.

(prevzaté z propagačných materiálov organizácie zod-
povednosti výrobcov ENVI-PAK, a.s.)

Ing. E. Bachratá

VANDALIZMUS
V NEMŠOVEJ

AKO
SEPAROVAŤ !

nehnuteľnosti - verejná lekáreň v Nemšovej. Po 
prerokovaní žiadosti nebola schválená zámena
pozemkov o výmere 112 m2 medzi mestom a vlast-
níkmi pozemkov spoločnosťou COM-PA, s.r.o.
a spoločnosťou S-PLUS s.r.o. V závere tejto časti 
boli poslanci informovaní o pripravovanej zámene 
pozemkov medzi mestom Nemšová a členmi SBUL 
Nemšová.

DŇA 6. JÚLA
SA KONALO NEPLÁNOVANÉ MSZ.
Poslanci po prerokovaní materiálu schválili rozde-
lenie obchodného podielu a prevod časti takto
rozdeleného obchodného podielu vo vlastníc-
tve mesta Nemšová v spoločnosti Regionálna
vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o., v kto-
rej má mesto majetkovú účasť 1 266 619,- €, tzn. 
89,93 % podiel na základnom imaní. Mesto odpre-
dá 53,28 % zo svojho obchodného podielu Zmluva-
mi o prevode obchodného podielu na jednotlivých 
spoločníkov v rozsahu :
• Obec Dolná Súča: 13,504 % z prevádzanej
 časti obchodného podielu 
• Obec Horné Srnie: 14,857 % z prevádzanej
 časti obchodného podielu 
• Obec Horná Súča: 15,523 % z prevádzanej
 časti obchodného podielu 
• Obec Hrabovka: 2,486 % z prevádzanej časti
 obchodného podielu 
• Obec Skalka nad Váhom: 6,906 % z prevádza-
 nej časti obchodného podielu 
Hodnota 1 % z prevádzaného obchodného podielu
spoločnosti sa stanovila na základe znaleckého po-
sudku vo výške 15 862,20 €. Celková fi nančná hod-
nota prevádzanej časti obchodného podielu v celko-
vej výške je v sume 609 645,524 €. Podmienky uza-
tvorenia zmlúv sú najmä doba splatnosti odplaty za 
obchodné podiely najviac 10 rokov, pričom odplata 
bude dojednaná v pravidelných ročných splátkach. 
Podmienka platnosti uznesenia je do 31. 8. 2016.

DŇA 24. AUGUSTA
SA KONALO NEPLÁNOVANÉ MSZ.
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe pre-
rokovaného materiálu nesúhlasilo s prijatými ná-
vrhmi uznesení z Valného zhromaždenia RVS 
Vlára Váh, s r. o. Nemšová konaného dňa 11. 8. 
2016 a trvalo na tom, aby akýkoľvek majetkový 
prevod podielov prebiehal zákonným spôsobom za 
protihodnotu po schválení v obecných zastupiteľ-
stvách spoločníkov. 

Podrobné informácie o prerokovaných materiáloch 
nájdete na webovej stránke mesta www.nemsova.
sk, alebo na príslušných oddeleniach mestského 
úradu alebo v Mestskej knižnici Nemšová a jej po-
bočkách v časti Kľúčové a Trenčianska Závada.

 Ing. Jurisová, prednostka MsÚ

nefunkčných rozvodov. Na Moravskej ulici sme 
dokončili kanalizáciu. Vízia vybudovať na našom 
hlavnom mestskom cintoríne na Ul. Moravskej ur-
nový háj dostala v tomto mesiaci konkrétnu podo-
bu štúdie, ktorá citlivo spĺňa všetky estetické i prak-
tické parametre moderného pohrebiska. Z men-
ších, ale pre bezpečnosť významných prác treba 
spomenúť aj práce pri ZŠ Janka Palu. Osadili sme 
rampu pri vstupe do areálu školy a v raňajších ho-
dinách od 7.30 hod. do 8.00 hod. vždy niektorý 
pracovník verejnoprospešných služieb reguluje 
premávku na ceste. Túto službu občania vnímajú 
obzvlášť pozitívne. 
 S veľkým ohlasom žiakov, rodičov, ale aj pe-
dagógov Základnej umeleckej školy sa stretli 3 no-
vé učebne prerobené z bývalej práčovne. Práce 
počas prázdnin vykonávali pracovníci formou akti-
vačných prác. V jednej učebni je výtvarná trieda
a v ďalších dvoch sú hudobné triedy. Nielen mňa, 
ale aj členov Mestského zastupiteľstva teší, že 
mesto investuje do kvalitného zázemia pre rozvoj 
talentov našich detí.
 V súčasnosti máme v procese schvaľovania 
projekty: Rekonštrukciu detského ihriska v mest-
skej časti Kľúčové za hasičskou zbrojnicou, Re-
konštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ulici
Janka Palu v Nemšovej a žiadosť na Obnovu vy-
bavenia kuchýň MŠ v Nemšovej a prevádzke v Ľu-
borči.
 Z dôvodu vysokej poruchovosti vodovodu na 
Ul. SNP pripravujeme podanie žiadosti na jeho re-
konštrukciu z prostriedkov Envirofondu a samozrej-
me budeme reagovať na ďalšie výzvy a možnos-
ti čerpania fi nančných prostriedkov z eurofondov. 
 V krátkom pohľade na letné kultúrne poduja-
tia musím, žiaľ, konštatovať neustále sa strácajú-
ci záujem o návštevu Hudobného leta a tiež i pre-
mietania fi lmov v Letnom kine. Budeme musieť 
prehodnotiť ich opodstatnenie a zvážime, akým no-
vým spôsobom budú do letných kultúrnych podu-
jatí začlenené v budúcnosti. Naopak, tohtoročný 
jarmok, ktorý sa niesol v znamení krásneho poča-
sia, priniesol zvýšenú návštevnosť, pozitívny ohlas 
mal aj nárast sprievodných kultúrnych podujatí
a atrakcií. Nasledujúci jarmok sa bude niesť v zna-
mení osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky
o našom meste.

 Významné jubileum tento rok má organizova-
nie Oblastnej výstavy zeleniny, ovocia a kvetov. 
Je tomu už 50 rokov, kedy sa po prvýkrát skupina 
nadšencov a skúsených záhradkárov a ovocinárov 
rozhodla prezentovať svoje výpestky. Srdečne Vás 
všetkých na túto výstavu pozývam. Opäť nebude 
chýbať veľkolepá ukážka darov zeme nášho regió-
nu, ani atrakcia ašpirujúca na zápis do knihy rekor-
dov, ani srdečné privítanie tých, ktorí túto prehliad-
ku krásy, dokonalých tvarov a chutí každoročne
s láskou pre všetkých pripravujú...

Ing. František Bagin

Poškodený stôl v stánku
Zdevastovaná plachtovina a neporiadok

Príklad správneho triedenia



REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV
A MK NA IBV ZÁHUMNIE V NEMŠOVEJ 
 V mesiaci september fi nišovali práce na rekonštrukcii chodníkov
a MK na IBV Záhumnie v Nemšovej. Nakoľko rekonštrukcia si vyžiada-
la naviac práce súvisiace s rekonštrukciou verejného osvetlenia, 
pôvodne plánovaný termín realizácie nebol dodržaný, za čo sa všet-
kým občanom na IBV Záhumnie ospravedlňujeme.

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE ZUŠ NEMŠOVÁ
 Za účelom rozšírenia priestorov ZUŠ Nemšová sa počas letných 
prázdnin vynovili nevyužívané priestory bývalej práčovne na Ľubor-
čianskej ulici. Práce vykonávali aktivační pracovníci. Opravili sme stre-
chu, vymenili okná a dvere, prerobili priečky, vymenili sme radiátory, 
spravili nové rozvody kúrenia, vody a elektriny, osadili novú zdravo-
techniku, nové osvetlenie a novú podlahu. Dnes už žiaci využívajú
v tejto budove dve učebne pre hudobný odbor a jednu veľkú učebňu 
pre výtvarnú výchovu.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY V NEMŠOVEJ

 Havarijný stav si vyžiadal rekonštrukciu kanalizačnej prípojky k 
Mestskej športovej hale v Nemšovej.

REKONŠTRUKCIA KABÍN TJ KĽÚČOVÉ, NEMŠOVÁ

 Práce pokračujú aj na rekonštrukcii kabín a sociálnych zariadení 
futbalového ihriska TJ Vlára Kľúčové.

OPRAVA MK POTÔČKY - TRENČIANSKA ZÁVADA
 Zrekonštruovaná bola aj miestna komunikácia v mestskej časti Tren-
čianska Závada v dĺžke 160 metrov.

VYBUDOVANIE DETSKÉHO IHRISKA
V MESTSKEJ ČASTI ĽUBORČA
 Nové detské ihrisko sme vybudovali v mestskej časti Ľuborča, kde 
sa deti môžu zabaviť na veľkej kombinovanej zostave, pružinovej dvoj-
hojdačke a prevažovačke. Pre ich bezpečnosť sa zrealizovalo oplote-
nie ihriska. Tešíme sa, že sme odovzdali aj v tomto roku nové ihrisko 
pre deti.

ÚPRAVA VSTUPU DO ZŠ JANKA PALU, NEMŠOVÁ
 Nevyhovujúci stav asfaltového chodníka, ako aj nezabezpečenie 
nepovoleného vstupu osobných vozidiel do areálu školy, sme vyriešili 
opravou poškodeného krytu chodníka pred vstupom do areálu školy 
Janka Palu v Nemšovej. K zamedzeniu nepovoleného vstupu áut pri-
budla aj bezpečnostná závora. 

VÝSADBA KRUHOVÉHO OBJAZDU PRI NEMŠOVEJ
Mesto Nemšová pokračuje aj so skrášľovaním svojho územia. Done-
dávna nevábne vyzerajúci kruhový objazd na ceste diaľničného pri-
vádzača sa v spolupráci so spoločnosťou Greencity Trenčín zmenil na 
nepoznanie. Našou snahou je, aby bol „kruháč“ zakvitnutý čo najdlhšie 
v roku, preto boli vysadené najmä kry a trvalky, doplnené kamenivom. 
Môžeme sa tešiť na budúci rok, kedy očakávame postupné zakvitnutie 
plochy.

OSADENIE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
V MESTSKEJ ČASTI KĽÚČOVÉ

 Občania už dlhodobo žiadali nadstrešiť aj miesto autobusového
stojiska na strane v smere do Trenčína. V mesiaci september  preto v mest-
skej časti Kľúčové pribudla nová autobusová  zastávka.

VÝMENA OKIEN A DVERÍ NA BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU
- TRENČIANSKA ZÁVADA

 Plánovaná je aj výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu
v Trenčianskej Závade. Zmluva o dielo bola podpísaná so spoločnos-
ťou Stavfi n, s.r.o. Trenčín. Dokončenie výmeny okien očakávame v me-
siaci október.
 Okrem týchto akcií mesto Nemšová prispelo sumou 1 000,- € na vybu-
dovanie farskej knižnice sv. Antona Paduánskeho a sumou 500,- € na 
organizovanie podujatia Champion race.

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A FONDOV

EURÓPSKEJ ÚNIE
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ 
NA TRENČIANSKEJ ULICI V NEMŠOVEJ
 Po schválení žiadosti bola podpísaná so Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou (SIEA) Zmluva o poskytnutí nenávratného 
fi nančného príspevku. V mesiaci august sme SIEA predložili doku-
mentáciu verejného obstarávania pred podpisom Zmluvy o dielo
s víťazným uchádzačom na vykonanie kontroly. Po jej schválení bude 
uzatvorená Zmluva a začne sa s realizáciou stavebných prác.

ŽIADOSTI V PROCESE HODNOTENIA
 Na rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti o poskytnutie 
dotácie a fondov Európskej únie stále čakáme k 3 žiadostiam o po-
skytnutie dotácie, ktoré sme predložili na Ministerstvo fi nancií:
1. Rekonštrukcia detského ihriska v Nemšovej, m.č. Kľúčové
 - za hasičskou zbrojnicou.
2. Rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ulici Janka
 Palu v Nemšovej.
3. Obnova vybavenia kuchýň MŠ v Nemšovej, v prevádzke v Ľu-
 borči.
 Taktiež sme zatiaľ neobdržali rozhodnutie o schválení/neschválení
žiadosti o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku pre projekt: 
„Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšo-
vej“, ktorú sme predložili Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre 
dňa 15. 3. 2016.

ŽIADOSTI O POSKYTYNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČ-
NÉHO PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÉ 
PLÁNUJEME PREDLOŽIŤ
 Výzva zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských 
škôl bola Ministerstvom školstva SR z technických príčin zrušená, avi-
zované je vyhlásenie novej Výzvy na jeseň tohto roku, v rámci ktorej 
plánujeme predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného fi nančného prí-
spevku pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, 
Nemšová“.
 Aj tento rok sa opätovne chceme uchádzať o po skytnutie dotácie
z Environmentálneho fondu pre projekt: „Nemšová, ochrana pred prí-
valovými vodami - vyčistenie odvodňovacej stoky“. 
 Stále prebieha aj príprava na podanie žiadosti o poskytnutie nená-
vratného fi nančného príspevku v rámci Operačného programu cezhra-
ničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká repu-
blika pre projekt obnovy Králikovho mlyna v Nemšovej a obnovy hradu 
Brumov. Z dôvodu úpravy povinných príloh k žiadosti o poskytnutie 
NFP bol Ministerstvom pôdohospodárstva predĺžený termín na pred-
kladanie žiadostí do 31. 10. 2016.

Ing. Andrea Ondrejičková

MÁME ZA SEBOU PRVÚ SEZÓNU
LETNÉHO KÚPALISKA.
AKÁ BOLA?
 
 Už prvý deň letných prázdnin preveril pripravenosť kúpaliska. 
Počasie prialo a počet návštevníkov nás všetkých milo prekvapil. 
Aj keď slnečných dní bolo v porovnaní s minulým rokom pome-
nej, no aj tak sme mali otvorené 46 dní v období od 1. 7. do 5. 9. 
a okúpalo sa u nás viac ako 22 tisíc návštevníkov. Sezónu sme 
pripravovali trochu s obavami ako to všetko dopadne. Každý deň, 
ktorý sme mali otvorený, nás posúval viac ku kvalite poskytova-
ných služieb. Pripravili sme dve hudobné akcie spojené s nočným 
kúpaním. Určite máme čo zlepšovať, no napriek tomu dnes môže-
me prvú sezónu hodnotiť pozitívne. Niektorých nedostatkov sme 
si vedomí, a preto v budúcom roku okrem iného chceme rozšíriť 
miesta na ležanie, zväčšiť kapacitu bufetov, zmeniť systém v bu-
fetoch, predĺžiť letnú sezónu podľa počasia aj v mesiacoch jún
a september. Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a priazniv-
com letného kúpaliska ďakujeme za podporu. Už teraz sa tešíme 
na sezónu 2017.

Ľubomír Škuta



OTVORENIE KNIŽNICE SV. ANTONA PADUÁNSKEHO 

JUBILANT ING. KAROL BARTEK EKONÓM, SOCIOLÓG, PEDAGÓG

SKAUTI V LETE ZACHRAŇOVALI ZEM 

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

 6. októbra 2016 začala Knižnica sv. Antona Paduánskeho posky-
tovať vo farských priestoroch občanom svoje služby. Základný knižný 
fond tvorí 917 výtlačkov, 200 z nich daroval Kňažský seminár sv. Fran-
tiška Xaverského v Badíne a viac ako 700 výtlačkov občania nášho 
mesta. Knižnica je zameraná na kresťanskú literatúru, tituly sú rozde-
lené podľa signatúr, čitatelia nájdu medzi nimi knihy životopisné, de-
jepisné, náučné, teologické, úvahy, samostatnú časť má pápežská
a misijná literatúra, duchovná a biblická literatúra, modlitby, beletristi-
ka - zastúpená románmi, poviedkami a básňami a nechýba ani detská 
literatúra.     

 17. septembra sa uskutočnilo Slávnostné vysvätenie knižnice. 
Obrad svätenia vykonal pán dekan Mgr. Anton Košík, prítomný bol aj 
pán kaplán Mgr. Milan Kačaljak a sponzori sponzori a darcovia, ktorí 
prispeli na rekonštrukciu miestnosti a vybavenie knižnice. Pozvanie 
prijal aj vzácny hosť, S.S.Dr. Pavel Vilhan, PhD., predseda Výboru 
Slovenskej biblickej spoločnosti a odborný garant knižnice, ktorý ok-

rem softvérového vybavenia knižnice dohliadal aj na katalogizáciu 
kníh a tvorbu online katalógu. 
 Popri základnej činnosti a neustáleho rozširovania knižného fondu 
a výpožičných služieb bude knižnica organizovať čítania na pokračova-
nie, prednášky, besedy, autogramiády a rôzne vzdelávacie podujatia.
 Všetkým darcom kníh, aj tým, ktorí prispeli fi nančne alebo inou 
pomocou k vybudovaniu knižnice patrí srdečná vďaka.

Ing. Marcela Prekopová

VÝPOŽIČNÝ ČAS

PONDELOK:   16. 00 - 18. 00 hod.
   ŠTVRTOK:   16. 00 - 18. 00 hod.

www.kniznica-antonapaduanskeho.sk,
info@kniznica-antonapaduanskeho.sk

 Základnú školu navštevoval v rodisku a gymnázium v Trenčíne. 
Po maturite študoval na Vysokej škole sociálnej v Brne, ktorú ukončil 
v r. 1951. V rokoch 1951 - 1952 absolvoval v Štátnom zdravotníckom 
ústave hygienicko-epidemiologický kurz a po jeho skončení praco-
val v odbore pre výskum a kontrolu životného prostredia. V rokoch 
1952 - 1954 pracoval vo vojenských Pomocných technických prápo-
roch (PTP) č. 67 v bani v Ostrave a na výstavbe bytov pre dôstojníkov
v Kolíne nad Labem.
 Po skončení základnej vojenskej služby nastúpil v r. 1955 na po-
vereníctvo obchodu v Bratislave, kde pracoval do r. 1965 ako odborný 
referent. V rokoch 1965 - 1968 pôsobil v rezorte chémie a stavebníc-
tva. Od r. 1968 až do odchodu na dôchodok, v r. 1986, pracoval na 
Ministerstve práce a sociálnych vecí SR ako vedúci odborný referent 
- špecialista v odbore ľudských zdrojov. V rokoch 1986 - 1988 pôsobil 
na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na Národohospodárskej 
fakulte ako odborný asistent.
 Pravidelne publikoval odborné články vo viacerých celoštátnych 
denníkoch. V r. 1976 vydal publikáciu Sociológia a racionalizácia
práce. Okrem odbornej publikačnej činnosti sa venoval aj písaniu spo-
mienok na svoje detstvo a mladosť. V roku 1987 mu v časopise Život 
vyšlo 7 pokračovaní článkov s názvom Dedinka mojej mladosti. Po 
priaznivej odozve na tieto články spracoval námet a vydal ho knižne, 
v roku 1990, pod názvom Mozaika života. V tejto knihe opísal detstvo 
svojej generácie, mládenecké roky, zápasy o skyvu chleba. Taktiež tu 
vyobrazil aj postavy a postavičky typické pre obec Nemšová a rôzne 
zvyky.
 Počas pôsobenia na Ministerstve práce a sociálnych vecí SR po-
máhal obci Nemšová, vtedajšiemu n. p. Skloobal a jednotlivým obča-
nom v oblasti sociálneho rozvoja.
 V novembri 1969 inicioval v Bratislave prvé stretnutie rodákov 
z Nemšovej a z okolitých obcí. V januári 2003 mu vyšla ďalšia, pre 

Nemšovú vzácna, dokumentárna publikácia o rodných chotároch 
(Nemšová, Ľuborča, Kľúčové, Trenč. Závada, Nová Nemšová a Horné 
Srnie), o práci a zvykoch v nich, s názvom Krížom-krážom po rodných 
chotároch.

 K vzácnemu 90. výročiu narodenia mu v mene všetkých Nemšov-
čanov blahoželá primátor Ing. František Bagin.

Vojtech Korvas

 Skauti zo 117. zboru sv. Františka z Assisi aj tento rok zorganizo-
vali spoločný letný tábor. Deti z Nemšovej, ale aj z okolitých obcí, strá-
vili dva augustové týždne na táborisku v obci Horné Srnie, časť Rybní-
ky. Ocitli sme sa v roku 2358. Zem je v tom čase zničená a my žijeme 
na planéte Pandora. Ako potomkovia slávnych vedcov sme zbierali 
atómy a vymieňali ich za zložky ekosystémov, ktoré sme mali priniesť
na Zem. Postupne krok po kroku, deň po dni, sme vďaka dobrodruž-
stvám a výzvam pomohli obnoviť Zem a na konci tábora sa na ňu aj 
naozaj vrátiť. Vďaka tejto táborovej hre si naši členovia mohli uvedo-
miť, že si našu planétu musíme chrániť. A to je aj podstatou skautin-
gu - pomocou hier a aktivít naučiť deti vážiť si svoje okolie, byť zod-
povedným občanom, no najmä čestným človekom. Darí sa mu to aj 
pomocou výziev, ktoré dieťa plní nielen na tábore, ale aj počas celého 
skautského roka.
 Neodmysliteľnou súčasťou skautských táborov je bývanie v pod-
sadových stanoch, varenie v poľnej kuchyni, putovanie a prespávanie 
pod holým nebom. Najväčšou udalosťou tábora bol aj tento rok sláv-
nostný táborák s ohňom a záverečným vyhodnotením.
 Zažiť niekoľko dní bez elektriny a iných moderných technológií 
v kruhu dobrých kamarátov je pre dnešné deti potrebným zážitkom. 
Pomáha im uvedomiť si hodnotu toho, čo majú, pochopiť, čo k životu 
potrebujú a naopak, čo je úplne zbytočné. Povzbudivé na tom je, že 
táborom sa to nekončí. Deti sa stretávajú na družinovkách, výpravách 

a akciách po celý rok. Ak sa chcete k nám pridať alebo sa len dozve-
dieť viac o skautingu, kliknite na www.117zbor.skauting.sk.

Mária Šumichrastová

Mesto Nemšová aj v tomto roku počas prázdnin
usporiadalo v poradí už 39. ročník Hudobného leta.

Amfi teáter za Kultúrnym centrom v Nemšovej sa po-
čas prázdnin opätovne stal centrom pre miestnych 
fi lmových fanúšikov. 

 Každú nedeľu podvečer, v termínoch od 3. 7. 2016 do 28. 8. 2016, 
si mohli priaznivci heligóniek a dychovej hudby, ktorá sa v našom re-
gióne teší veľkej popularite, vychutnať koncerty kapiel zo širokého 
okolia, zameraných práve na tento žáner. 
 Hudobníci vystupovali prevažne v amfi teátri Kultúrneho centra 
pod holým nebom, v prípade nepriaznivého počasia sa koncerty pre-
sunuli do veľkej sály Kultúrneho centra. Túto obľúbenú kultúrnu uda-
losť v našom meste už tradične uzavrela svojím vystúpením lokálna 
skupina Nemšovanka. Nemšovské hudobné leto sa pre mnohých stalo 
neodmysliteľnou súčasťou prázdnin a svojich fanúšikov nesklamalo 
ani tentokrát. 

Bc. Soňa Kňažková

 V poradí už 5. ročník Letného kina ponúkol priaznivcom kinema-
tografi e prierez najrôznejšími žánrami modernej fi lmovej produkcie. 
Sezónu organizátori odštartovali dňa 1. 7. 2016, so začiatkom vždy 
o 21. hod. Jedinečnú atmosféru podčiarkovalo holé nebo nad hlavou. 
Nemšovčania tak mali unikátnu príležitosť stráviť príjemný večer pri 
dobrom fi lme a zároveň sa nadýchať čerstvého letného vzduchu. 

Bc. Soňa Kňažková

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO 
ODPADU 4. Q 2016

Deti si vyrábali špeciálne ochranné obleky

Spoločný obed počas trojdňového putovania

Jubilant Ing. K. Bartek s predstaviteľmi mesta

Maskovanie sa stalo zábavnou hrou

Narodil sa 19. augusta 1926 v Nemšovej. Pochádza z maloroľníckej rodiny, má 7 súrodencov.



 Školský rok 2016/2017 sme slávnostne privítali v Kultúrnom 
centre Nemšová. Minulý školský rok bol pre nás výnimočný, pre-
tože sme si pripomenuli 60. výročie otvorenia školy. Výnimočný 
bude aj tento školský rok už len preto, že po dlhom čase otvárame 
tri prvé triedy, čo nás veľmi teší. Ďakujeme rodičom za prejavenú 
dôveru a prváčikom želáme veľa úspechov pri učení. Veríme, že 
na konci školského roka budú všetci vedieť čítať, písať aj počítať.
 Školský rok 2016/2017 je opäť rok reformy. Lepšie povedané 
inováciou reformy. Inovovaný školský vzdelávací program pripra-
vujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu, o ktorom roz-
hodlo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej re-
publiky. Zmeny sa týkajú prvákov, druhákov, piatakov a šiestakov, 
v nasledujúcich rokoch budú postupne pribúdať ďalšie ročníky. 
Náš nový školský vzdelávací program nezmenil svoj názov: Vzde-
laním za poznaním.

TESTOVANIE PIATAKOV

 V minulom školskom roku bolo novinkou testovanie piatakov. 
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Tes-
tovanie 5 - 2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 na všetkých 
základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika. V minuloročnom testovaní dosiahli 
naši piataci vysoko nadpriemerné výsledky, dúfame, že to bude 
tak aj tento školský rok.

DEVIATAKOM DRŽÍME PALCE

 Testovanie pre deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky sa uskutoční 5. apríla 2017 a náhradný termín 
bude 20. apríla 2017. Našim deviatakom držíme palce, aby ich 
výsledky boli čo najlepšie, aby sme mohli konštatovať, podobne 
ako v minulých rokoch, že dosiahli podstatne lepšie výsledky, ako 
je celoslovenský priemer.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

 Pri škole pracuje aj Centrum voľného času, ktoré každoročne 
ponúka žiakom rôzne záujmové útvary (krúžky) v oblasti výchovno-
vzdelávacej, záujmovej, rekreačnej a športovej činnosti. Snažíme 
sa ponúknuť deťom počas celého roka aktivity v popoludňajších 
hodinách a vyplniť zmysluplne ich voľný čas. Budeme radi, keď sa 
do aktivít zapojí čo najviac žiakov a spravia tým niečo nielen pre 
seba, ale aj pre svoju školu.

NAŠA ŠKOLA

 Rada by som všetkým pedagógom, rodičom a žiakom zaželala 
veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, 
hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športo-
vých podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. 
Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, 
vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si 
želám, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná vý-
chovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené 
srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má k dnešnému 
dňu 315 žiakov, čo je o 23 viac ako v minulom roku.

POĎAKOVANIE

 Na záver by som rada vyslovila srdečné poďakovanie všetkým 
rodičom a priaznivcom školy za sponzorstvo, ochotu a spoluprácu. 

Na začiatku nového školského roka želám všetkým veľa úspechov,
chuti a elánu.

Mgr. Edita Kadlečíková, ZRŠ

 Niesol sa síce v znamení nepríjemného a daždivého počasia, 
no napriek tomu išla väčšina  detí ráno do školy s radosťou, že 
uvidia svojich spolužiakov. Deviataci začali odpočítavať posledný 
rok školskej dochádzky na našej škole, pre 48 prváčikov to bol 
naopak ich prvý školský deň. Niektorí prichádzali s očakávaniami, 
iní možno s malými obavami. Tie však spolu so strachom nako-
niec nechali pred bránou školy. Veď škola pre nich už nebola úpl-

ne neznáma, nedávno tu na zápise dokazovali svoje vedomosti
a zručnosti. Slávnostné otvorenie nového školského roka sa ko-
nalo v Kultúrnom centre. Všetkých privítala pani zástupkyňa Mgr. 
Edita Kadlečíková i primátor mesta Ing. František Bagin. Prváči-
kovia pozorne a so sústredením všetko počúvali, hoci sem-tam oč-
kom skontrolovali, či mama, ocko alebo babka neodišli. Pamiatkou 
na tento pre nich významný deň im určite bude aj detská pestrofa-

rebná knižka, ktorú im osobne v obradnej sieni odovzdal primátor 
mesta. Prvý školský deň ukončili so svojimi pani učiteľkami v nád-
herne vyzdobených triedach, kde ich čakal nový šlabikár. 
 Všetkým prváčikom držíme palce v ich napredovaní a veríme, 
že škola im splní všetky očakávania. Ostatným žiakom a pedagó-
gom prajeme pevné zdravie, veľa nových zážitkov a úspechov.

Mgr. Lenka Tršková

Po  bezstarostných dňoch letných prázdnin sa žiaci vrátili do školských lavíc. Čakajú ich opäť staro-nové povinnosti. 

Prvý školský deň priniesol nielen dážď, úsmev i plač našich prváčikov, ale aj spomienky na prázdniny,
ktoré školský zvonček  odniesol opäť do nenávratna. 

OPÄŤ  ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

 Školský rok 2016/2017 v materskej škole sa v súlade s Pedagogicko-or-
ganizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude 
venovať dominantne predčitateľskej gramotnosti detí. Naším cieľom je rozvíjať 
predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifi ckých metód a rozvíjať aktívne 
počúvanie s porozumením. Pri overovaní vypočutého textu budeme využívať 
metódy tvorivej dramatizácie a budeme vytvárať komunikačné a literárne pod-
netné prostredie. V praxi to znamená, že každá trieda materskej školy dispo-
nuje čitateľským centrom s dostupnými knihami rôznych žánrov, v edukácii sa 
využívajú literárne texty podnecujúce ku komunikácii, k rozvíjaniu slovnej zá-
soby, k rozvíjaniu fantázie a k tvorbe vlastných úsudkov. Budeme pokračovať
v detskej súťaži zameranej na prácu s knihou, ktorá sa v minulom školskom 
roku konala pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“ a pripravíme pre deti 
literárnu prehliadku prednesu pod názvom „Pod vianočnou hviezdičkou“. Bu-
deme sa snažiť aktívne zapájať rodičov, a to formou čitateľského popoludnia, 
večerníčkových čítaní alebo požičovne kníh. Opätovne budeme spolupraco-
vať s mestskou knižnicou a zorganizujeme pre deti besedu s autorom detskej 
literatúry. Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnia programov kontinuálneho 
vzdelávania, zameraných na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, s cieľom 
nadobúdania inovatívnych metód v danej oblasti.
 Naším zámerom je upriamiť pozornosť detí na knihu ako na zdroj zábavy, 
relaxu ale aj vedomostí a jazykovej kultúry. Veríme, že v úzkej spolupráci s ro-
dinami sa nám podarí vytvoriť u detí pozitívny vzťah k literatúre a deti získajú 
základy kľúčových kompetencií, ktoré tvoria predpoklad ďalšieho úspešného 
vzdelávania a uplatnenia sa v živote.

Bc. Dubovská



DUCHOVNÉ AKTIVITY

 V tretej kapitole Knihy Kazateľ čítame, že „všetko má svoj čas. 
Svoj čas má niečo hľadať, svoj čas má niečo stratiť. Svoj čas má 
niečo si uschovať, svoj čas má niečo odhodiť.“ Tieto slová staro-
zákonnej múdrosti nám prichádzajú na um práve v prvých septem-
brových dňoch, v dňoch začiatku nového školského roka. Áno, 
nastáva čas, kedy treba niečo odhodiť - treba odhodiť od seba 
lenivosť a čas letného oddychu a s novým elánom opäť začať plniť 
si svoje každodenné povinnosti. Biblické slová - svoj čas má nie-
čo stratiť - asi najlepšie vystihujú situáciu našich prváčikov, ktorí 
nástupom do školy defi nitívne uzatvárajú bezstarostné a detský-
mi hrami naplnené obdobie svojho života. Ale nielen pre nich, sú 
dôležité aj ďalšie slová uvedeného citátu - svoj čas má niečo si 
uschovať. Každý z nás si potrebuje vo svojom srdci uschovať tú 
detskú jednoduchosť, čistotu srdca a úprimnosť. Začína sa škol-
ský rok, čas práce, čas hľadania a získavania nových vedomostí
a zručností. Keďže sme Katolícka spojená škola, je naším posla-
ním odovzdávať a rozvíjať v rovnakej miere odborný a vedomost-
ný, ale aj duchovný život našich žiakov. V tejto oblasti ponúkame 
našim žiakom opäť celoročnú duchovnú aktivitu s názvom „trénu-

jeme cnosti“. Pri jej príprave sme sa nechali inšpirovať olympij-
skými hrami, ktoré určite mnohí z nás v uplynulom lete sledovali. 
Vybrali sme 10 športov - na každý mesiac školského roka jeden.
Z každého športu sme zdôraznili jednu skutočnosť, ktorá sa dá 
jednoduchým spôsobom aplikovať na náš život. Takto nám vy-
chádza čnosť, ktorú sa budeme snažiť trénovať a rozvíjať. Na kaž-
dý týždeň je pripravené konkrétne predsavzatie, ktoré si pripome-
nieme vždy po rannej modlitbe v našej školskej kaplnke. K športu, 
samozrejme, patrí aj súťaživosť - boj o medailu. Pre žiakov sú pri-
pravené „zlaté, strieborné a bronzové medaily“, ktoré vždy na kon-
ci mesiaca pán riaditeľ odovzdá tým, ktorí budú v účasti na rannej 
modlitbe najusilovnejší. Nech Pán Boh požehnáva naše snaženie
a pomáha nám svojou milosťou na ceste jeho nasledovania. Krás-ny a 
úspešný školský rok 2016/17 v mene učiteľského kolektívu KŠŠ želá 

Mgr. Monika Tatranská, katechétka

SVETIELKA MATERSKEJ ŠKOLY SV. GABRIELA

 5. septembra 2016 prešlo bránami Materskej školy sv. Gabrie-
la 55 detí, ktoré boli začlenené podľa vekového zloženia do troch 
tried. Deti, ktoré navštevovali MŠ v predchádzajúcom období, zí-
skavali nové poznatky vhodnými metódami, formami a prostried-
kami tak, aby napredovali vo svojom vývine. Okrem bežného pe-
dagogického procesu mali naši predškoláci zaujímavé možnosti 
lepšie sa pripraviť na školskú dochádzku účasťou na krúžkoch
Angličtina hravou formou a Práca s počítačom. Nesmieme zabud-
núť ani na pravidelné návštevy našich detí katechétkou. Vďaka jej 
aktívnej účasti sme napĺňali špecifi cké poslanie cirkevnej mater-

skej školy - výchovu detí v katolíckom duchu. Vyučovanie v jesen-
ných mesiacoch bolo spestrené každoročnou výstavou ovocia
a zeleniny a návštevou detského divadla. Vo vianočnom období 
sme sa najskôr pripravili na príchod sv. Mikuláša, a to najmä uče-
ním sa nových básničiek a pesničiek, ktorými sme ho aj privíta-
li. Výnimočná bola aj vianočná besiedka a Jasličková pobožnosť
v RKK Nemšová, kde deti úspešne predstavili všetkým nacvičený 
program. Fašiangové obdobie veselosti bolo spestrené fašiango-
vým karnevalom, na ktorom deti predviedli svoje masky. Marec 
mesiac knihy sme využili na oboznamovanie detí s krásnym sve-
tom kníh. Svoju lásku svojim mamám ku Dňu matiek za nás všet-
kých odprezentovali naši predškoláci svojím vystúpením. Záver 
školského roka vedenie školy spestrilo našim deťom zorganizova-
ním koncoročných výletov. Ako príklad možno uviesť návštevu detí 
v ZOO v Bojniciach v spolupráci s rodičmi. Našu materskú školu 
navštevujú deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Integrácia týchto detí je vnímaná s úplnou prirodzenosťou zo stra-
ny pedagógov i detí navzájom. V novom školskom roku 2016/2017 
budeme pracovať podľa nového štátneho vzdelávacieho progra-
mu pre predprimárne vzdelávanie. Sme presvedčení, že realizá-
ciou inovovaného školského vzdelávacieho programu deti získajú 
viac vedomostí, skúseností, zručností, pričom sa stretnú s novými 
zaujímavejšími metódami, formami a prostriedkami prostredníc-
tvom nás, pedagógov. 

PaedDr. Anna Jakúbková 

ZMYSLUPLNÉ VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU

 Voľný čas je oblasťou, v ktorej sa jedinec môže venovať slo-
bodne zvoleným činnostiam, a tým si vytvárať duševné predpo-
klady na formovanie a rozvoj osobnosti. Pre deti má voľný čas vý-
znam a hodnotu práce preto, že im poskytuje priestor, v ktorom sa 
môžu relatívne slobodne venovať činnostiam, zodpovedajúcim ich 
detským želaniam, záujmom a potrebám. Je nevyhnutné sústavne 
vytvárať deťom podmienky na trávenie voľného času, predovšet-
kým v oblasti mimoškolskej výchovy - a to ponúkaním rozličného 
sortimentu záujmových krúžkov a mimoškolských aktivít, v ktorých 
sa deti chcú realizovať a uplatniť. Dnešná doba poskytuje mla-
dým ľuďom množstvo ponúk na využitie ich voľného času. Mnohé
z nich však človeka oberajú o jeho duševný rast a správny so-
ciálny a empatický úsudok, pretože ho uzatvárajú. Sú medzi nami 
jedinci, ktorí všetok svoj čas trávia s jediným spoločníkom -„počí-
tačom“ a vidia v ňom náhradu za emocionálne vzťahy . Už ani sú-
časná rodina niekedy nezvláda vytvárať zázemie pre spoločenské 
vzťahy. Výborným prostriedkom, ako splniť požiadavky úspešnej 
socializácie a dobrého celkového vývoja osobnosti je ponúkanie 
záujmovej činnosti na školách, ktorej hlavným poslaním je súdrž-
nosť, kolektívnosť, empatia a celkový rozvoj osobnosti. Každý žiak 
sa prihlasuje na krúžkovú činnosť preto, lebo sám chce. Prevažnú 
časť voľného času venujú deti obľúbeným činnostiam, o ktorých 
sa možno domnievať, že sú totožné s ich záujmami. Sú to činnosti,
ktoré deti najradšej vykonávajú a z ktorých potom vychádza aj for-
movanie v nasledovných záujmových krúžkoch v KSŠ, v Centre 
voľného času, ako je pre MŠ ANJ pred predškolákov, Logopé-
dia, PC pre predškolákov, Náboženstvo pre najmenších, pre ZŠ
v škole budú pôsobiť krúžky: Robolab, Počítačový krúžok, Školská 
kapela, Športovček, Zábavníček, Kaligrafi cký krúžok, Kreslenie
v prírode, Dobrodružstvá šiestakov, Strojopis, Folklórne tradície
a hry, Tvorivé dielne, Stolný tenis, Doučovanie zo SJL, Cvičenia
z Mat a SJL, Výtvarné súťaže, Varenie a pečenie, Liturgický spev, 
Biblický krúžok, Túlavé topánky, Vybíjaná pre dievčatá, Florbal, 
Futbal, Chovateľský a Plavecký krúžok a mnohé ďalšie. Je už len 
na deťoch vybrať si to, čo ich najviac baví. 

Mgr. Andrea Poláčková

Opäť je tu školské zvonenie. 5. septembra sa otvorili brány Katolíckej spojenej školy a privítali  po prázdninách oddýchnutých školákov. 
Po slávnostnej svätej omši a príhovore pána riaditeľa sú všetci pripravení úspešne zvládnuť nový školský rok 2016/2017.

VÝUČBA V NOVÝCH PRIESTOROCH

 Školský rok sme začali výučbou v zrekonštruovaných priesto-
roch. Naši výtvarníci a hudobníci majú teda nové triedy a po 
dvojmesačných prázdninách sa opäť pustili s chuťou do práce pri 
maľovaní, kreslení, speve, hre na hudobných nástrojoch či tanci. 
Do decembra ich čaká veľa vystúpení, súťaží, výstav a koncertov. 

VYSTÚPENIE AJ POČAS PRÁZDNIN

 Nie všetci naši žiaci cez prázdniny oddychovali. Niektorí sa 
poctivo pripravovali na vystúpenie. Tanečníci z detského folklór-
neho súboru Dvorček cez prázdniny nacvičovali spolu s folklórnou 
skupinou Liborčan hudobno-tanečné pásmo žatevných a dožinko-
vých zvykov pod názvom Dobrí večer hospodáre, vinšujeme vám, 
s ktorým sa predstavili na jarmoku v Nemšovej. 

CIMBAL A TANEČNÝ ORCHESTER

 Nový školský rok nám priniesol i nové študijné zameranie - hru 
na cimbal a nový tanečný orchester Big Band.

Bc. Viera Muntágová, DiS.art

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Aj malí prváci sa tešia do školy

Detský folklórny súbor Dvorček na jarmoku v Nemšovej Výučba v nových priestorochTvorivé chvíle na výtvarnej výchove

Aj malí prváci sa tešia do školy

Naši škôlkari



NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Helena Motolová, Ivan Štefánek, Jozef Vavruš, Jozef Rýger, Vilma Bednárová, Pavol Vendžúr, Jozef 
Belko, Jaroslav Zúbek, Peter Koníček 

Odpočívajte v pokoji!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Veronika Mizeráková, Matej Tretinár, Adam Trenčan, Leonardo Schedlbauer, Matúš Martiška, Jakub 
Vodička, Matias Begáň, Nina Červeňanová, Lucia Forgáčová, Róbert Ondreička, Matej Rýger, Miro-
slav Hrubina, Adam Čikel  

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO UZATVORILI
Patrik Ďurík a Dominika Nechalová, Radovan Gabriš a Magdaléna Timková, Martin Havlíček a Domi-
nika Klimecká, Šimon Kiačik a Lucia Ančicová, Peter Kudlík a Martina Minářová, Andrej Pavlačka
a Anna Tlachová, Drahomír Široký a Zuzana Pavlíková. 

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI
JÚN 2016 
85 rokov  -  Anna Vavrušová 
86 rokov  -  Pavlína Tomášová 
88 rokov  -  Štefánia Kubánová
88 rokov  -  Pavel Matejička 
89 rokov  -  Anna Vydrňáková
91 rokov  -  Jozefína Prosňanská
93 rokov  -  Mária Kramáriková 

JÚL 2016 
85 rokov  -  Anna Švítelová 
87 rokov  -  Jozef Mičko 
88 rokov  -  Marta Hupková
 
AUGUST 2016 
85 rokov  -  Pavel Habšuda 
86 rokov  -  Mária Kalinová 
87 rokov  -  Julianna Mičková 
89 rokov  -  Stanislav Gerhard 

Srdečne blahoželáme!

Smútočná spomienka

V roku 2016 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila mama MARGITA, 16 rokov otec MARTIN, 13 rokov 
sestra MARTA, 18 rokov brat AUGUSTÍN ŠEBÍKOVCI. S láskou a úctou na nich spomínajú dcéry a nevesta 
s rodinami. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poďakovanie

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom, 
dedkom a bratom IVANOM ŠTEFÁNKOM, dňa 12. 7. 2016. Rovnako ďakujeme vdp. 
dekanovi Antonovi Košíkovi za pohrebný obrad a všetkým, ktorí sa snažili zmierniť náš 
smútok. Manželka, dcéry i syn s rodinami a ostatná blízka rodina. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 27. júna uplynulo 15 ro-
kov, čo odišla do večnosti naša 
mama MARTA HABEKOVÁ 
rod. Martišková. S láskou a úc-
tou spomína celá rodina. 

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

Dňa 15. 8. 2016 uplynul rok, čo 
nás navždy opustil manžel, otec,
svokor a starý otec VILIAM SE-
DLÁČEK vo veku 52 rokov.
S úctou a láskou spomína celá 
smútiaca rodina.

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

Dňa 13. 9. 2016 sme si pripo-
menuli 3. výročie, čo nás na-
vždy opustil manžel, ocino a de-
duško DUŠAN MAZANOVSKÝ. 
S úctou a láskou spomínajú 
manželka, deti a vnúčatá.  

-------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 21. 9. 2016 uplynú 3 roky, 
čo nás opustil milovaný manžel 
a otec MILAN ĎURIŠ z Nemšo-
vej. S láskou spomína manžel-
ka a deti.

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

Dňa 10. 10. 2016 uplynie 10 ro-
kov, čo nás navždy opustil AN-
TON MINĎÁR. S láskou naňho 
spomína manželka, deti, vnú-
čence a sestra s mužom. 

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

Dňa 2. 9. 2016 uplynulo 8 rokov, 
čo nás navždy opustila naša 
manželka, mamina a babka 
EVA MORAVČÍKOVÁ, rod. Ste-
hlová. S láskou spomína man-
žel, dcéra, syn, nevesta, vnučky 
a ostatná rodina.

-------------------------------------------------------------------

Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová,
Občianske združenie záhradkárov Bočky, Mesto Nemšová,

Únia žien v Nemšovej a Základná organizácia včelárov Trenčín obvod Nemšová 
organizujú

50. ROČNÍK OBLASTNEJ VÝSTAVY
OVOCIE, ZELENINA, KVETY

14. - 17. októbra 2016
VO VEĽKEJ SÁLE KULTÚRNEHO CENTRA V NEMŠOVEJ, SNP 1

Výstavu dopĺňajú:
-  práce žiakov materských, základných škôl a Základnej umeleckej školy v Nemšovej
-  výstava včelárskych produktov a potrieb Základnej organizácie včelárov Trenčín,
 obvod Nemšová

V
-
-



Prague games
Kategória dievčatá do 14 rokov (o postup medzi 8): Nemšová - Pixbo Wallenstam IBK (Švédsko) 0:1
Kategória dievčatá do 16 rokov (o postup medzi 8):  Nemšová - Florbal Chodov (Česko) 1:4

V dňoch 20.-21.8.2016 sa konal Medzinárodný turnaj vo fl orbale žien v Slavičíne
Výsledky:  Vsetín - Nemšová 6:1; Slavičín - Nemšová 4:1; Nemšová - Hluk 8:0; Slavičín B - Nemšová  3:4;
   Nemšová - Olomouc 1:3; Nemšová - Uherský Brod 5:1; Nemšová - Nitra 1:2 
Konečné poradie: 1. NITRA, 2. Slavičín, 3. Vsetín, 4. Olomouc, 5. Nemšová, 6. Slavičín B, 7. Hluk,
   8. Uherský Brod 

STRIEBORNÁ MEDAILA ZO ZÁHORIA
13. ročník Medzinárodného turnaja vo fl orbale dievčat Stupava Cup 15.-16.9. 2016
Výsledky: Nemšová - MMKS Podhale (Poľsko) 2:7, Nemšová - Slovensko 6:3,
   Nemšová - FbO Žochár Topoľčany 2:1, Nemšová - ZŠ Stupava 5:0
Semifi nále:  Nemšová - Slovensko 4:2
Finále:   Nemšová - Podhale 2:5

NIVA CUP 2016 
 Druhú júlovú sobotu sa na ihrisku v Ľuborči konal už 6. ročník turnaja v malom futbale NIVA CUP. Turna-
ja sa zúčastnilo 28 mužstiev, čo je doteraz najväčší počet. Okrem mužstiev z Nemšovej a okolia sa turnaja
zúčastnili aj mužstvá z Piešťan, Bratislavy, Hurbanova, Zvolena či Partizánskeho. O zvyšovaní hernej kva-
lity turnaja svedčí fakt, že tento rok sa zúčastnili aj Majstri Slovenska v malom futbale FC Letka, či trojná-
sobný víťaz Dubnickej miniligy. Výbornou vizitkou je aj 8 “domácich“ mužstiev. Turnaj začal zápasmi v sku-
pinách, z ktorých postúpilo 16 mužstiev. Krátku prestávku pred vyraďovacími súbojmi spestrila tradičná sú-
ťaž v kopaní penált. Počas play-off zápasov prebiehala aj súťaž o najtvrdšiu strelu “Delo NIVA CUPU“. Vy-
vrcholenie 6. ročníka odštartoval zápas o 3. miesto. Mužstvo z Nemšovej FC FoFo, hnané slušnou divác-
kou kulisou, si poradilo s mužstvom z Trenčína FC Monolit 2:0. Vo fi nále sa stretli hráči FC Niva s mužstvom 
Aquatec, ktoré porazilo domácu FC Niva jednoznačne 4:0. Okrem sady dresov od spoločnosti Sportika 
a fi nančnej odmeny 200 € si odniesli aj putovný pohár Niva Cupu, ktorý získali už po tretíkrát. Tešia nás 
pozitívne ohlasy na výborne obsadený a zorganizovaný turnaj, ktorý už prerástol hranice nášho kraja. Celý 
turnaj prebehol vo výbornej priateľskej atmosfére, o čom svedčí iba jedna červená karta zo 100 zápasov. 
Atraktivitu turnaja z roka na rok zvyšujú aj bohaté vecné či fi nančné odmeny, ktoré tento rok spolu presiahli 
viac ako 1500 €. Úroveň turnaja zabezpečovalo viac ako 20 organizátorov. Turnaj ukončila večerná tanečná 
zábava s DJ Václavom.

Ivan Schwandtner
Hlavní partneri: Futbalový klub Ľuborča, BSC Line, Sportika, Mesto Nemšová.
Ostatní partneri: Vrty s.r.o, Tonery.sk, Stap Trenčín, Dacher s.r.o, MB šport, 3B, ForFan, Lizard.sk
Mediálni partneri: TN šport, Ligy.sk, TV Považie.

V dňoch 1. až 23. júla 2016 sa na ihrisku „Nad Cigáňom“ v Ľuborči uskutočnil už štvrtý ročník letnej 
mládežníckej futbalovej miniligy Junior Cigáň Cup. 

 Do turnaja sa v dvoch vekových kategóriách prihlásilo spolu 6 tímov, štyri v staršej a dve v mladšej 
kategórii. Päť kôl miniligy sa odohralo na ihrisku „Nad Cigáňom“, jedno výjazdové kolo na hlavnom ihrisku 
FK Ľuborča 8. júla, v predvečer 6. ročníka Niva Cupu. V mladšej kategórii súperili o zisk Cigáň Cupu 2 tímy, 
pričom FC Santos bol úspešný vo všetkých piatich stretnutiach. Pri hráčoch v mladšej kategórii je potrebné 
vyzdvihnúť chuť po futbale, ktorú bolo cítiť v každom hranom zápase a za každého stavu. Zápasy v staršej 
kategórii priniesli mimoriadne vyrovnané merania síl. Z celkového víťazstva sa napokon tešil celok La Masia 
z Horného Srnia. Na odovzdávanie cien prišiel mladé talenty podporiť aj Juraj Beňo, bývalý hráč Nemšovej 
či druholigového Lučenca, ktorého futbalové začiatky sú neodmysliteľne spojené aj s ihriskom „Nad Cigá-
ňom“.

JUNIOR CIGÁŇ CUP 2016  
Spokojní pretekári na Champion Race 2016

Víťazný tím FC Santos

FC NIVA - organizátori turnaja a zároveň futbalový tím

Naše fl orbalistky na turnaji v Slavičíne
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PRIPRAVUJEME:
Florbal
Majstrovské zápasy extraligy žien v MŠH Nem-
šová v sezóne 2016/17-1.10. Nitra, 2.10. Bra-
tislava, 29.10. Spišská Nová Ves, 30.10. Ban-
ská Bystrica, 3.12. Pruské

Beh okolo Ľuborče 
5. 11. 2016 (sobota) na štadióne TJ Ľuborča
Štart behu od 10:00 žiaci, 12:30 dospelí.

Šach
ŠK Nemšová-Horné Srnie - 3. liga B2
a 4. liga - majstrovské zápasy od 16. 10. 2016

Rozprávali sme sa s Oliverom Vavrom z Champion clubu.

Ako hodnotíš pretek Champion race v Nemšovej?
Veľmi pozitívne. Počet účastníkov vzrástol o 85 štartujúcich (celkovo 235) za mohutnej podpory ich rodín, 
takže ihrisko v Ľuborči bolo absolútne plné, niektorí pretekári museli parkovať až pri kúpalisku. Skákací hrad 
vydržal nápor detí, DJ púšťal motivačnú hudbu, všetci prešli prekážkami bez vážnejších zranení a každý bol 
v cieli šťastný. Jedným slovom super. Aj keď už máme v hlavách ďalšie vylepšenia.

Na čo sa zameriava Champion Club a aké aktivity ponúka?
Klub sme vytvárali  spolu s trojslovím health, body, friends, v preklade zdravie, telo, priatelia. Prioritne sa 
zameriavame na zabúdanú vec, aby šport smeroval ku zdraviu, k zlepšeniu fyzickej i psychickej kondície, 
a to väčšinou na čerstvom vzduchu u nás v Champion aréne alebo v okolitých kopcoch, kde trénujeme 
cez víkendy. Tréningy sú rozmanité. Využívame cviky s vlastnou váhou ako aj vzpieračské činky, kettlebely 
(ruské gule), gymnastické kruhy, TRX systémy a rôzne iné aparáty. Trénujeme skupinovo v Dubnici nad 
Váhom 3 dni a v Trenčíne 6 dní v týždni vždy o 18:00. Okrem tréningov organizujeme množstvo športovo-
rodinno-benefi čných podujatí.

Čo by si prial do budúcna pre Champion Club?
Vlastné priestory. Trénujeme v prenájmoch. V Dubnici je to gymnázium (telocvičňa a školský areál) v Tren-
číne je to EliteGYM (Keramoprojekt). Chceli by sme časom vytvoriť miesto pre tréning i aktívny odpočinok, 
kde by naši členovia mohli trénovať bez časových obmedzení a mimo tréningu konštruktívne tráviť voľný 
čas. Nájsť tam veci, ktoré ich posunú vpred (literatúru, hudbu, zdravé jedlo) a pre aktívnych ľudí vytvoria z 
nášho klubu druhý domov.

Vladimír Gajdoš

KLUBOVÉ OKIENKO


