
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 
dovoľte mi, aby som sa Vám opäť prihovoril.

Blíži sa koniec roka a s tým spojený čas jeho bilancovania, ale 
aj plánovania do roka nasledovného. 
Mnohí z nás očakávali, že opatrenia obmedzujúce náš spo-
ločenský život skončia a my sa vrátime späť do života zabe-
hnutého pred začatím šírenia vírusového ochorenia. Nestalo 
sa tak a úprimne povedané zrejme sa ani tak už nestane. Zrej-
me budeme nútení žiť v prostredí dlhodobo obmedzujúcom 
slobodný život, na ktorý sme boli zvyknutí. Preto Vás všet-
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kých prosím o rozvahu a racionálnosť pri posudzovaní infor-
mácií, ktoré sú nám dennodenne podávané prostredníctvom 
masovokomunikačných médií. 
Ale späť k Nemšovej. V tomto roku sa nám podarilo zrealizo-
vať niekoľko úspešných akcií, ktorými sme zrekonštruovali 
náš spoločný majetok. O týchto akciách  je však príspevok 
prednostu Mestského úradu. Považujem však za potrebné 
Vás vopred informovať aj  o nepopulárnych opatreniach, kto-
ré je nutné urobiť, nakoľko sa tieto v minulých rokoch nezre-
alizovali.  
Výšku daní zo stavieb tzv. domovú daň určuje náš domáci 
právny predpis VZN č. 10/2015, ktorý bol prijatý mestským za-
stupiteľstvom Nemšová dňa 10. 12. 2015. Domová daň na rok 
2016 bola ním určená tak, že najnižšia daň sa platila za domy 
v T. Závade vo výške 0,08 €/m²/rok a najvyššia za ostatné 
stavby (napr. haly) vo výške 3,00 €/m²/rok. Rozdiel medzi tý-
mito sadzbami bol 36-násobný. Štátny zákon o miestnych da-
niach ale od roku 2013 stanovoval povinnosť mesta určiť výš-
ku daní zo stavieb tak, že rozdiel medzi najnižšou a najvyššou 
sadzbou môže byť maximálne 10-násobný a ak bol vyšší, tak 
do roku 2024 musí obec či mesto postupnými zmenami zni-
žovať tento rozdiel až k určenému 10-násobku. V roku 2018 
sa zvýšením domovej dane znížil rozdiel medzi najvyššou 

a najnižšou daňou na 27-násobok.  Poslancom a primátoro-
vi zvoleným vo voľbách v roku 2018 resp. 2019 zostala veľmi 
nepopulárna úloha do konca roka 2023  znížiť rozdiel medzi 
najnižšou a najvyššou daňou z 27-násobku na 10-násobok. 
Preto sa od januára 2021 zvýši domová daň na   0,20 €/m²/
rok a zároveň zníži najvyššia daň na 2,95 €/m²/rok, čím sa 
dostaneme na rozdiel medzi najvyššou a najnižšou daňou na 
14,75-násobok. Pri priemernom dome s výmerou 129 m² sa 
zvýši daň, ktorú musí majiteľ domu raz ročne zaplatiť o 6,71 € 
až 8,91 € podľa toho, v ktorej mestskej časti sa dom nachádza. 
Podotýkam, že ešte stále budeme mať nižšiu domovú daň ako 
majú porovnateľné mestá na okolí (Nová Dubnica či Ilava).
Zvyšujú sa aj poplatky za psa, ktoré sa v Nemšovej nezvyšo-
vali 15 rokov. Za psa v dome sa bude platiť 6 €, v byte 24 €, no 
stále to bude nižšie ako v okolitých mestách. 
Rovnako to bude aj s poplatkom za komunálny odpad, pri 
ktorom sme nemali správne určenú výšku poplatku. Aj tento 
poplatok nebol upravovaný 9 rokov, hoci náklady rástli. Z toh-
to dôvodu  je nutné zvýšiť aj poplatok za komunálny odpad  
tak, aby poplatok zahrňoval všetky náklady, ktoré majú byť  
v poplatku zahrnuté. Mesto je povinné podľa platnej legislatí-
vy všetky náklady za nakladanie s KO hradiť len z vybraného 
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„TRADÍCIU BETLEHEMOV 
ALEBO JASLIČIEK ZAVIEDOL 
SVÄTÝ FRANTIŠEK Z ASSISI“ 

28. novembra 2020 v sobotu popoludní  za-
čali prichádzať prví návštevníci výstavy, 
aby si pozreli viac ako sedemdesiat exem-
plárov ručne zhotovených betlehemov 
najrozličnejších materiálov, veľkostí, tva-
rov a prevedení, pri zabezpečení všetkých 
potrebných opatrení požadovanej ochra-
ny proti možnému nakazeniu sa vírusom 
Covid. V skupinkách po šiestich tak mohli 

obdivovať krásu diel z dreva, papiera, skla, 
vosku, šúpolia, skla, kovu, sadry, betlehem 
z Texasu-USA, miniatúrne betlehemy veľ-
kosti orecha zo striebra a iných kovov, tiež 
aj viac ako 60-ročný, najstarší a zároveň 
najväčší betlehem s množstvom sadro-
vých figúrok, svietiaci zo skla, betlehem  
z čipiek, hrací betlehem a ďalšie. Nechý-
bal ani betlehem, ktorý zhotovili františ-
káni v mieste zrodu tejto tradície, z kláš-
tora z Greccio v Taliansku.

VŠETKO SA ZAČALO TAKMER 
PRED 800 ROKMI

Tradíciu betlehemov alebo jasličiek zavie-
dol svätý František z Assisi, (* 1182, Assisi, 
Taliansko – † 3. október 1226) zakladateľ 
rehole františkánov. V túžbe sprítomniť 
svätú noc pripravili na Vianoce v roku 1223 
v jaskyni v talianskej dedinke Greccio jas- 
le, do ktorých uložil živé dieťa. Rovnako 
boli živí všetci aktéri udalosti narode-
nia Ježiša, Mária a Jozef, priviedli aj osla  
a vola. V prítomnosti kňaza, svojich pria-
teľov a stoviek vidiečanov, ktorí sa v noci 
z 24. na 25. decembra v snehu po kolená 

Mesto Nemšová v spolupráci s Občianskym 
združením na pomoc onkologickým pacien- 
tom Peregrín, pri príležitosti 1. výročia 
sprístupnenia zrekonštruovanej, viac ako 
200-ročnej pamiatky Králikovho mlyna, 
pripravili jedinečnú výstavu betlehemov.

VÝSTAVA BETLEHEMOV
V KRÁLIKOVOM MLYNE
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dokumentácie súťaže na výber 
zhotoviteľa. V máji tohto roku  
nám bola z ministerstva doru-
čená informácia, že vzhľadom 
na enormný počet predložených 
žiadostí o kontrolu verejných ob-
starávaní v rámci Výzvy Wifi pre 
Teba prerušuje lehotu na výkon 
kontroly verejného obstarávania. 
O zmenách nás budú následne 
informovať.

Žiadosť o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku vo 
výške 54 951, 70 € sme  predloži-
li na základe Výzvy vyhlásenej 
Miestnou akčnou skupinou Vr-
šatec. Predmetom projektu je re-
konštrukcia MK Sládkovičova za 
účelom zaistenia lepšieho prístu-
pu k mestskému amfiteátru.

O poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku vo výške  
18 799 € sme sa uchádzali taktiež 
v rámci Výzvy MAS Vršatec na 
rekonštrukciu sociálnych zaria- 
dení v Mestskej športovej hale  
v Nemšovej.

K týmto projektom máme zreali-
zované súťaže verejného obsta-
rávania na zhotoviteľa, taktiež 
uzatvorené Zmluvy o dielo. Začia- 
tok realizácie je však podmiene-
ný schválením nenávratného fi-
nančného príspevku.

Obe žiadosti sme predložili dňa 
31. 10. 2019 Miestnej akčnej skupi-
ne Vršatec, ktorá žiadosti posúdi-
la po formálnej stránke. Následne 
ich predložili Pôdohospodárskej 
platobnej agentúre (PPA) na od-
borné hodnotenie.  Do dnešného 
dňa nám však nebolo z PPA do-
ručené Rozhodnutie o schválení/
neschválení  žiadostí.

Na základe Výzvy Ministerstva ži-
votného prostredia SR na predkla-

týchto podmienok sme mohli 
pristúpiť k odovzdaniu stavenis-
ka, ktoré sa uskutočnilo dňa 01. 
10. 2020. Následne začal zhotovi-
teľ s prípravnými prácami, ktoré 
mu vyplývajú zo Zmluvy o dielo. 
S prácami bude pokračovať na 
budúci rok hneď po preklenutí 
zimného obdobia. Práce by mali 
byť ukončené do októbra budúce-
ho roka. 

 

Príjemné predvianočné prekva-
penie nám pripravilo Minister-
stvo investícií, regionálneho 
rozvoja SR a informatizácie, keď 
nám 30. 11. 2020 doručilo Rozhod-
nutie o schválení nenávratného 
finančného príspevku z fondov 
Európskej únie, o ktorý sme žia-
dali  k tomuto projektu. V blízkej 
dobe nás čaká administratívny 
proces k uzatvoreniu Zmluvy  
o poskytnutí nenávratného fi-
nančného príspevku s minister-
stvom. V týchto dňoch však už 
pripravujeme podklady k vyhlá-
seniu súťaže verejného obstará-
vania na zhotoviteľa diela, ktorá 
bude následne predmetom kon-
troly. Realizáciu stavebnej časti 
projektu plánujeme v budúcom 
roku. Ak nás časovo nebude limi-
tovať žiadne obmedzenie, veríme, 
že sa v roku 2021 budeme môcť 
previesť aj po tejto dlho očakáva-
nej cyklotrase.

K projektu „Budovanie bezplat-
ných Wifi sietí v meste Nemšo-
vá“ máme uzatvorenú Zmluvu o 
poskytnutí nenávratného finanč-
ného príspevku aj vysúťaženého 
zhotoviteľa. Realizácia projektu 
však závisí od výsledku kontroly 

Čulý stavebný ruch v areáli eloko-
vanej prevádzky Materskej školy 
na Ľuborčianskej ulici neutícha 
ani v týchto mesiacoch. Práce 
pokračujú podľa zhotoviteľom 
nastaveného časového harmono-
gramu. Ich ukončenie je pláno-
vané v priebehu mesiaca január 
- február budúceho roka. V týchto 
mesiacoch následne budú pries-
tory kuchyne vybavené novým 
gastrozariadením a tiež budú do-
dané nové edukačné pomôcky. 
Následne sa dobuduje aj detské 
ihrisko. Ukončenie realizácie ce-
lého projektu je naplánované na 
mesiac máj budúceho roka.

Priebežne čerpáme nenávratný 
finančný príspevok poskytnutý 
vo výške 59 280 € Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR na realizáciu terénnej opat-
rovateľskej služby a to prostred-
níctvom 4 opatrovateliek. Maxi-
málna doba realizácie projektu je 
26 mesiacov. Projekt sme začali 
realizovať od 04/2019, trvať bude 
do 05/2021. Neznamená to však, 
že sa nebude naďalej poskytovať 
terénna opatrovateľská služba. 
Veríme však, že bude minister-
stvom opäť vyhlásená obdobná 
výzva na spolufinancovanie tohto 
typu opatrovateľskej služby. 

  

Po odsúhlasení súťaže verejného 
obstarávania poskytovateľom ne-
návratného finančného príspev- 
ku sme dňa 22. 09. 2020 uzatvorili 
Zmluvu o dielo so spoločnosťou 
Strabag, s. r. o. Podpísaná Zmlu-
va o dielo opäť bola predložená 
na vykonanie kontroly. Splnením 
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Projekt vodozádržného opatrenia - spracoval ArchArt s.r.o.

Model Betlehema s papierovými maketami postáv

PROJEKTOVÉ ZÁMERY
MESTA NEMŠOVÁ 
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brodili strmou cestičkou na vrch s fakľami v rukách, sa 
slúžila slávnostná svätá omša. Po údolí sa niesol spev a 
občania z okolitých dedín si mysleli, tak ako to zachytil 
kronikár, že vrch horí. Prežitím príbehu narodenia opí-
sanom v Biblii chcel František upozorniť spolubratov aj 
miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh 
rozhodol prísť na svet. Tajomná atmosféra svätej omše, 
okamihu narodenia Ježiša ožiarená stovkami fakieľ, 
zbožnosť a vrúcnosť na prítomných natoľko zapôsobili, 
že aj po jeho smrti si slávnosť pri Betleheme rovnako 
pripomínali. Obyvatelia Greccia si sami pripravovali 
živé aj umelé betlehemy a podľa Františkovho príkladu 
si rozdávali darčeky, aby napodobnili lásku Boha, ktorý 
sa nám sám dal ako dar. Táto tradícia sa veľmi rýchlo 
rozšírila po celom Taliansku, ale aj v Európe a v 13. sto-
ročí bol prvý betlehem už aj u nás na Slovensku.

Výstava trvala až do Mikuláša a navštívilo ju viac ako 
300 záujemcov. Vďačnosť a uznanie prejavili dospelí aj 
deti, ktoré si brali domov vymaľovávanku na vystrihnu-
tie svojho papierového betlehema. Poďakovanie okrem 
usporiadateľov patrí najmä členom OZ Peregrín a obča-
nom mesta, ktorí ochotne zapožičali betlehemy a dali tak 
nahliadnuť do atmosféry vlastných vianočných sviatkov.

Marcela Prekopová

poplatku za jeho likvidáciu, pričom si mesto z týchto poplat-
kov nesmie ponechať žiadne finančné prostriedky. Takmer 
každý rok zvyšuje cenu za tonu vyvezeného odpadu z nášho 
mesta spoločnosť Marius Pedersen. Štát v roku 2020 zvýšil 
poplatok za tonu odpadu, ktorý musíme zaplatiť štátu oproti 
roku 2019 o 57 % a v roku 2020 to bude o 114 % oproti roku 
2019. Každý zvýšený náklad sme povinní zahrnúť do poplat-
ku za komunálny odpad. Keďže poplatok za komunálny od-
pad určený v roku 2011 v sume 14,60 /rok/osoba nebol doteraz 
zvýšený, hoci náklady a množstvo odpadu vzrastalo tiež, sme 
nútení zvýšiť poplatok na sumu 19,71 €/rok/osoba.   
Viem, že tieto informácie sú pre nás všetkých, ale aj mňa ako 
primátora, ktorý ich oznamuje svojim občanom nepríjemné, 
ale sú nevyhnutné. To čo sa v minulosti zanedbalo musíme 
napraviť, pretože nechcem, aby sa  v budúcnosti museli riešiť 
aj nepopulárne opatrenia, ktoré som mohol riešiť, ale som ich 
neriešil. Verte mi, že je veľmi lákavé tieto záležitosti neriešiť 
a odsúvať do budúcna a venovať sa len veciam, ktoré občania 
hodnotia pozitívne. Napriek tomu si myslím, že väčšina obča-
nov pochopí nevyhnutnosť týchto krokov.
V poslednom tohtoročnom spravodajcovi Vám chcem po- 
priať milostiplné a požehnané vianočné sviatky a veľa zdra-
via, rozvahy a opory svojich najbližších v roku 2021.

Miloš Mojto, primátor mesta

danie žiadostí o poskytnutie ne- 
návratného finančného príspev- 
ku zameranej na vodozádržné 
opatrenia v urbanizovanej kraji-
ne predložíme žiadosť pre projekt: 
Vodozádržné opatrenia v meste 
Nemšová – ZŠ, Janka Palu 2, Nem- 
šová. Celkový rozpočet projektu 
predstavuje čiastku 683 847,03 €  
s DPH. V rámci Výzvy je stanove-
ná povinná spoluúčasť na finan-
covaní projektu a to vo výške 5 % 
z celkových oprávnených výdav-
kov. Mesto  sa preto bude spolu-
podieľať na financovaní projektu 
čiastkou minimálne 34 192, 35 €  
s DPH.
Účelom realizácie projektu je vy-
budovanie vodozádržných opat- 
rení a to zachytávaním dažďo-
vých vôd zo strechy budovy ZŠ, 
Janka Palu a ich spätným vy-

ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ 
NA ĽUBORČIANSKEJ ULICI

PODPORA  
OPATROVATEĽSKEJ  
SLUŽBY V MESTE NEMŠOVÁ

CYKLOCHODNÍKY  
MESTA NEMŠOVÁ,  
ÚSEK ĽUBORČA – KĽÚČOVÉ

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA 
– SOCIÁLNE ZARIADENIA – 
REKONŠTRUKCIA

REKONŠTRUKCIA  
MK SLÁDKOVIČOVA  
V NEMŠOVEJ

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA  
V MESTE NEMŠOVÁ –  
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

BUDOVANIE  
BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ  
V MESTE NEMŠOVÁ

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO  ŠTÁTNEHO  
ROZPOČTU A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

PREDLOŽENÉ PROJEKTY

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY užitím na zavlažovanie areálu  
v suchých obdobiach. Zachytá-
vané dažďové vody budú aku-
mulované v piatich podzemných 
akumulačných nádržiach a ná-
sledne pomocou „SMART“ rie-
šenia po naplnení jednotlivých 
nádrží sa akumulovaná zrážková 
voda bude využívať na závlahu 
novej alebo jestvujúcej zelene.  
Z akumulačných nádrží bude  
voda rozvádzaná pomocou za-
vlažovacieho systému po areáli. 
V rámci riešenia vodozádržných 
opatrení sa uvaž je aj s výme-
nou nepriepustných spevnených 
plôch za priepustné spevnené 
plochy s vodozádržnou funkciou, 
výmenou nepriepustných povr-
chov za plochy zelene podporuj-
úcej výpar, budovanie bioretenč-
ných systémov na zadržiavanie 
zrážkovej vody.

Andrea Ondrejíčková
projektová manažérka

CYKLOCHODNÍKY  
MESTA NEMŠOVÁ,  
ÚSEK RYBÁRSKA – LIDL

„OBYVATELIA GRECCIA SI SAMI  
PRIPRAVOVALI ŽIVÉ AJ UMELÉ  
BETLEHEMY A PODĽA FRANTIŠKOVHO 
PRÍKLADU SI ROZDÁVALI DARČEKY“ 
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Investícia do detského ihriska na Vlárskej ulici

Obnovené parkovacie miesta na cintoríne Opravený vnútroblok na Moravskej ulici Nový asfaltový povrch chodníka na Školskej ulici

www.nemsova.sk

MNOŽSTVO VČELÁROV  
AJ U NÁS POZOROVALO  
V TOMTO ROKU ZVÝŠENÚ 
ROJIVOSŤ VČIEL.

Úroveň každého mesta môžeme posudzovať aj na základe 
jeho prístupu k objektom určeným na vzdelanie a výcho-
vu detí a mládeže. Mesto Nemšová realizovalo, resp. rea-
lizuje niekoľko projektov zameraných na opravu týchto 
objektov a ich okolia. Spomeniem napríklad rozširovanie 
Materskej školy v Ľuborči, ktoré prinesie mestu 20 no-
vých miest pre našich najmenších. Jednou z priorít toh-
toročných letných prázdnin bolo aj zrealizovanie opravy 
Školskej ulice - vstup do areálu Katolíckej spojenej školy.  
Poškodenie vozovky bolo rozsiahle a lokálne opravy ne-
prichádzali do úvahy, preto bola nutná oprava vozovky  
v celom rozsahu, vrátane priľahlého chodníka. Ostá-
va ešte upozorniť vodičov, že opravená ulica síce láka  
k rýchlej jazde, ale vzhľadom na zvýšený pochyb detí, je 
na ulici obmedzená rýchlosť.  Mesto Nemšová, ako zria-
ďovateľ ZŠ, Janka Palu, sa uchádza o ekologicky oriento-
vaný projekt „vodozádržné opatrenia“, ktorého prioritnou 
úlohou bude zachytávanie dažďovej vody z budovy ZŠ  
a jej ďalšie použitie na zavlažovanie školského parku, 
ktorého výstavba je súčasťou projektu. Daný projekt zá-
roveň vyrieši problémy s vlhnutím suterénnych pries-
torov školy.

pred ústredným cintorínom v Nemšovej. Prioritou rekon-
štrukcie parkovacích plôch okrem ich kvalitnej realizá-
cie bolo ukončenie prác do 1. novembra 2020, aby ľudia 
mohli nerušene prísť na cintorín, zapáliť sviečku a spo-
mínať na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. 
Bohužiaľ, opatrenia kvôli pandemickej situácii to v tomto 
roku zariadili inak. Uvedomujeme si, že práve cintoríny 
sú jedným zo spoločensky významných verejných miest. 
Sú miestom poslednej rozlúčky s našimi blízkymi, a preto 
je mimoriadne dôležité, aby tieto chvíle nič nenarúšalo. 
Preto plánujeme venovať maximálnu pozornosťou všet-
kým miestam posledného odpočinku na území mesta  
a v budúcnosti pripravujeme viaceré stavebné akcie spo-
jené s ich obnovou a rozširovaním.   
 
Trochu odlišná stavebná akcia bola realizácia oplotenia 
detského ihriska „Vlárska“, a to najmä svojím charak-
terom. Kým pri realizácii predošlých akcií sme využili 
takpovediac cudzie kapacity, oplotenie mesto Nemšová 
sa realizovalo výhradne za pomoci zamestnancov Verej-
no-prospešných služieb mesta Nemšová (ďalej len „VPS 
Nemšová“). Musíme konštatovať, že tí sa svojej úlohy 
zhostili bravúrne a práce realizovali v požadovanej kvali-
te a za minimálne náklady. Realizáciou danej akcie pra-
covníci VPS Nemšová naznačili ďalšie možné smerova-
nie tejto spoločnosti. Kým v meste poznať výsledky ich 
práce hlavne v oblastiach starostlivosti o mestskú zeleň, 
zabezpečovanie poriadku v meste, zimnú údržbu, reali-
záciou tejto stavebnej akcie ukázali svoj ďalší potenciál 
pri obnove mesta, čo okrem iného potvrdili pri realizácii 
opravy časti výtlkov v meste, za čo im patrí vďaka nás 
všetkých. Mesto Nemšová v nasledujúcom období plánu-
je za pomoci zamestnancov VPS Nemšová realizáciu ďal-
ších stavebných akcií týkajúcich sa zveľaďovania ma-
jetku mesta, ako je výstavba oplotenia detských ihrísk, 
údržba a doplnenie parkového mobiliáru v meste, ale aj 
revitalizácia vnútorných priestorov mestských budov.      
V roku 2020 bolo zrealizovaných, množstvo „menších“ 
projektov-opráv. Napríklad oprava zábradlia na starom 
mlynskom náhone, zriadenie cyklobufetu na kúpalisku, 
bezbariérový prístup do knižnice, prestavba vodovod-
nej prípojky – premostenie potoka MŠ Kľúčové, oprava 
„jamy“ pred MŠ Ľuborča, rekonštrukcie a opravy priesto-
rov NTS a ďalšie.  

Mesto Nemšová v súčasnosti pripravuje koncepciu – 
plán určenia priorít v oblasti inovácií, rekultivácií údržby 
a rekonštrukcií verejných priestranstiev, podľa ktorého 
bude v budúcnosti postupovať a realizovať jednotlivé ak-
cie, a to z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov, o ktoré sa 
budeme uchádzať v rámci rôznych rozvojových progra-
mov a fondov.

Rudolf Kúkel, prednosta MsÚ Nemšová

Už pri svojom nástupe do funkcie primátor avizoval 
ochotu pokračovať v začatých, resp. pripravovaných pro-
jektoch. Rekonštrukcia „vnútrobloku“ Moravská ulica je 
jedným z takýchto trochu zabudnutých projektov, kde 
už v minulosti mestské zastupiteľstvo rozhodlo o jeho 
uskutočnení, ale k samotnej realizácii nedošlo. Mesto 
Nemšová realizovalo danú rekonštrukciu na základe pro-
jektovej dokumentácie a zhotoviteľom diela sa stala spo-
ločnosť COLAS Slovakia, a.s., ktorá vo verejno-obchodnej 
súťaži ponúkla najnižšiu cenu realizácie. Počas výkonu 
stavebných prác zhotoviteľ narazil na množstvo problé-
mov spojených prevažne s podložím danej komunikácie, 
následkom čoho vznikla potreba realizovať naviac prá-
ce spojené s výmenou neúnosného podložia-zeminy za 
nosné vrstvy z lomového kameniva, a to v oveľa väčšom 
množstve, než bolo plánované. Akciu sa napriek nepriaz- 
nivému počasiu a okolnostiam podarilo včas ukončiť  
a veríme, že bude dlho a spoľahlivo slúžiť občanom.

V tomto roku mesto Nemšová z dôvodu havarijného 
stavu realizovalo rekonštrukciu plochej strechy Domu 
smútku v Nemšovej a rekonštrukciu parkovacích plôch 

STAVEBNÝ RUCH
Aj napriek tomu, že na tento rok budeme skôr spomínať ako na rok, keď všetky plány a projekty museli 
ustúpiť, predsa sa život ani napriek obmedzeniam nezastavil a aspoň časť stavebných plánov sa poda-
rilo zrealizovať. Za všetky spomeňme aspoň niektoré.

Predzvesťou blížiaceho sa sviatočné-
ho obdobia je pre väčšinu ľudí prvá 
horiaca sviečka na adventnom venci.  
V našom meste sme k tomuto symbolu 
Vianoc každoročne rozsvietili vianoč-
ný stromček, rozdali primátorskú ka-
pustnicu a privítali Mikuláša. Z dôvodu 
nepriaznivej situácie a prijatých ob-
medzení sme sa rozhodli preniesť as-
poň čiastočne atmosféru nadchádza- 
júcich sviatkov do vašich domácností 
netradičným spôsobom. V predvečer 

sviatku svätého Mikuláša rozsvietil 
primátor mesta Miloš Mojto vianočný 
stromček a prostredníctvom online 
prenosu zaželal všetkým  obyvateľom 
pokojné sviatky. Pevne veríme, že ta-
kýmto spôsobom sme si pripomínali 
blížiace sa najkrajšie sviatky v roku 
len výnimočne a v budúcom roku sa 
všetci osobne stretneme pod vianoč-
ným stromčekom.  
 
POĎAKOVANIE
Mesto Nemšová ďakuje za darova-
nie vianočného stromčeka, ktorým je  
v tomto roku 10 metrov vysoký smrek,  
Márii Záhorcovej a jeho bezplatnú do-
pravu a osadenie Pavlovi Kopúňovi.

Barbora Koníčková

RADOSŤ A VĎAKA

Po dlhoročných žiadostiach a pros-
bách zažívajú spoluobčania z Mo-
ravskej ulice radosť a najmä pocit 
bezpečnosti pri pohybe vo vnútor-
nom bloku malého sídliska. Roky, 
ktoré bola cesta v dezolátnom stave, 
boli svedkami prašnosti, obmedze-
ného pohybu ale aj úrazov. Rekon-
štrukcia pevnej plochy zabezpeči-
la obyvateľom skvalitnenie života  
a týmto vyjadrujú poďakovanie 
mestu Nemšová.

Miroslava Dubovská

ROZSVIETENIE 
VIANOČNÉHO 
STROMČEKA
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SLOVENSKÁ
KRONIKA

V posledných rokoch záujem o slovenskú kro-
niku na Slovensku klesal. Chýbali pravidelné 
školenia, stretnutia medzi kronikármi či pu-
blikácie, ale v poslednom období začína byť 
tento trend práve opačný. Vydaná bola nová 
publikácia (Praktická príručka pre kroniká-
rov, Agata Krúpová) a prostredníctvom sociál-
nej siete začali kronikári z celého Slovenska 
spolu aktívne komunikovať. Vďaka týmto 
skutočnostiam som sa veľa naučila od ľudí  
z praxe a tiež som zistila, že existuje súťaž 
Slovenská kronika. Prostredníctvom súťa-
že som tak mohla získať cenné informácie  
o kvalite svojej práce od kompetentných ľudí. 

Národné osvetové centrum v spolupráci so 
Slovenskou národnou knižnicou, Slovenským 
národným  múzeom a Združením  miest a obcí 
na Slovensku zorganizoval 11. ročník celoštát-
nej súťaže Slovenská kronika. V období medzi 
10. májom a 10. augustom sa mohli do súťa-
že prihlásiť kroniky a monografie za obdobie 
2018 – 2019. V tomto ročníku bolo prihláse-
ných 22 kroník a z nich 8 ocenili. Odovzda-
né boli 4 hlavné a 4 mimoriadne ceny.  Me-
dzi nimi sa ocitla i Kronika mesta Nemšová 
za rok 2018, ktorá sa uchádzala o ocenenie  
v kategórii kronika mesta a mestskej časti. Po 
vyhodnotení súťažných prác cena v tejto ka-
tegórii nebola udelená žiadnej súťažnej práci, 
ale napriek tomu Kronika mesta Nemšová 
2018 získala mimoriadnu cenu v rámci tejto 
kategórie, a to za vhodné obsahové spraco-
vanie. Hlavnú cenu vo svojej kategórii podľa 
poroty získať nemohla, pretože na nej neboli 
hodnotiteľné všetky kritériá súťaže, pretože 
bola zaslaná len v tlačenej verzií bez viazania, 
teda v neúplnej forme. Porota tak nemohla 
ohodnotiť jej formálnu stránku. O to viac si ce-
ním fakt, že napriek tomu sa rozhodli kroniku 
ohodnotiť čiastkovo, čo svedčí o jej kvalitnom 
obsahovom spracovaní. 

Slovenská kronika je súťaž, ktorej cieľom 
je podnietiť záujem o dôslednejšie uchová-
vanie a záchranu kultúrno-spoločenského  
dedičstva formou tvorby kroník, monografií 
obcí a miest a ja ako kronikárka dúfam, že  
som týmto malým úspechom podnietila  
aj kronikárov miestnych organizácií a škôl  
v meste a o dva roky sa do súťaže zapoja spo- 
lu so mnou.

Miroslava Bachratá

www.nemsova.sk

Tak ako obyvateľov nášho mesta, 
rok pandémie trápi klientov Centra 
sociálnych služieb dvojnásobne. Situ-
ácia v zariadení je naozaj ťažká. Celo-
plošné testovania na COVID-19, ktoré 
nariadil štát, boli v oboch prípadoch 
negatívne, či už zo strany klientov, 
ako aj zamestnancov. 

Chcem poďakovať ľuďom, s ktorými 
pracujem za ich opatrnosť, zodpoved-
nosť a uvedomelosť situácie. Vďaka 
tomuto postoju zamestnancov zvláda-
me našu prácu s ľuďmi, ktorí sú odká-
zaní na pomoc inej osoby a o to viac sa 
snažíme upevňovať duševné zdravie 
klientov. Sprísnený režim v sociál-
nych službách pôsobí depresívne na 
všetkých. Zamestnanci chodia z prá-
ce domov a späť, klienti môžu byť len  

v interiérových priestoroch zariadenia 
a blízke osoby nemôžu navštíviť svo-
jich drahých na izbách. Toto všetko 
vytvára negatívny obraz vo vnútri kaž- 
dého z nás. Preto sa snažíme spríjemniť 
život ľudí v našom zariadení premie- 
taním bohoslužieb cez dataprojektor, 
častejším pohladením duše dobrým 
slovom, navodzovaním atmosféry, kto-
rá odľahčí túto frustráciu. Som hrdý, 
ako sa klienti vysporiadali s testova-
ním a boli veľmi ochotní a prístupní 
tomuto kroku. 

Ale aj život a práca okolo zariadenia 
nestagnujú. Aj napriek tomu, že každý 
týždeň riešime situáciu ohľadom pan-
démie (nariadenia, požiadavky Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja), vyvinuli sme úsilie a pokračujeme  
v práci okolo budovy, v ktorej sídlime.  
V októbri 2020 sme dokončili prístre-
šok pre bicykle zamestnancov, vy-
menili sme vchodové dvere na budo-
ve, osadili elektromagnetický zámok  
a zaviedli sme pre zvýšenie bezpeč-
nosti kamerový systém. Veľká vďaka 
patrí primátorovi JUDr. Milošovi Moj-
tovi, ktorý všetky tieto snahy podporil 
a vďaka tomu sme zase trošku ďalej  
v napredovaní a v kvalite poskytovania 
sociálnych služieb v Nemšovej.

Prajem nám všetkým do nasledujúceho 
obdobia veľa trpezlivosti, empatie voči 
sebe a skorý návrat do života, aký sme 
poznali predtým. Nech aj tieto sviat- 
tky Vianoc, ktoré nás čakajú a budú 
netradičné  - nás spoja a prežijeme ich  
o to viac duchovne. Krásne a požehna-
né Vianoce praje CSS Nemšová.

Erik Trenčan

Rok pandémie v Centre  
sociálnych služieb Nemšová

8. októbra 2020 sa v Bratislave, v priestoroch Starej tržnice, po 
29.-krát uskutočnilo Slávnostné odovzdanie výročných cien 
za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho de-
dičstva na Slovensku za rok 2019. Medzi nominovanými bol aj 

rekonštruovaný Králikov mlyn v našom meste. Výročné ceny 
každoročne udeľuje a podujatie organizuje Redakčná rada ča-
sopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spo-
ločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múze-
om a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Aj keď ocenenie v kategórii OBNOVA/ADAPTÁCIA sme nedo-
stali, samotná nominácia medzi tri najvydarenejšie projekty 
obnovy dokončené v roku 2019 na Slovensku, je výnimočná  
a je ocenením úsilia všetkých podieľajúcich sa na obnove 
Králikovho mlyna. Navyše, sme túto jedinečnú pamiatku 
mali možnosť prezentovať na Slávnostnom odovzdávaní vý-
ročných cien a tým i pomohli rozšíriť vo verejnosti povedo-
mie o nej a o našom meste.

Záznam z tohto podujatia, ktorého súčasťou je i reportáž  
z Králikovho mlyna, odvysielala RTVS dňa 24.októbra 2020 
o 20.10 h na Dvojke.

Marcela Prekopová

NOMINÁCIA 
KRÁLIKOVHO MLYNA

Výsledky celoplošného testovania na COVID-19
v meste Nemšová v dňoch 30.10., 31.10. a 1.11. 2020

Králikov mlyn – nevšedné 
miesto pre tunajších obyvateľov  
a bádavých  turistov zaujíma- 
júcich sa o kultúrne pamiatky 
- prezentoval svoju jedinečnosť 
ako jeden z pozoruhodných ob-
jektov Slovenska.

TESTOVANIE OD-
BERNÝCH TÍMOV, 

KLIENTOV CSS 
NEMŠOVÁ A DSS 

ČISTÁ DUŠA

ODBERNÉ MIESTO Č. 
1, KULTÚRNE CENT-

RUM SNP Č. 1,  
NEMŠOVÁ

ODBERNÉ MIESTO Č. 
2, KULTÚRNE CENT-

RUM SNP Č. 1,  
NEMŠOVÁ

ODBERNÉ MIESTO Č. 
3, ŠPORTOVÝ AREÁL 
NTS, ŠKOLSKÁ 506, 

NEMŠOVÁ

ODBERNÉ MIESTO Č. 
4, KULTÚRNE STRE-

DISKO ĽUBORČA, 
ĽUBORČIANSKA 9,  

NEMŠOVÁ

ODBERNÉ MIESTO Č. 
5, HASIČSKÁ ZBROJ-
NICA, TRENČIANSKA 

41, NEMŠOVÁ

POČET
TESTOV

POZIT.
PRÍPADY

POČET
TESTOV

POZIT.
PRÍPADY

POČET
TESTOV

POZIT.
PRÍPADY

POČET
TESTOV

POZIT.
PRÍPADY

POČET
TESTOV

POZIT.
PRÍPADY

POČET
TESTOV

POZIT.
PRÍPADY

PIATOK 171 0

SOBOTA 764 11 787 8 781 9 712 5 650 2

NEDEĽA 114 1 75 1 89 1 108 2 44 1

SPOLU 171 0 878 12 862 9 870 10 820 7 694 3

MESTO NEMŠOVÁ             4 295 OTESTOVANÝCH OBČANOV
41 POZITÍVNYCH PRÍPADOV

SOBOTA 3 694 otestovaných
35 pozitívnych

NEDEĽA 430 otestovaných
6 pozitívnych
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čala vchádzať cez okná dovnútra  
a narobila veľa škody. V ohrození 
bol i dom Karola Kačenu pri ži-
dovskom cintoríne. I tu sa čias-
točne evakuovalo. Na veľkú vodu 
doplatili i artisti-komedianti, 
ktorí boli usadení pri vlárskom 
moste. Keď voda začala stúpať, 
svoje maringotky odviezli do 
bezpečia, ale kolotoče a hojdač-
ky nie. Tie zostali vo vode a boli 
úplne zničené. Neskôr voda  za-
čala  klesať a vliala sa opäť do 
koryta, ale úplne nového. Dôsled-
kom uvedenej povodne bolo úpl-
ne zničené i ihrisko TJ v Ľuborči. 
Celé sa ocitlo v takmer 30 cm 
vrstve štrku a bahna. Po opad-
nutí vody sa miestni športovci  
a priaznivci TJ pustili do odstra-
ňovania škôd spôsobených po-
vodňou. S výkopom základov no-
vého športového areálu sa začalo 
4. októbra 1972. 

VEĽKÁ VODA 2020

 V mesiaci október od 10. do 18. 
októbra nás sprevádzalo veľmi 
zamračené a daždivé počasie. 
Mnohé dni pršalo nepretržite 
a intenzívne. Dážď začal dví-
hať hladiny riek už 13. októbra 
a pokračoval i v nasledujúcich 
dňoch. Situácia bola podobná 
na celom Slovensku, napríklad 
14. októbra sa vyliala rieka Hor-
nád a občania v tejto oblasti boli 
evakuovaní. U nás až k takej 
dramatickej situácií nedošlo, 
ale iba vďaka pohotovej situácii 
miestnych hasičov a dobrovoľní-
kov. Dňa 14. októbra od 16:00 boli 
uvedené do pohotovosti všet-
ky dobrovoľné hasičské zbory  
v obci. Monitorovacie tímy pra-
covali už takmer 24 hodín a vy-
hodnocovali rizikové miesta.  

O 18.05 bol vyhlásený poplach 
pre povodňovú vlnu na cyklotra-
se s priamym ohrozením obyva-
teľov ulice Šidlíkové. Na miesto 
udalosti vyrazilo vozidlo so zá-
sahovou jednotkou 1+5 a protipo-
vodnovym vozíkom. Na mieste 
bolo zistené rozsiahle zatopenie 
oblasti medzi telesom hrádze 
(cyklotrasou) a železničným 
valom, z ktorej sa voda dostáva-
la cez korunu hrádze a hrozila 
neriadená perforácia. Vysoká 
hladina rieky poškodila i lávku, 
ktorá spája brehy medzi Nemšo-
vou a Horným Srním. Jediným 
možným riešením bolo perfo-
rovať hrádzu kontrolovane, a to 
prostredníctvom ťažkej tech-
niky. Do príchodu techniky sa 
na mieste snažili inštalovať po-
vodňovú bariéru, čo sa pre silný 
prúd v danom mieste čiastočne 
podarilo a stlmili tak povodňovú 
vlnu. Ťažká technika následne 
v nočných hodinách prekopa-
la val, na ktorom sa nachádzala 
cyklotrasa a vodu odklonila od 
obydlí. Miestny hasičský zbor 
v ten istý deň zasahoval aj pred 
kúpaliskom, kde bolo potrebné 
odčerpávať vodu do koryta Vláry. 
Zatopenie spôsobovala vzdutá 
kanalizácia. Situácia bola vyrie-
šená osadením troch povodňo-
vých bariér. 

Miroslava Bachratá

pilierov železničného mosta. Za- 
liate boli všetky pasienky a role 
až po ulicu Chmeľnica. V mno-
hých domoch prerazila spodná 
voda a museli ju vynášať von. Veľ-
ká voda išla celé tri dni v sobotu, 
nedeľu i v pondelok. Príval vody 
nad železničným mostom odnie-
sol z dna Váhu štrk a 13. júna ob-
nažil dokonca i plynové potrubie, 
ktorým viedol plyn do sklárne,  
a potrubie pretrhol. Plyn začal 
unikať a vytvoril sa gejzír do 
výšky viac ako 5 metrov. Takmer 
všetci občania nerobili nič iné, 
iba sa chodili dívať k Váhu a zasa 
späť. V pondelok bol zastavený 
prívod plynu a v utorok začala 
voda opadať. 

VEĽKÁ VODA NA VLÁRE  
V MINULOSTI  

 Búrka, ktorá sa prihnala 25. 
júla 1972, spôsobila zdvihnutie 
koryta, ale ešte neohrozila okolie 
vyliatím. Až prietrž mračien nad 
Karpatmi z piatka na sobotu spô-
sobila, že vody v rieke začalo ra-
pídne pribúdať a na obed dosiah- 
la svoj vrchol. Podľa slov kro-
nikára, toľko vody pamätali len 
najstarší obyvatelia, ktorí tvr-
dili, že toľko jej bolo naposledy 
v roku 1919, kedy odplavilo i ľu-
borčiansky most cez Vláru. Voda 
zaplavila celé koryto, pasienky 
okolo neho, ba na Dolnom kon-
ci i záhrady. Siahala od brehov 
Lánov až po židovský cintorín  
a od Mlyniska až po Hliník. Zalia- 
la celú dolinu. Voda najviac ohro-
zila dom Václava Ďuriša na Dol-
nom konci, tzv. pálenicu, kde za-

VEĽKÁ VODA NA VÁHU  
V MINULOSTI

 

 Veľká voda vo Váhu sa počas 
desaťročí vyskytovala pravidel-
ne a okolité pasienky a lúky za-
plavila i 29. júna 1958 a dostala 
sa až k domom na Váhovej ulici.  
O dva roky neskôr v 1960 sa veľ-
mi podobná situácia zopakovala 
s tým rozdielom, že hrádze na 
Váhu neprepúšťali vodu, ktorá 
by zaliala pasienky, ale tiekla 
rovno z plných hrádzí. O päť ro-
kov neskôr bol nesmierne daž-
divý rok. Na Veľkonočnú nedeľu 
18. apríla 1965 začalo pršať. Celé 
dva mesiace až do 18. júna pršalo 
veľmi často. Nepršalo iba 16 dní, 
pričom na ostatnom území Slo-
venska to bolo ešte horšie, lebo 
počas apríla a mája bolo iba 10 sl-
nečných dní. Dôsledkom počasia 
stúpali rieky i spodná voda, išlo 
o 50-ročnú vodu. Po vytrvalom 
nočnom daždi 11. júna sa napl-
nili priehrady vodou a museli 
ju všetky naraz začať vypúšťať, 
čím rýchlo stúpla i hladina Váhu  
a ten čoskoro dosiahol výšku 

POVODNE V SÚTOKU  
RIEK VLÁRY A VÁHU

Pre obce nachádzajúce sa v súto-
ku riek Váh a Vlára je pochopi-
teľné, že sa v minulosti často 
pasovali s povodňami, nie ako 
dnes, kedy nás upravené korytá 
riek a protipovodňový systém 
často ochraňujú pred nečaka-
nými prívalmi vôd. Z dôvodu 
opakujúcich sa záplav sa v 30. 
rokoch začalo pracovať na regu-
lácii tokov. Najstaršia povodeň 
v miestnych kronikách 20. stor. 
bola zaznamenaná v roku 1919  
a spôsobila ju prietrž mračien na 
Morave. Strhla so sebou dreve-
ný nemšovsko-ľuborecký most.  
V roku 1943 následkom nesmier-
ne daždivého dňa z 9. na 10. júla 
sa vylial Váh a zaplavil obec až 
k školskej záhrade (dnešná poš-
ta) tak, že bola asi 40 hodín pod 
vodou. Živelná pohroma potrá-
pila obyvateľov i v roku 1947, 
kedy mimoriadne suché počasie 
zapríčinilo veľmi slabú úrodu 
obilia i krmív a k tomu sa 2. júla 
spustila veľká búrka spojená  
s krupobitím a zničila úrodu na 
nepoznanie. Následkom toho sa 
musel znížiť stav dobytka, pre-
tože gazdovia nemali dostatok 
zásob na udržanie doterajšieho 
stavu. 
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Veľká voda na rieke Váh v roku 1965 Cyklotrasa Nemšová-Horné Srnie - odvrátenie nebezpečenstva povodne

???

Odklonenie prívalovej vody prerušením cyklotrasy

www.nemsova.sk

PO VYTRVALOM NOČNOM DAŽDI 
11. JÚNA SA NAPLNILI PRIEHRA-
DY VODOU A MUSELI JU VŠETKY 
NARAZ ZAČAŤ VYPÚŠŤAŤ

NA VEĽKÚ VODU DOPLATILI  
I ARTISTI-KOMEDIANTI, KTORÍ 
BOLI USADENÍ PRI VLÁRSKOM 
MOSTE. KEĎ VODA ZAČALA 
STÚPAŤ, SVOJE MARINGOTKY 
ODVIEZLI DO BEZPEČIA, ALE 
KOLOTOČE A HOJDAČKY NIE.

ŤAŽKÁ TECHNIKA NÁSLEDNE  
V NOČNÝCH HODINÁCH  
PREKOPALA VAL, NA KTOROM  
SA NACHÁDZALA CYKLOTRASA  
A VODU ODKLONILA OD OBYDLÍ.

POVODNE A VEĽKÉ VODY 
V OBCIACH 

MESTO NEMŠOVÁ             4 295 OTESTOVANÝCH OBČANOV
41 POZITÍVNYCH PRÍPADOV

SOBOTA 3 694 otestovaných
35 pozitívnych

NEDEĽA 430 otestovaných
6 pozitívnych
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REMESLO DEŤOM

Na projekt Remeslo deťom sme sa 
veľmi tešili. Naši žiaci mali pôvodne 
stráviť v areáli EnviCentra Pro kraji-
nu vo Vysokom Poli v Českej repub-
like zážitkové dni, počas ktorých by 
sledovali aj praktické ukážky spra-
covania vlny. Situácia spôsobená 
pandémiou COVID-19 prekazila plá-
ny a nedovolila žiakom vycestovať. 
Využili sme teda možnosti techniky 
a pomocou online prenosu  žiaci 
so záujmom sledovali  prednášku 
o vlastnostiach a spracovaní vlny. 
Pani Brtišová mala pripravené ukáž-
ky, naši štvrtáci v ZŠ, Janka Palu  
v Nemšovej pozorne sledovali. Naj-
zaujímavejšia bola praktická časť, 
počas ktorej si žiaci s nadšením  
vyrobili jednoduchý výrobok z vlny. 
Všetky potrebné pomôcky – farebnú 
vlnu, ihlice a molitanové podložky 
nám  pani Brtišová vopred poslala  
poštou. Podkova pre šťastie, srdieč-
ka a ďalšie farebné vlnené výrobky 
boli výsledkom práce žiakov. Okrem 
príjemného zážitku so pracovaním 
vlny vďaka malému projektu s náz- 
vom Řemeslo dětem aneb Co se  
v mládí naučíš... získala naša škola 
aj malé krosná, ktoré obohatili stálu 
výstavku tradičnej výroby a ľudovej 
kultúry vo vestibule školy. 

TEMATICKÉ DNI 
NA PRVOM STUPNI

  

     DANKA A JANKA U DRUHÁKOV 
Vyučovanie nadviazalo na čítanie 
knihy Danka a Janka od Márie Ďu-
ríčkovej. Nazreli sme do života pani 
spisovateľky, ktorá svoj život za-
svätila deťom. Žiaci priniesli knihy 
aj zo svojej knižnice. Spoločne sme 
spomínali hravou formou na všetky 
príbehy dvojičiek. Sú malé, úplne 
rovnaké, majú rovnaké šaty a nikto 
(okrem mamičky) ich nedokáže 
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AJ PRED VIANOCAMI TO V NAŠEJ ŠKOLE ŽIJE
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

Druháci so svojimi knihami o Danke a Janke Prvostupniari počas bubnovačky

Prváci počas Strašibálu v ŠKD

rozoznať. Kto sú to? No predsa naše 
bodky – Danka a Janka Botkové.  
Každý žiak si dokončil svoju knihu 
o Danke a Janke, ktorú sme tvorili  
a písali postupne, ako sme čítali prí-
behy. Už sa tešíme na ďalšie knihy  
z našej školskej knižnice, ktoré napo-
máhajú rozvíjaniu kritického mys- 
lenia a čitateľskej gramotnosti aj  
u našich druhákov.

INDIÁNSKY DEŇ U PRVÁKOV
Deň plný radosti, napätia, dobrého 
pocitu, nasadenia,  prekvapenia...  
Prvácke triedy sa s písmenkom „I“ 
premenili na indiánske osady. Po 
prekonaní jednotlivých úloh pro-
stredníctvom cvičení, ktoré ukrýval 
Teepee stan boli indiáni vyzname-
naní pierkami na vlastnoručne vy-
robenej čelenke.

STRAŠIBÁL V ŠKD

Záverečné októbrové dni sme deťom 
v ŠKD spríjemnili STRAŠIBÁLOM. 
Vzhľadom na nariadené opatrenia 
sme všetci súťažili vo svojich trie-
dach. Bolo to trošku v menšom štýle 
ako po minulé roky, ale aj tak sme si 
užili plno zábavy, hier a súťaží. Svo-
jou šikovnosťou a súťaživosťou zís-
kali deti aj malé vecné ceny. Masky 
mali naozaj nápadité a premyslené. 
Každé dieťa dostalo malý darček za 
účasť a prácu s maskou (maľovanie 
na tvár).

BUBNOVAČKA – „ABY BOLO DETI 
LEPŠIE POČUŤ 2020!“

Nezisková organizácia Centrum 
Slniečko v spolupráci s Národným 
koordinačným strediskom pre rie-
šenie problematiky násilia na de-
ťoch pri MPSVaR SR, pod záštitou 
prezidentky Slovenskej republiky 
Zuzany Čaputovej pripravili už sied- 
my ročník celoslovenskej Bubno-
vačky – „Aby bolo deti lepšie počuť!“ 
Do podujatia, ktoré má 19. novem-
bra 2020 symbolicky upozorniť na 
dôležitosť ochrany detí pred násilím  
a potrebu včasnej prevencie, sme sa 

www.nemsova.sk

PRVÁCKE TRIEDY  
SA S PÍSMENKOM „I“  
PREMENILI NA INDIÁNSKE OSADY.

O ŠIKOVNOSTI NAŠICH ŽIAKOV 
SVEDČÍ AJ TO, ŽE AŽ JEDNA 
TRETINA SA STALA  
ÚSPEŠNÝMI RIEŠITEĽMI

Aj v tomto školskom roku plnom hygienických opatrení sa snažíme žiakom 
spestriť vyučovanie rôznymi netradičnými aktivitami. Štvrtáci absolvovali 
online prednášku o spracovaní vlny, žiaci navštevujúci ŠKD zažívali neza-
budnuteľné chvíle na Strašibále. Atmosféru prichádzajúcich Vianoc priniesli 
aj tradičné vianočné  tvorivé dielne, ktoré sa konali s určitými obmedzeniami. 
Pri tomto všetkom nám veľmi chýbajú druhostupniari, ktorí sa od 26. októb- 
ra vzdelávajú dištančným spôsobom a vidíme sa s nimi len prostredníctvom 
techniky na online hodinách... 

Prváci počas indiánskeho dňa

zapojili aj so žiakmi I. stupňa našej 
školy. V tomto nie ľahkom období 
aj kvôli momentálnej situácii za-
príčinenej ochorením COVID-19 sa 
ukazuje, ako sa vieme zomknúť a 
pomáhať si. Je dôležité deti vnímať a 
počúvať viac, je dôležité deťom veriť. 
Vďaka vám robíme svet detí krajším! 

NAŠE ÚSPECHY

 
  V dňoch 10. – 16. novembra 
2020 sa konala online informatická 
súťaž iBobor 2020. Hlavným cieľom 
tejto súťaže bolo podporiť záujem  
o informačné a komunikačné tech-
nológie u všetkých žiakov. Súťaž 
chce iniciovať v deťoch využívanie 
IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom 
a kreatívnejšom používaní moder-
ných technológií pri učení sa. Ten-
to školský rok riešili žiaci úlohy v 
domácom prostredí, keďže sa od 26. 
októbra vzdelávajú dištančne. Do 
súťaže sa na celom Slovensku zapo-
jilo 55 064 súťažiacich z 804 škôl. My 
sme zapojili žiakov 5., 6. 7. a 8. roční-
ka. Niektoré úlohy boli ľahké, iné ná-
ročnejšie. O šikovnosti našich žiakov 
svedčí aj to, že až jedna tretina sa sta-
la úspešnými riešiteľmi, ktorí neza-
váhali a s úlohami si ľahko poradili. 

Krásne Vianoce plné zdravia  
a šťastia v kruhu svojich blízkych 
Vám želajú žiaci, učitelia a ostatní 
zamestnanci zo Základnej školy, 
Janka Palu 2. 

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková
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NASTAL ADVENTNÝ ČAS, KEĎ KAŽDÝ Z NÁS BY SA MAL STÍŠIŤ, ZAMYSLIEŤ SA NAD PRAVÝMI DUCHOVNÝMI  
HODNOTAMI A PRIPRAVIŤ SA NA NARODENIE JEŽIŠKA. AKO PREŽÍVAME TOTO OBDOBIE V NAŠEJ ŠKOLE?  

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

ADVENTNÉ A VIANOČNÉ OBDOBIE

Nevieme, ako budeme prežívať advent 
alebo Vianoce. Nevieme..., ale Niekto 
predsa vie. On vie, ako to bude a ON k nám 
aj v týchto dňoch hovorí,  že to podstatné 
a dôležité sa má odohrávať doma, v našich 
rodinách. Áno, je to Boh. Domáci stôl je 
tým miestom, kde sa máme denne stretať 
pri spoločnom jedle, pri spoločnom roz-
hovore a hlavne pri spoločnej modlitbe. 
Rodinný stôl a naše srdce majú byť tým 
miestom, kde nachádzame svojich naj-
bližších a Boha. Je tým, kto udržiava a aj 
riadi náš život. Jeho narodenie budeme už 
o niekoľko dní sláviť. Narodil sa v Betlehe-
me, síce  maštali, ale i tak v rodine. V spo-
ločenstve lásky, porozumenia a na prvom 
mieste nezlomnej dôvery v Božiu pomoc.  
Uvedomme si, že rodičia majú byť pre svo-
je deti nielen živiteľmi, ale aj svedkami  
a učiteľmi viery. 
Prežime preto advent i Vianoce v rodine. 
Načerpajme z príchodu Boha na svet vie-
ru, nádej a lásku. Tieto čnosti nech riadia 
náš život a nezabudnime si uvedomovať, 
že Boh je tu s nami.

Monika Tatranská

KAM NA STREDNÚ ŠKOLU?

Táto otázka u žiakov deviateho ročníka 
určite rezonuje každú chvíľu. Výchov-
ná poradkyňa Mgr. Kristína Minárecho-
vá a školská psychologička Mgr. Andrea 
Barková pripravili pre deviatakov akti-
vity zamerané na voľbu povolania. Žia-
kom boli odprezentované všetky stred-
né školy Trenčianskeho kraja spolu so 
svojimi odbormi. Na základe dotazníka 
R.I.A.S.E.C, ktorý bol vypracovaný psy-
chológom Johnom L.Hollandom, vyšiel 
každému buď jeden alebo dva typy osob-
nosti. Na základe týchto typov (realis-
tický, výskumnícky, umelecký, sociálny, 
podnikavý a kancelársky typ) boli žiakom 

odporúčané stredné školy, na ktoré by sa 
mohli prihlásiť. 
Nakoľko u žiakov prebieha dištančné  
vzdelávanie, výsledky im boli prezentova-
né prostredníctvom e-mailov.

ŠKOLSKÉ AKTIVITY

  Imunitu sme si posilnili zážitkovým 
učením v týždni zdravia pod organizač-
ným vedením pani učiteľky Šimákovej. 
Vo farbách dúhy sa niesli naše vitamíno-
vé pochúťky z ovocia a zeleniny a rôzne 
tvorivé aktivity.
  Naši štvrtáci sa online formou zúčast-
nili na cezhraničnom projekte, „Řemeslo 
dětem aneb Co se v mládí naučíš...“, v spo-
lupráci s Envicentrom pro krajinu Vysoké 
Pole z Českej republiky. Výučbový pro-
gram, pod názvom Ovčí vlnění, deti pre-
viedol tradíciami ovčieho chovu v Bielych 
Karpatoch. 
  Prostredníctvom školského rozhlasu 
sme sa zapojili do kampane Milión detí 
sa modlí ruženec, a tak sme sa  jednotne 
mohli spojiť v modlitbe.
  Vôňa sa niesla školou, pretože žiaci  

Týždeň zdravia - prvá pomoc

Tvorba adventných venčekov v 2.A Mikulás v MŠ sv. Gabriela

www.nemsova.sk

PRIPRAVENÁ ŠKOLA
  A je to tu znova, on-line vyučova-
nie, Cisco Webex Meetings, Edupage 
a novinka Smartbooks. Všetko, čo od 
26.10.2020 znova pomáha nahrádzať 
kontaktné vyučovanie na 2. stupni 
našej ZŠ. Všetci zúčastnení robíme, 
čo sa dá, ale dosiahnuť 100%-nú ná-
hradu bežného vyučovania je takmer 
nemožné.
  Korona nám znova zamiešala kar-
ty a pritom máme na druhom stupni 
pripravené odborné učebne pre všet-
ky predmety a škola urobila ďalší 
veľký krok v technickom dovybavení 
jednotlivých učební. Aj učitelia pri-
ložili ruku k dielu a jednotlivé učeb-
ne aj tvorivo a tematicky vymaľovali  
a dotvorili.
  V materskej škole od septembra 
realizujeme Národný projekt Pomá-
hajúce profesie v edukácii detí a žia-
kov II., kde sme rozšírili personál MŠ 
o pedagogickú asistentku a školskú 
špeciálnu pedagogičku. Tento pro-
jekt nám bude od januára 2021 kryť 
náklady aj na špeciálneho pedagóga 
a troch asistentov v ZŠ. Škola je tiež 
zapojená v pilotnom overovaní upra-
vených Rámcových učebných plánov 
a vzdelávacích štandardov v spolu-
práci s ŠPÚ.
  Za spoluprácu a aj dotačnú pod-
poru pri nábehu do vykurovacej se-
zóny a pri zmene prevádzkovateľa 
kotolne ďakujeme Mestu Nemšová, 
poslancom a vedeniu mesta. Ďaku-
jeme aj nášmu zriaďovateľovi, Bis-
kupstvu Nitra, za dotačnú podporu 
určenú na splatenie aj modernizač-
ného dlhu školy

Lubomír Král

z ŠT2 v rámci pracovného vyučovania piek-
li moravské koláče a slnečnicový chlieb. 
  Naši mladší žiaci si so svojimi triedny-
mi učiteľkami pripravili na vyučovaní ad-
ventné venčeky a vyzdobili si nimi triedy. 
  A prišiel aj Mikuláš, ktorý aj napriek 
pandémii, mohol rozdávať radosť svojimi 
darčekmi, za ktoré dostal krásnu modlit-
bu, básničku alebo pesničku.

Pripravila Mária Urbánková

Krásne a príjemné vianočné sviatky  
plné zdravia a pohody v kruhu  
svojej rodiny i úspešný nový rok 
praje všetkým učiteľský kolektív 
Katolíckej spojenej školy.
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STÁLE S ÚSMEVOM NA TVÁRI
Napriek nepriaznivej dobe, kto-
rá sa dotýka nás všetkých, sa v 
materskej škole snažíme pre deti 
pripraviť každý deň plný radosti. 
Veľa zábavy sme si užili na jeseň, 
kedy sa vo všetkých triedach ško-
ly udialo niekoľko pekných akcií.

V škôlke na Ulici odbojárov sa deti pobavili na škol-
skom dvore, keď sa lúčili s jeseňou Dňom strašidiel. 
Na školskom dvore sa skupiny detí v kostýmoch 
tekvíc, duchov, čarodejníc a v spoločnosti ježiba-
biek zabávali rôznymi strašidelnými hrami. Deň ja-
blka si deti užili vo svojich triedach formou súťaží  
a jabĺčkových aktivít. V elokovaných triedach  
v rámci Dňa zdravia deti vytvorili výstavu ovocia zo 
svojich záhrad s ochutnávkou a počas Halooweenu 
si užili veselú diskotéku s prehliadkou kostýmov.  
V triede na Ľuborčianskej ulici deti oslávili Deň ma-
terských škôl (04. 11.) tekvičkovou slávnosťou. Deti  
si priniesli vyrezaných svetlonosov, ktorými  si do-
tvorili  vyzdobenú triedu, zabávali sa  halloweenský-
mi súťažami, maškrtili na pavúčích dobrotách, tan-
covali so strigônskou metlou. Spoločne oslávili Deň 
materských škôl pohybom – zdravo a hravo. Menšie 
deti sa boli ponaháňať so šarkanmi, absolvovali turi-

stickú vychádzku do prírody, pričom objavovali po-
klady – plody jesene a v deň zdravej výživy spozná-
vali a ochutnávali dobroty plné vitamínov. V rámci 
tvorivej dielničky sa tešili z tekvicových strašidie-
lok. Deti na Trenčianskej ulici sa vybrali do prírody, 
púšťali šarkanov a v Deň jablka plnili zábavné jabl-
kové úlohy. Výrobou pozdravov potešili v mesiaci 
úcty k starším svojich starých rodičov vlastnoručne 
vyrobenými pozdravmi a zapojili sa do celosloven-
skej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok?“ a poslali 13 krabíc dôchodcom do Dubnice 
nad Váhom.
Koniec jesene sa nesie v znamení príchodu Miku-
láša, ktorý navštívil všetky triedy materskej školy. 
Umyté topánočky čakali v oknách a očakávanie bolo 
naplnené. Mikuláš prišiel! Dokonca dvakrát! Jeden  
z nich odovzdal odkaz od primátora mesta JUDr. 
Mojta, ktorý poslal deťom balíček dobrôt, lebo v našej 
škôlke sú tie najmilšie deti na svete! Úžasná správa 
tohto Mikuláša ale bola, že škriatkovia na Mestskom 
úrade v Nemšovej pomohli primátorovi pripraviť pre 
všetky deti škôl v našom meste spolu 600 balíčkov. 
Srdečne ďakujeme!

Z materskej školy prajeme všetkým krásne a pokoj-
né Vianoce 2020!

Miroslava Dubovská

ZÁKLADNÁ 
UMELECKÁ 
ŠKOLA

Koľko lásky sa zmestí do krabice

Zberom papiera sme zachránili 24 stromov Ernest Rác - víťaz kategórie cp-i.-na súťaži Cimbalový prešpork

Vyučovanie, 
súťaže a úspechy 
žiakov základnej 
umeleckej školy

Neľahká je výučba v umeleckej 
škole bez kontaktu učiteľa a žia- 
ka. Neľahká je príprava žiaka  
v umeleckej oblasti. No vyspo-
riadanie s dištančným vzdelá-
vaním sme zvládli a našli nové 
formy výučby, súťaží a projektov, 
v rámci ktorých žiaci dokážu 
prezentovať svoje danosti.

Dištančné
vzdelávanie

V priebehu októbra prešli všet-
ky naše formy vyučovania (in-
dividuálna i skupinová) opäť na 
dištančnú formu vyučovania. Po 
skúsenostiach s predchádzajú-
cim obdobím bol priebeh nástu-
pu na takéto vzdelávanie omno-
ho rýchlejší. Aj keď dištančné 
vzdelávanie úplne nenahradí 
prezenčné, naši žiaci sa za toto 
obdobie z domáceho prostredia 
už toho, aj napriek sťaženým 
podmienkam, naučili veľa. Z do-
máceho prostredia sa pripravujú 
nielen na sólovú hru, cvičia i ko-
mornú hru prostredníctvom on-
line hodín, tanečníci cvičia, tan-
cujú, výtvarníci kreslia, maľujú  
a naši herci nacvičujú scénky, 
predstavenia, či vytvárajú kos-
týmy a rekvizity. Každý sa snaží,  
a to aj za pomoci rodičov, praco-
vať na sebe tak, ako mu to domá-
ce podmienky dovolia. Všetkým 
nám však chýbajú naše tradičné 
koncerty a vystúpenia či súťaže, 
ktoré sú pre našich žiakov a ich 
učiteľov najväčšou motiváciou. 
Malé vystúpenia našich žiakov 
z domáceho prostredia môžete 
však sledovať na našej faceboo-
kovej stránke, na ktorú všetkých 
srdečne pozývame.

Súťaže

Aj napriek pandemickej situácii 
neboli zrušené všetky súťaže. 
Naša škola zorganizovala pre  
žiakov výtvarného odboru dve  
súťaže elektronickou formou, 
a to Krásy prírody a už tradič-
nú vianočnú súťaž Kreatívne 
Vianoce, tento rok s novinkou 
– so zapojením i MŠ z Nemšo-

vej. Okrem interných súťaží sa 
naši výtvarníci zapojili i do sú-
ťaže Príroda, životné prostredie 
a deti. Ocenené tu boli tri prá-
ce našich žiačok: Lea Karco-
lová, Mina Rosi Iliev a  Vanesa  
Orechovská.
Pre tanečný odbor sme pripra-
vili internú súťaž v sólach a du-
ách, do ktorej sa mohli prihlásiť 
všetky naše tanečníčky a taneč-
níci a i takouto formou rozvíjať 
svoju tanečnú fantáziu, pretože 
tentokrát si museli svoju cho-
reografiu vymyslieť sami, bez 
pomoci učiteľa.
I niektoré súťaže hudobného od-
boru prebiehajú elektronickou 
formou. Na 10. ročníku súťaže 
Cimbalový Prešpork získal oce-
nenie  zlatého pásma a záro-
veň „víťaz kategórie CP I.“ náš 
úspešný  cimbalista Ernest Rác. 
Do medzinárodnej súťaže Prime 
Violin  sa zapojili i naši žiaci  
z husľovej triedy, výsledky súťa-
že ešte zverejnené neboli,  drží-
me im však  palce.

Úspechy žiakov 
literárno-drama-
tického odboru
Náš literárno-dramatický od-
bor má  ďalšie úspešné no-
vinky Majka Kiačiková, Laura 
Červeňanová, Roman Janeček  
a Joel De Assuncao Jacinto boli 
hercami úspešného reklamné-
ho spotu TV Markíza na tému 
kyberšikana. Všetci naši herci 
literárno-dramatického odboru 
predviedli svoj talent i v rádiu 
Beta interpretáciou Ezopových 
bájok v detskej rubrike Audio 
rozprávka v relácii Lunapark.
Sme veľmi hrdí na to, že i na-
priek podmienkam, ktoré nám 
dáva dnešná situácia, sú naši 
žiaci úspešní v každom odbore 
a postupne  prirodzene rozvíjajú 
svoj talent. 

Toto cestou by sme sa chceli 
poďakovať rodičom našich žia- 
kov, ktorí nám v tejto terajšej 
neľahkej ceste za vzdelaním po-
máhajú. Snáď sa čoskoro opäť 
všetci stretneme na koncer-
toch, vystúpeniach, súťažiach  
a ostatných podujatiach. 

Želáme Vám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a šťastný 
nový rok. 

Viera Muntágová
autor?

www.nemsova.sk

Nehádžeme všetko do jedného vreca, a preto kaž-
doročne organizujeme zber papiera. Vedieme deti  
k ochrane prírody a vštepujeme im tie najdôležitej-
šie návyky, ktoré si zo škôlky odnesú do života ako 
zautomatizované správanie sa zodpovedného člove-
ka.

Celý svet rieši ochranu prírody a my sa našej Zemi 
tiež snažíme pomôcť, ako vieme. Aj keď naše deti 
sú iba maličké, majú už pomerne dosť vedomostí na 
to, aby vedeli, že smeti patria do koša, že zberné ná-
doby sú farebne označené, pretože odpad treba trie-
diť a aj to, že veľa vecí, s ktorými sa v škôlke hráme  
a tvoríme pekné výrobky, sú z recyklovaného od-
padu. Vedia, že sa stromy zrezávajú, aby sme mali 
papier, ktorý sa vyrába z dreva stromov a tie sme sa 
rozhodli zachrániť zberom starého papiera. Tento-
krát sa nám spoločnými silami podarilo nazberať 
opäť viac ako tri tony a zachrániť tak 24 stromov. 
Tie nám budú naďalej vyrábať kyslík, robiť nám tieň, 
keď bude slniečko horúce a budú domčekom mno-
hým zvieratkám. Preto sú na seba právom naše deti 
pyšné, a preto ďakujeme deťom, ale i celým rodinám, 
ktoré pridali ruku k dielu a našli si čas na balenie 
balíčkov, miesto na ich odkladanie a pomohli deťom 
pri dovoze do škôlky. Veľká vďaka! 

Najusilovnejšími zberačmi sa stali chlapci – z 1. tri-
edy. Adrianko Schwandtner nazberal 81 kg papiera,  
z 2. triedy Šimonko Mačina 541 kg a z 3. triedy Mar-
tinko Kňažek  355 kg papiera. Gratulujeme k prven-
stvu a všetkým ďakujeme!

Miroslava Dubovská

Zber papiera  
v materskej 
škole
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BLAHOŽELANIE
Otec roka 2005 na Slovensku, dvojnásobný 
slovenský rekordman ONDREJ CHMELI-
NA, oslávil 65 rokov svojho života. V mene 
Mestského úradu v Nemšovej i v mene svo-
jom mu želáme veľa zdravia, trpezlivosti, 
spokojnosti pri starostlivosti o svoje dve 
ťažko postihnuté deti.
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EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA

Mesto Nemšová sa ocitlo na frontovom území. Slovami dobového 
kronikára: „Nemec, ktorý sa vydával za nášho ochrancu, bol našou 
záhubou. My sme to síce vedeli i pred tým, ale pomôcť sme si ne-
mohli. Boli sme proti germánskej presile slabí.“ 
Keď bolo obyvateľstvo evakuované z dediny, tak nielen Nemci, ale  
i naši vlastní rabovali opustené obchody či domy. Väčšina mla-
dých opustila v závere vojny svoje domovy a v obci zostali pre-
dovšetkým starší, tí, ktorí odmietli evakuáciu. Pamätníčka v tom 
čase bývajúca na Borovského ulici si spomína: „Pamätám sa, ako 
vyhodili most T. G. Masaryka, ako sme sa schovávali v pivnici  
u susedov (u Chmelinov). My sme vtedy nemali pivnicu, tak sme 
sa tam stretli v tej ich veľkej pivnici. Pamätám si na ten zvuk lieta-
diel, vždy sme sa išli chytro schovať. Osobne sme škody na majet-
ku nemali. No nakoniec sme boli aj my z obce evakuovaní.“

KDE SA SKRÝVALI OBČANIA Z NEMŠOVEJ?

Občania Nemšovej sa skrývali predovšetkým v Tr. Závade, v Ma-
lých riekach a po rôznych jarkoch. Pamätníci zo Závady spomí-
najú. „U nás bolo mnoho rodín, dokonca aj zo Srnia, schovávali sa 
v stodole aj v sušiarni. Dokonca i Cigáni u nás boli, a tí, ktorí sa 
nemali kde schovať, tak po jarkoch si porobili miesta, kde prežívali 
tieto ťažké chvíle. Napríklad na konci Závady „nad ričkou“ v úžľa-
bine pri hruške, i  tam sa schovávali. Dnes je kúsok odtiaľ altánok 
pod lesom.“ 
Iná obyvateľka  Závady spomína: „Aj u nás sa schovávali. My sme 
mali chalupu takú dlhokú a ešte aj nad chlievom bola povala. Cha-
lani, čo boli hore nad naším humnom poschovávaní a tí, čo to po-
znali, tak chodievali k nám do sena spávať. Niektorí u nás aj jedá-
vali. Starší chalani, čo nemali miesto vnútri, spávali v stodole, ale 
tí u nás nejedli. A nebohý Pišta to počítal. „.. že reku koľko nás je  
v chalupe, som sa ho pýtala, že reku koľko si napočítal...“ „ale tak 
asi 68 ľudí, že len“ spomína si pamätníčka s úsmevom. „My sme 
mali v komore dve postele. Pec sme mali malú, tak na peci sme ne-

mohli spávať. Tí, čo sa schovávali, si vedeli ustlať aj tam na dlážke, 
hodili si tam len deky či kabát, ak mali. Vedeli použiť aj oklepok, to 
čo sa prv z toho snopy robievali, to si roztiahli a na to len deku či 
plachtu dali, aby len na dlážke neležali.“

Z Ľuborče si na vlastnú evakuáciu spomína vtedy len 13-ročné 
dievča takto: „No neviem, ako sa to dozvedeli ľudia. My sme išli 
do hôr, mama musela pobaliť veci a odviezli nás do Malých riek 
pod Závadou, tam po ľavej strane. Tam sme mali postavenú pro-
vizórnu búdu a spali sme tam niekoľko nocí. Neviem, odkiaľ sa 
dozvedeli, že sa blíži nebezpečenstvo. Bolo nás tam viacej rodín. 
Deti sa prehrali. Prežívali sme v lesoch. Pamätám si, že tam bola 
jedna rodina, čo mala dva kone priviazané o strom. A keď išli ta-
diaľ Nemci, tak ten kôň kopol Nemca a zhodil ho. Pamätám si na 
to, ako deti sme sa tomu smiali. Nemci neboli na nás zlí. Oni len 
hľadali partizánov, bolo im jedno, čo robili deti. Obyčajní ľudia im 
boli ukradnutí. Okolo nás chodili na obhliadky do hôr a do Záva-
dy.“ V dobovej kronike obce Ľuborča je zdokumentovaná auten-
tická výpoveď miestneho kronikára, ktorý sa tiež schovával spolu  
s manželkou v Tr. Závade. 
„V tom čase vybral som sa zrána s manželkou zo Závady pozrieť, 
či je v škole (v Ľuborči) všetko v poriadku. Bolo ticho, nestrieľa-
lo sa. Len čo sme sa dostali do školy, už začala kanonáda. Práve 
som dával hydine a granát padol od susedného dvorca cez jednu 
záhradu od školskej záhrady a síce k Chmelinovom. Výbuch bol 
tak mocný, že črepy fŕkali až na školský dvor. V izbe sa nachádza-
la Jozefa Chmelinová, bola črepom zasiahnutá a o dva dni zomre-
la. Chytro sme sa pobrali pred školu a už sme počuli hvízdať iný 
granát. Automaticky sme skočili z hradskej (všeobecný názov pre 
hlavnú ulicu) do škarpy (priekopa vedľa cesty) u Blažejech mly-
nu. Padol Klinovom do humna a zničil  mláťačku. Náhlili sme sa  
a v dedine zasa k zemi. Iný granát padol do skladu dreva. Tak to išlo 
celú cestu.  Vydýchli sme si až za Chudovci za mlynom na hradskej 
smerom k Závade pri obrázku.“

OSUDY A OBETE NA CIVILNOM OBYVATEĽSTVE

Priamym dôsledkom vojny nezahynula v obci iba vyššie uvede-
ná Jozefa Chmelinová, ale je známe i úmrtie Martina Lubinu po-
čas bombardovania či Jozefa Prnu, ktorý bol zasiahnutý črepom 
z granátu, keď s bratom Michalom pracovali na poli „Hrašovice“. 
Zanechal po sebe 8 detí. Vojna bola bližšie a bližšie. Dňa 1. a 2. 
apríla 1945 padlo obranné miesto Trenčín. Celé tri týždne lietali 
streli nad hlavami občanov ukrytých v horách alebo po pivni- 
ciach. Zastrelený bol i komisár z Ľuborče.

Pamätník si spomína na osud troch občanov zo Závady, ktorí prišli 
počas vojny o život.  Prvým bol Palo Adamec. Zomrel pri postupe 
Rusov pri Martine. Pri obci Priekopa boli partizáni a medzi nimi 
i on, a tam je aj pochovaný. Druhý bol synovec jeho otca „...Jeho 
sestra mala syna Paľa, ten býval u svojho strýca. Príležitostne 
chodieval pomáhať a privyrábať si na Bonkove role. Bolo to na jar 
koncom vojny. Šiel s koňmi orať, no do toho  prišli Nemci a zobra-
li mu ich. Paľo prišiel k Bonkovcom bez koní a bolo zle. Tak sa 
vybral kone od tých Nemcom nejak vydobyť. Keď sa vracal späť, 
prechádzal z Horného Srnia cez kopce naspäť do Závady ku strý-
covi. Chodievali tadiaľ i robotníci do cementárky. (...aj ja som sa 
tade nachodieval). No a práve vtedy sa vracali Nemci z obhliadky 
po horách. Stretli ho a mysleli si, že je partizán. Zobrali ho naspäť 
do Srnia, odkiaľ prišiel, a tam priamo na uliciach ho mučili, vlá-
čili, nič nezmohol. Tak ho mučili, že aj oči mu vyklali a potom ho 
nechali len tak pri kopci, kde sa ide zo Srnia do Nemšovej. Jeden 
Srňan čo, robil v cementárni, ho zobral a spravil mu jamu na rohu 
cintorína a aj obrubník mu dal spraviť.“ 
Treťou obeťou zo Závady bol miestny mládenec, čo si vraj podľa 
jednej výpovede zo žartu obliekol vojenskú uniformu a podľa inej 
iba vojenské nohavice.... a na to doplatil. Práve vtedy išlo pár Nem- 
cov do Závady na obhliadku a zbadali ho na ceste. Zobrali ho  
a spolu s viacerými ho niekam odvliekli a postrieľali do hromad-
ného hrobu. Táto zbytočná smrť, na ktorú si spomínajú viacerí pa-
mätníci, sa stala na samom konci vojny. Blížil sa už máj 1945. 

Miroslava Bachratá

EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA A OSUDY OBČANOV

Kopanie  zákopov, 1944

Hugo Domin nad hrobom svojho priateľa Michala Gurína v Rusku

Ženy v krojoch  počas  Slovenského štátu

www.nemsova.sk

Ak vstúpite do domu Ondreja Chmelinu, 
nazriete do jeho života, máte pocit, že ste 
v inom svete, než je ten súčasný – nespo-
kojný, protestujúci, namyslený, ba i ničia-
ci. Napriek osudu, ktorý si zahral v tomto 
rodinnom dome, vládne tu pokoj.  Ondrej, 
teraz už bez svojej manželky Anky, ktorá 
bola jeho životnou láskou, sa celý ich spo-
ločný život venoval jej a svojim deťom. 
Popri zamestnaní, prácach okolo rodin-
ného domu, izolovaný od ľudí, nereptal 
na svoje dve postihnuté deti, vlastne dnes 
už 42-ročného syna Andreja a 29-ročnú 
dcéru Gabiku - postihnutých mozgovou 
obrnou, ktoré od narodenia potrebujú 
plienky, samé sa nenajedia, nerozprá-
vajú. Spolu s manželkou i s príbuznými 
prežívali ťažký život. Ondreja postihla 
ďalšia tragédia. Po ťažkej chorobe, rako-
vine, pred  8 rokmi zomrela jeho milovaná 
manželka. Zostal zo svojimi deťmi a naj-
bližšími príbuznými sám. 

Za svoju starostlivosť o rodinu získal  
v r. 2005 titul „Otec roka 2005 na Sloven-
sku“. Ak by ste chceli hodnotiť jeho ďal-
šie vlastnosti, odborné, manuálne schop-
nosti, museli by ste ho lepšie poznať.  
O jeho zručnosti svedčia aj dve  vyzname-
nania slovenského rekordmana, zapísané 
v Knihe rekordov Slovenska a chránené 
ochrannou známkou: Najdlhšia 900 ku-
sová slamienka pozostávajúca zo slamy  
v dĺžke 315 cm a najdlhšia závesná ozdo-
ba pozostávajúca  z 8000  šípok a orechov 
s plochou 3,75 m2. 

Obe práce boli prezentované na Výstave 
ovocia, zeleniny a kvetov v Kultúrnom 
centre Nemšová v roku 2016.

V rozhovore s p. Chmelinom som sa spý-
tal, ako to všetko dokáže, zvládne. Hovorí: 
.,,Bol som tak vychovaný doma pomáhať, 
všetko robiť dôsledne. Keď sa cítim una-
vený, stačí jeden pohľad na svoju rodinu  
a v tej chvíli, akoby vošla do mňa nová 
energia. Skromnosť a láska k mojej rodine, 
pomoc príbuzných boli a sú základom dob-
rého rodinného života. Mám svoj svet a pre 
mňa postačuje, aby som bol spokojný.“

Vladimír Gajdoš

JUBILEUM 
NA ZAMYSLENIE
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Dňa 29. 12. si 
pripomenieme 3 roky, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko 
JOZEF VAVRO z Ľuborče. 
S láskou a úctou spomína 
manželka a dcéry 
s rodinami. 

Dňa 23. 11. uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko 
ŠTEFAN PROSŇANSKÝ. 
Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 
S láskou a smútkom 
v duši spomína manželka 
a deti s rodinami.

Dňa 24. 12. si 
pripomenieme 40. výročie, 
čo nás opustil otec, 
dedko a pradedko OTTO 
SPROSEČ a 5. 10. sme si 
pripomenuli 14 rokov, čo 
nás opustila mama, babka 
a prababka ŠTEFÁNIA 
SPROSEČOVÁ. S láskou 
a úctou spomínajú dcéry 
s rodinami. 

Dňa 20. 11. sme si 
pripomenuli 4. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
obetavá teta VERONIKA 
VAVRUŠOVÁ. S láskou 
a úctou spomína neter 
s rodinou. 

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Dňa 27. 10. uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila 
obetavá a láskavá mama, 
babka a prababka ANNA 
KUNÍKOVÁ z Nemšovej 
a dňa 25. 8. uplynulo 43 
rokov, čo odišiel do večnosti 
starostlivý otec a dedko 
MICHAL KUNÍK. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú 
spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry s rodinami 
a ostatná blízka rodina. 

Dňa 10. 8. sme si pripomenuli 
30. výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, 
dedko, pradedko MICHAL 
HALJÁK. S láskou a úctou 
spomínajú synovia a dcéra 
s rodinami.

Dňa 2. 11. sme si pripomenuli 
30. výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama, 
babka, prababka KATARÍNA 
HALJÁKOVÁ. S láskou 
a úctou spomínajú synovia 
a dcéra s rodinami. 

Dňa 19. 11. si pripomíname 
18. výročie, kedy odišiel na 
večnosť náš otec, dedko 
a pradedko MICHAL 
BRYNDZA. S láskou a vďakou 
spomínajú dcéry 
s rodinami. 

Dňa 30. 12. uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
syn, manžel a otec MILAN 
BAHNO z Ľuborče. S láskou 
spomína celá rodina. 

Dňa 17. 11. uplynulo 20 
rokov, čo nás do večnosti 
opustil otec a dedko JOZEF 
MARČEK a dňa  
4. 12. uplynuli 2 roky,  
čo nás navždy opustila  
mama a babka MÁRIA 
MARČEKOVÁ rod. Ďuríková. 
Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku a 
modlitby. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry, zať, vnučky 
a ostatná rodina.

Dňa 15. 12. uplynulo 20 
rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko 
FRIDRICH KRAJČI. S láskou, 
vďakou spomínajú manželka, 
dcéry, synovia, zaťovia, 
nevesty, vnúčatá, pravnúčatá 
a ostatná rodina. 

Dňa 26. 8. uplynulo 
15 rokov, čo nás navždy 
opustil pán LADISLAV PRNO 
a 26. 12. uplynie 
8 rokov, čo nás navždy 
opustila pani MARGITA 
PRNOVÁ z Nemšovej. Kto 
ste ich poznali a mali radi, 
spomínajte s nami. Syn 
Ladislav s rodinou.
 

Dňa 18. 12. sme si 
pripomenuli 1. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
drahá mamička a babička 
ANNA GABRIŠOVÁ. S láskou 
v srdci a úctou spomínajú 
dcéry s rodinami a ostatná 
rodina.

Dňa 1. 2. si pripomenieme 3 
roky, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko 
MARIÁN MORAVČÍK. 
S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli 11. 11. na poslednej ceste odprevadiť 
a naposledy sa rozlúčiť s manželkou, mamou, babkou, sestrou BLANKOU 
MINDÁROVOU. Naše poďakovanie patrí dekanovi Mgr. Smolkovi, kaplánovi 
Mgr. Ondriašovi, dekanovi Mgr. Košíkovi za ich dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
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Dňa 9. januára sa v našom farskom kostole 
konala inštalácia relikvie blahoslaveného 
Titusa Zemana. Po svätej omši, ktorú slávil 
pán kaplán Dominik Ondriaš, sa relikvia 
tohto slovenského blahoslaveného a patró-
na duchovných povolaní umiestnila na ol-
tár Sedembolestnej Panny Márie a veriaci 
mali možnosť si ju uctiť. 

V dňoch 14. a 15. februára sa v našej farnos-
ti konala duchovná obnova spojená s re-
formou ružencového bratstva, ktorú viedol 
dominikán fráter Bruno Branislav Dono-
val, OP. Táto obnova spočívala z modlitieb 
svätého ruženca, svätých omší, adorácie  
a z prednášky, ako má prebehnúť reforma 
ružencového bratstva. 

Aj farnosť v Nemšovej zasiahlo šírenie 
koronavírusu. Od 10. marca do 5. mája sa  
v našej farnosti neslávili verejné sväté 
omše. Napriek ťažkým časom veriaci túžili 
po stretnutí so živým Kristom vo sviatos-
tiach Eucharistie a zmierenia, ktoré sa vy-
sluhovali za dodržania všetkých hygienic-
kých podmienok. Aby sa nestratil kontakt 
veriacich s farským kostolom, sväté omše 
sme začali prenášať cez internet. Živý pre-
nos zabezpečovala firma Rekem. Prvá taká-
to svätá omša bola odvysielaná na slávnosť 
Zvestovania Pána 25. marca. Za zatvorený-
mi dverami prázdneho kostola sme museli 
prežiť aj najväčší sviatok nás kresťanov-
-katolíkov – Veľkú noc. Slávenie verejných 
svätých omší sa obnovilo 6. mája. 

Dňa 17. mája sme s veľkou radosťou slávili 
hody v Trenčianskej Závade s poďakova-
ním Panne Márii Fatimskej za obnovenie 
verejných bohoslužieb. Svätej omši pred-
sedal a kázeň predniesol pán dekan Ján 
Smolka. 

Dňa 14. júna sme spoločne oslávili patróna 
kaplnky v Ľuborči svätého Antona Padu-
ánskeho. Slávnostnú hodovú svätú omšu 
mal pán kaplán Dominik Ondriaš, ktorý 
sa prihovoril farníkom aj v homílii. Ako je 
zvykom na spomienku svätého Antona, po 
svätej omši, pán dekan Ján Smolka požeh-
nal ľalie, chlieb a deti.

Dňa 28. júna sme mali v našej farnosti sláv-
nosť Prvého svätého prijímania. V tento 
deň malo 63 detí z našich škôl prvýkrát 
plnú účasť na svätej omši. 

Dňa 5. júla, teda najbližšiu nedeľu po sláv-
nosti konsekrácie nášho farského kostola 
(29. júna),  sme celodennou farskou poklo-
nou osobitne ďakovali Pánovi Ježišovi za 
ustanovenie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. 

Dňa 26. júla sa konali hody na filiálke  
v Kľúčovom, presne v deň spomienky na 
svätú Annu a Joachima, rodičov Panny 
Márie. Slávnostnej svätej omši pred ka-  
plnkou predsedal rodák z Dubnice nad Vá-
hom ICDr. Michal Rajec, PhD, ktorý je súd-
nym vikárom našej diecézy. Pri tejto milej 

slávnosti pán dekan Ján Smolka požehnal 
na konci svätej omše novú sochu svätého 
Jozefa, ktorá sa umiestnila v presbytériu 
kaplnky oproti soche Panny Márie. Dre-
venú sochu svätého Jozefa vyrezal rodák  
a ľudový rezbár Ľudovít Vavrúš a donorom 
bola rodina Jozefa Reu z Kľúčového.

Dňa 13. septembra sme slávili hody v Bor-
čiciach. Svätú omšu v strede obce slúžil  
a v kázni sa prihovoril bolešovský farár 
Štefan Kľúčik. 

Dňa 20. septembra zavítal do našej farnos-
ti nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, 
ktorý po popoludňajšej pobožnosti požeh-
nal obnovený kríž pred farským kostolom 
– tzv. Trojičku a nový misijný kríž. Obnova 
sa realizovala vďaka štedrosti bohuzná-
mych donorov. 

Dňa 4. októbra sme slávili farské Sväto-
michalské hody. Slávnostnú svätú omšu 
celebroval a homíliu predniesol provinciál 
Spoločnosti Božieho Slova páter Pavol Kru-
ták, SVD. 

Hodovú „sezónu“ sme, bohužiaľ, nestihli 
dokončiť, pretože práve pred októbrový-
mi hodami v Trenčianskej Závade, dňa 14. 
októbra, bolo vydané nariadenie, že sväté 
omše je možné sláviť v počte len 6 ľudí. Od 
24. októbra do 1. novembra bolo opäť pre-
rušené verejné slávenie svätých omší. Poč- 
núc 16. novembrom sa obnovili bohoslužby, 
pričom najvyšší počet veriacich na svätej 
omši nemohol presiahnuť polovicu miest 
na sedenie. 

Dominik Ondriaš, kaplán

24.12.2020
▪ Nemšová 8:00 
(požehnanie betlehemov a svätenej vody)

25.12.2020
SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA
▪ Nemšová 00:00 (Polnočná) | 8:00 | 10:15 | 17:30
▪ Kľúčové 7:30 ▪ Trenčianska Závada 8:45 
▪ Borčice – 10:15 

26.12.2020
SVIATOK SVÄTÉHO ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA 
▪ Nemšová 8:00 | 10:15 | 17:30 ▪ Kľúčové 7:30  
▪ Trenčianska Závada 8:45

27.12.2020
1. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
SVIATOK SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
▪ Nemšová 8:00 | 10:15 | 17:30
▪ Kľúčové 7:30 | Trenčianska Závada 8:45
(pri všetkých svätých omšiach bude požehnanie 
rodín a obnovenie manželských sľubov)

31.12.2020
▪ Nemšová 17:00 (Pobožnosť na konci roka) 

01.01.2021
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
▪ Nemšová 8:00 | 10:15 | 17:30 ▪ Kľúčové 7:30  
▪ Trenčianska Závada 8:45 ▪ Borčice 10:15

03.01.2021
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
▪ Nemšová 8:00 | 10:15 | 17:30 ▪ Kľúčové – 7:30  
▪ Trenčianska Závada 8:45

06.01.2021
SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA
▪ Nemšová 8:00 | 10:15 | 17:30 ▪ Kľúčové 7:30  
▪ Trenčianska Závada 8:45 ▪ Borčice 10:15
(pri všetkých svätých omšiach bude požehnanie 
trojkráľovej vody)

10.01.2021
3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
SVIATOK KRSTU KRISTA PÁNA
▪ Nemšová 8:00 | 10:15 | 17:30 ▪ Kľúčové – 7:30  
▪ Trenčianska Závada 8:45

SVÄTÉ OMŠE
VO FARNOSTI NEMŠOVÁ  
POČAS VIANOČNÉHO OBDOBIA

ZO ŽIVOTA  
FARNOSTI
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tivity, ktorými si priblížili život ľudí počas vlády 
komunizmu. Vyrábali si transparenty, sledovali 
dokumenty o revolúcií a počúvali hudbu z toho 
obdobia, zdržiavali sa potravín dovezených z cu- 
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  Rozkazom Prezidenta HaZZ boli dňa  
14. 10. 2020 od 16:00 uvedené do pohotovosti 
všetky dobrovoľné hasičské zbory obcí na úze-
mí SR. V tom čase už naše monitorovacie tímy 
pracovali takmer 24 hodín a  vyhodnocovali ri-
zikové miesta.  Situácia sa začala komplikovať 
ešte v ten deň a to len pár minút po ukončení 
krízového štábu, kedy nám bol prostredníc-
tvom zástupcu primátora o 18:05 vyhlásený po-
plach – povodňová vlna na cyklotrase s pria- 
mym ohrozením obyvateľov ulice Šidlíkové.
Veliteľ vyhlásil poplach a v čase 18:14 na mies-
to udalosti vyrazila CAS25 RTHP so zásahovou 
jednotkou 1+5 a protipovodňovým vozíkom. Na 
mieste bolo zistené rozsiahle zatopenie oblasti 
medzi telesom hrádze (cyklotrasou) a želez-
ničným valom, z ktorej sa voda dostávala cez 
korunu hrádze a hrozila neriadená perforácia. 
Jediným možným riešením bolo perforovať 
hrádzu kontrolovane, a to prostredníctvom 
ťažkej techniky. Do príchodu techniky sme sa 
na mieste snažili inštalovať povodňovú barié-
ru, čo sa pre silný prúd v danom mieste čias-
točne podarilo a stlmiť tak povodňovú vlnu. 

Cyklotrasa na Horné Srnie je teda z uvedeného 
dôvodu neprejazdná a platí zákaz vstupu pre 
hroziace pády stromov z podmytých koreňov. 
Následne nám bol občanmi nahlásený ďalší 
prípad – silne zatopený priestor pred kúpa-
liskom, kam sme nasadením 3 dopravných ve-
dení odčerpávali vodu do koryta Vláry.
Nakoľko zatopenie spôsobovala vzdutá kanali-
zácia, komplikácie sme napokon museli riešiť 
osadením 3 povodňových bariér a na základ-
ňu sa vrátili po 6 hodinách o 00:10. Technika 
bola ošetrená a zaradená do pohotovosti v čase 
00:15. Na zásahu sa nikto nezranil.

   V piatok 13. 11. 2020 bola v čase 21:58  
veliteľovi nahlásená mimoriadna udalosť – 
silne znečistená vozovka na hranici katastrov 
medzi Skalkou nad Váhom a Kľúčovým, kde 
počas repnej kampane došlo k vytvoreniu 
nebezpečnej vrstvy blata v sérii zákrut pred 
vjazdom do Kľúčového. Presne o 22:00 bol 
po vyťažení správy vyhlásený poplach a na 
miesto vyrazila z Nemšovej CAS25 RTHP s po-

sádkou 1+4 a z Kľúčového CAS25 RTHP s po-
sádkou 1+1. Po príchode na miesto udalosti sa  
z dôvodu bezpečnosti zriadilo riadenie dopra-
vy a nakoľko blato bolo už v hrubej vrstve, za-
čalo sa s čistením komunikácie lopatami a jed-
ným D prúdom. Po vyčistení vozovky v úseku 
asi 350 m bol zásah ukončený a technika za-
radená do pohotovosti v sobotu ráno čase 2:04.

     Dňa 18. 11. 2020 prijal veliteľ DHZO správu  
z KOS TN o mimoriadnej udalosti – požiar RD 
na Bernolákovej ulici. V čase 14:06 bol vyhlá-
sený poplach a následne o 14:14 ohlásený vý-
jazd techniky CAS25 RTHP s posádkou 1+5, ku 
ktorej sa pripojili ďalší dvaja členovia na OA. 
Po príchode na miesto udalosti už zasahovali 
príslušníci HaZZ DCA s dvomi kusmi techniky 
a ADP, členovia DHZO sa pre silne zadymenie 
objektu riadili pokynmi veliteľa zásahu a spo-
lupracovali na asanácii nebezpečných kon-
štrukcií. Pri zásahu sa nikto z domácich ani 
zasahujúcich nezranil.

     Na záver roka by sme chceli veľmi pekne 
poďakovať mestu Nemšová na čele s p. pri-
mátorom JUDr. Milošom Mojtom a všetkým 
poslancom mestského zastupiteľstva za prí-
kladnú spoluprácu a pomoc v uplynulom roku. 
Vďaka patrí aj všetkým členom DHZO Kľúčo-
vé, Ľuborča a Nemšová za nasadenie a ochotu 
pomôcť pri likvidácii mimoriadnych udalostí, 
sponzorom a priateľom dobrovoľných hasi-
čov v územnej pôsobnosti mesta Nemšová. 
Vykonali sme 11 výjazdov, počas ktorých sa 
nám podarilo uchrániť zdravie a majetok ni-
elen mesta, ale aj našich spoluobčanov.  Všet-
kým občanom Kľúčového, Ľuborče, Nemšovej  
a Trenčianskej Závady prajeme pokojné a bez-
pečné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
najbližších a v novom roku 2021 pevné zdravie 
a nech je ešte lepší ako uplynulý.

Tomáš Prno

PROGNÓZA METEOROLÓGOV SA NAPLNILA. PREDPOVEDE O TEPLEJ TOHTO-
ROČNEJ JESENI „OD ĽAHKÉHO VETRA AŽ PO VÍCHRICE ALEBO OD SLABÝCH 
BÚROK PO ROZSIAHLE ZÁPLAVY“ SA STALI SKUTOČNOSŤOU. VEĽA ZRÁŽOK SPÔ-
SOBILO NEĽAHKÚ SITUÁCIU AJ V KATASTRI NÁŠHO MESTA.

Zásah pri požiari rodinného domu na Ulici Bernoláková

Povodňová situácia pri mestskom kúpalisku

Svätý Mikuláš navštívil aj členov 117. zboru Rangeri sa pustili do výroby hmyzích hotelov

Osádzanie povodňových bariér

Z DENNÍKA
NEMŠOVSKEHO 
HASIČSKÉHO ZBORU

Žijeme v dobe, ktorá je poznačená koronaví-
rusom a štatistikami, ktoré nás dennodenne 
aktuálne informujú o stave otestovaných, 
úmrtiach i vyliečených. A mnohých z vás isto 
napadne myšlienka, čo má otužovanie s koro-
navírusom spoločné?

Otužovanie stimuluje obranyschopnosť or-
ganizmu, ale nie je potvrdené, že by vytvorilo 
nepriestupný štít proti akejkoľvek chorobe.  
A to i COVIDu 19!
Ale platí - imunita nad zlato a otužovanie - sú 
prvotriedne dávky zdravia zadarmo, hlavne  
v súčasnej dobe. 
Na stránke mestských novín (číslo 1|2019)  
v článku „POD NEMŠOVSKÝM MOSTOM“ boli 
uvedené benefity vyplývajúce z otužovania vo-
dou i pozvánka na otužovanie... 
Od uvedeného obdobia pretieklo dolu Vá-
hom už veľa vody a v súčasnej pandemickej 
situácii pod „náš most“ už chodia viacerí. Do 
našej „partie vodníkov“ patria otužilci nielen  
z Nemšovej, ale i z Trenčianskej Teplej, Novej 
Dubnice a Hornej Súče. Pravidelne sa stretá-
vame 2-3-krát týždenne, tak ako to každému  
z nás vyhovuje a naším obľúbeným otužova-
cím dňom je nedeľa dopoludnia. 

No a aby som nezabudol, v plávaní či otužova-
ní nás povzbudzuje i obecenstvo peších i cyk-
listov prechádzajúcich cez železničný most  
s obvyklými otázkami: ,,Nie je vám zima? 
Aká je studená? Ako dlho ste vo vode?..“ Nie, 
vo vode nám nie je zima, je to o zvyku,  pra-
videlnosti, ale je to individuálne a ja napríklad 
pociťujem triašku po pár minútach na brehu, 
kde sa prezliekam do suchého oblečenia. Dám 
si horúci čaj, zacvičím si, potom triaška prejde 
a cítim sa celý deň ako znovuzrodený. Telo in-
štinktívne vie, ako reagovať v chlade, a preto sa 
nemá nikdy dĺžka pobytu vo vode preceňovať. 
To nie je o rekordoch, ale o zdraví.

Nuž a na záver, ako hovorí profesor Krčméry: 
„Otužilci vraj majú vyhraté. Otužilci prežijú 
koronavírus bez obáv!“ 

Dušan Bednárik

OTUŽOVANIE  
A COVID-19

Skautské online
družinovky
V SEPTEMBRI SA S NOVÝM ŠKOLSKÝM ROKOM 
ROZBEHOL AJ TEN SKAUTSKÝ A S NÍM ZAČALI 
NAŠE PRAVIDELNÉ STRETNUTIA V KLUBOV- 
NIACH, DRUŽINOVKY. DO BEŽNEJ DRUŽINOVEJ 
ČINNOSTI SME ZAKOMPONOVALI AJ AKTUÁL-
NE HYGIENICKÉ OPATRENIA.

Po niekoľkých týždňoch sa ale činnosť nášho zbo-
ru pozastavila a družinovky sa z klubovní museli 
presunúť do online priestoru. Čeliac tejto výzve 
sa radcovia (mladí vedúci) zboru stretli na online 
meetingu, aby sa dohodli na spoločnom postupe.
Keďže v týchto časoch sa mala konať aj oslava 
patróna nášho zboru Sv. Františka z Assisi, roz-
hodli sa miesto celozborovej akcie spraviť spo-
ločnú družinovku - súťaž. Všetky družiny dostali  
4 úlohy, ktoré mali splniť v čase svojej online 
družinovky. Tieto prebiehali na platforme Zoom. 
Medzi úlohami bolo napríklad natočiť spoločné 
krátke video, o tom ako si členovia družiny pred-
stavujú svoju obec za doby Sv. Františka alebo 
nakresliť výjavy z jeho života pomocou skicára 

na Zoome. Úlohy boli po družinovkách obodo-
vané a družina s najväčším počtom bodov vy-
hrala kurz lezenia na lezeckej stene v Trenčíne. 
Ďalší program družinoviek sa odohrával v réžii 
jednotlivých radcov a ich zástupcov. Niektorí 
program tvorili podľa skautských príručiek, ako 
je Prvý Skaut, ktorá je zameraná na všeobecný 
rozvoj mladých skautov. Napríklad družina sk-
autov viedla živú debatu na tému vyjadrovanie  
a rešpektovanie názorov druhých. Iní sa zase in-
špirovali Slovenskými povesťami, ktoré prerobili 
do zbierky digitálnych komixov alebo sledovali 
video o pôvode sveta podľa Slovanov. Takto sa do-
zvedali o živote našich predkov.
Mladé skautky - včielky mali na družinovke hos-
ťa. Bol ním majiteľ malej firmy na predaj bylinko-
vých čajov, ktorého si zavolali, keď robili odborku 
Bylinkár. Tiež mali družinovky zamerané na spo-
znávanie povolaní a voľbu svojho budúceho povo-
lania. Rozvíjali aj svoje komunikačné schopnosti, 
učili sa zaujímať o druhých a vedieť ich vypočuť. 
Toto rozvíjanie bolo väčšinou nepriame a podnie-
tené rôznymi jednoduchými hrami. Mladí skauti 
- vĺčatá si zase skúšali šifrovanie správ pomocou 
Morseovej abecedy.
Starší skauti, tzv. rangeri, si vymysleli aktivitu  
k 17. novembru. Počas piatich dní mali menšie ak-

dziny alebo si pripravovali prejav, ktorý by prečí-
tali na zhromaždení študentov v tej dobe. Týmto 
sa dozvedali viac o období, kedy bol aj skauting 
zakázaný, a o živote ľudí, ktorí nám všetkým vy-
bojovali slobodu.
A keďže sa blížil čas, kedy chodí Mikuláš, tak 
to rangeri znova využili na spestrestrenie chvíľ 
sebe aj mladším skautom. Vytvorili niekoľko mi-
kulášskych tímov zložených z Mikuláša, anjelov  
a čertov a roznášali darčeky vĺčatám a včielkam 
zo zboru. Táto situácia síce nie je ľahká ani pre 
skautov, ale sme odhodlaní sa s ňou popasovať 
najlepšie, ako vieme. Ján Sedláček
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HYUNDAI EXTRALIGA
VÝSLEDKY
    3. kolo: Hurikán Bratislava - Nemšová 3 : 8       4. kolo: Slávia Nitra - Nemšová 2 : 5

TABUĽKA PO 4. KOLE
1. NTS FK - ZŠ Nemšová (15 b) | 2. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto (9 b) | 3. Fbk Kométa 
Spišská Nová Ves (9 b) | 4. ŠK 98 Pruské (6 b) | 5. Fbk Tvrdošín (6 b) | 6. VŠK PdF UK Hurikán 
Bratislava (6 b) | 7. ŠK Slávia SPU DFA Nitra (6 b) | 8. FbC Predator Sabinov (3 b)

TÍM FLORBALISTIEK NEMŠOVÁ
   BRANKÁRKY: HÔRKOVÁ Sára, MICHALÍKOVÁ Adriana, PATKOVÁ Denisa
 OBRANA: PAPIERNIKOVÁ Denisa, ŠTEFÁNKOVÁ Patrícia, MARUŠINCOVÁ Tamara,  
ŠUSTEKOVÁ Lívia, ONDREIČKOVÁ Kristína, GÁLIKOVÁ Rebeka
 ÚTOK: HAMAJOVÁ Natália, HOŠTÁKOVÁ Zuzana, IZRAELOVÁ Veronika, 
DAŇOVÁ Katarína, HALJAKOVÁ Kristína, VYLETELKOVÁ Kristína, REHÁKOVÁ Sodia, 
TAŠAROVÁ Denisa, ZAJACOVÁ Terézia, VENDŽÚROVÁ Michaela, DOBRODEJOVÁ Lenka, 
HOŠTÁKOVÁ Eliška, ŠVANČAROVÁ Alexandra, BAHNOVÁ Adriána, MELIŠOVÁ Kristína
 TRÉNER: TYDLAČKA Peter     VEDÚCI: KULA Vladimír

PORADIE PO JESENNEJ ČASTI
MUŽI
 7. LIGA SEVER - SKUPINA „A“ - OBFZ TN | NTS NEMŠOVÁ ► 4. miesto
 6. LIGA - OBFZ TN | FK KĽÚČOVÉ ► 7. miesto | TJ ĽUBORČA ► 13. miesto
DORAST
 6. LSD - U19 OBFZ TN | TJ ĽUBORČA ► 4. miesto
ŽIACI
 5. LSŽ - U15 SEVER OBFZ TN | NTS NEMŠOVÁ ► 2. miesto

pripravil Vladimír Gajdoš

Florbalistky Nemšovej 2020

www.nemsova.sk
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KALENDÁR ZBERU 
TRIEDENÉHO ODPADU

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA
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OTVÁRACIE DNI A HODINY 
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

21.12.2020 pondelok ZATVORENÉ
22.12.2020 utorok 11:30 - 17:00
23.12.2020 streda 11:30 - 17:00
24.12.2020 až 28.12.2020 ZATVORENÉ
29.12.2020 utorok 11:30 - 17:00
30.12.2020 streda 11:30 - 17:00
31.12.2020 štvrtok ZATVORENÉ

Prevádzka Zberného dvora bude opäť  
otvorená v novom roku od 7.1.2021.

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

MINIMALIZUJME TVORBU ODPADU!

DRUHY ODPADOV

OTVÁRACIE DNI A HODINY 
POČAS ZIMNÝCH MESIACOV 

16.1.2021 sobota 10:00 - 12:00
20.2.2021 sobota 10:00 - 12:00
13.3.2021 sobota 10:00 - 12:00

REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV 
NA ULICI GORKÉHO 2097, NEMŠOVÁ

ZBERNÝ DVOR ODPADOV 
NA ULICI BOROVSKÉHO 30, NEMŠOVÁ

PET FĽAŠE

BIO ODPAD

BIO ODPAD

ZBER KONÁROV

ZBER KONÁROV

VELKOOBEJMOVÝ ODPAD A ELEKTRO
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FÓLIE

OPOTREBOVANÝ
KUCHNSKÝ OLEJ

VEĽKOOBJEMOVÝ
ODPAD A ELEKTRO

OSTATNÉ PLASTY

ZBER KONÁROV

INDIVIDUÁLNY DOVOZ
BIOODPADU

TETRAPAKY
KOVOVÉ OBALY
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Pokojné prežitie vianočných sviatkov  
strávených v kruhu svojich blízkych  

a úspešný nový rok 2021  
želá redakčná rada

Vianoce
Veselé


