
Pri tejto príležitosti sa pre pozvaných hostí uskutočnil v priestoroch Kultúrneho 
centra slávnostný galaprogram. Pozvanie prijali aj poslanec NR SR Jaroslav 
Baška a podpredseda TSK Jozef Trstenský, ktorí spolu s primátorom mesta 
odovzdali Cenu mesta a Cenu primátora mesta. Ocenenie bolo udelené štrnás-
tim občanom za prácu a zásluhy v oblasti kultúrneho, spoločenského rozvoja 
mesta a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí.
Pre návštevníkov jarmoku bol pripravený kultúrny program zostavený z vystú-
pení miestnych umelcov, ale tiež umelcov celoslovenskej hudobno-zábav-
nej scény. Jedinečnú udalosť pre naše mesto predstavoval krst doteraz najroz-
siahlejšej publikácie, Monografi e o Nemšovej, ktorú do života uviedli jej spra-
covatelia. Kniha ponúka ucelený pohľad na postupný rozvoj územia od prave-
ku až po súčasnosť.
V rámci tvorby prezentačných materiálov bolo ocenených 19 kreslených návr-
hov na magnetku, z ktorých 4 sú publikované. Na ich príprave sa podieľali deti 
základných a materských škôl z Nemšovej.
Stalo sa tradíciou, že verejnosti každoročne otvorí svoje brány aj Zásobova-
cia základňa I. Pri príprave 14. ročníka Dňa otvorených dverí sa nezabudlo 
na ukážky techniky a historických zbraní, ukážky činnosti niektorých zložiek, či 
prezentáciu členov Airsoftu.
Vo večerných hodinách rozprúdili jarmočnú atmosféru tanečné hity v podaní 
hudobnej skupiny Filband.

V sobotu sa areál futbalového ihriska v Ľuborči zaplnil nadšencami zdravia
a športu. Občianske združenie Champion Club zorganizovalo v poradí tretí roč-
ník najťažšieho preteku na Považí. Účastníci museli absolvovať, okrem iného, 
beh cez prekážky, lezenie cez slamené hrady, brodenie sa cez vodu, nosenie 
pieskových vriec do kopca, to všetko na okruhu 5 km alebo 10 km.
Pre rodičov s deťmi bol pripravený pilotný projekt Deň rodiny, ktorý sa pre ne-
priazeň počasia presunul na stredu. Jeho cieľom bolo posilniť status rodiny 
v meste Nemšová a upevniť vzťahy v miestnej komunite. Rodičia strávili so 
svojimi deťmi popoludnie zábavnou formou prostredníctvom hier a športových 
disciplín. K dispozícii bol skákací hrad, maľovanie na tvár, penová párty a vy-
stúpenie Šaša Fifa. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže detských 
výtvarných prác ako predlohy na magnetku.  
Nálada v amfi teátri za Kultúrnym centrom vygradovala večerným vystúpením 
skupiny Gladiátor, ktorá sa pre tohoročné oslavy stala špeciálnym hudobným 
hosťom. Defi nitívnu bodku za oslavami 775. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Nemšová a Tradičným jarmokom dal nedeľný koncert dychovej hudby 
Nemšovanka. Cieľom organizátorov bolo aj prostredníctvom kultúrno-zábav-
ného programu dostať do povedomia občanov mesta Nemšová významný míľ-
nik v jeho dejinách. Všetkým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu osláv 
775. výročia prvej písomnej zmienky, ďakujeme. 

Barbora Koníčková

MESTO NEMŠOVÁ OSLÁVILO 775. VÝROČIE
mestské noviny XXII. ročník . číslo 3 .  október . 2017

Vážení občania,

september odštartoval
posledné mesiace ro-
ka 2017. Máme za se-
bou dni a týždne oddy-
chu a prázdnin, chod-
by našich škôl opäť 
ožili krikom detí. Stoja 
pred nami nové úlo-
hy a keďže v rýchlom 
životnom tempe sa tie,
ktoré sme zvládli, po-
stupne dostávajú do 
zabudnutia, rád by som sa vrátil k hlavným pláno-
vaným aktivitám, ktoré sme realizovali v predchá-
dzajúcom štvrťroku. Aktuálne začíname robiť re-
konštrukciu na Železničnej ulici, asfaltovať cestu, 
budovať chodníky, osvetlenie, parkovacie miesta
a výsadbu stromov. V Ľuborči budeme po výstavbe
kanalizácie opravovať rozkopané komunikácie. Do 
konca roku budeme ešte asfaltovať chodník pri by-
tovkách na Moravskej ulici a chodník od vstupu ku 
krížu na novom cintoríne v Nemšovej. V tejto loka-
lite dobudujeme verejné osvetlenie prístupového 
chodníka na cintorín a na dvore bytoviek na Ul. Mo-
ravská. Nové stĺpy verejného osvetlenia pribudnú 
okolo kúpaliska a na prepojení medzi ulicami Druž-
stevná a Ľuborčianska. Do konca roka budeme as-
faltovať aj v Trenčianskej Závade cestu časti ulice 
Podhorská. Dokončujeme stojiská na polopodzem-
né kontajnery na sídlisku ulíc Sklárska a Odbojárov. 
V súčasnosti prebieha súťaž na dodávateľa rekon-
štrukcie a dostavby kabín na ihrisku v Ľuborči.
Z dôvodu predĺženia procesu verejného obstaráva-
nia na rekonštrukciu Kultúrneho centra v Nemšovej 
začnú samotné stavebné práce až v roku 2018.
V mnohých z nás ešte rezonujú horúce letné dni, aj
tie trávené na našom kúpalisku, a preto je namieste 
spomenúť hodnotenie letnej sezóny, ktoré dopadlo 
veľmi dobre. Hoci sme prvý týždeň zaznamenali 
menšiu návštevnosť, pretože mnohí naši občania 
využili iné možnosti kúpania v okolí, čoskoro sa si-
tuácia zmenila a kúpalisko opäť zaplnilo veľké 
množstvo návštevníkov aj z okolia. Keď už kapa-
citne nestačilo, našlo sa aj nemálo takých, ktorí na-
priek horúčavám dokázali čakať, kým niekto z kú-
paliska odíde, aby mohli vstúpiť. Potešila nás aj 
správa redaktora TV Markíza Michala Bujnu, ktorý
hodnotil kvalitu kúpania sa v Trenčíne a v okolí a na-
še kúpalisko bolo vyhodnotené ako najlepšie pri-
pravené na sezónu. Zrekonštruované kúpalisko 
tak opäť po rokoch prestávky získalo svoju bývalú 
popularitu. Keďže sa nachádza vedľa cyklotrasy, 
vedúcej od mosta cez rieku Vláru až do Brumova, 
ktorá sa bude napájať na novobudovanú trenčian-
sku cyklotrasu, záujem oň bude isto pokračovať. 
Navrhovaná cyklotrasa by mala využívať ochranné 
hrádze riek Vlára a Váh, povedie z Trenčianskeho 
hradu, popod pútnické miesto Skalka nad Váhom 
až do Nemšovej, kde sa napojí na už vybudovanú 
cyklotrasu do Horného Srnia a Čiech. S jej výstav-
bou sa začne ešte v tomto roku.
Po novom roku nás čaká obohatenie turistickej po-
nuky nášho mesta vďaka schválenému projektu
z eurofondov Rekonštrukcie Králikovho mlyna, naj-
staršej technickej pamiatke v regióne. Už v druhej 
polovici budúceho roka bude mlyn pripravený pri-
jať prvých návštevníkov, aj z radov cykloturistov. 
Cyklotrasy sa dotkne aj ďalší projekt. Zvažujeme 
urobiť oddychový areál na vrchu Sobotište, ktorý je 
vo vlastníctve urbariátu. Najväčšou stavebnou akti-
vitou je plánovaný projekt na výstavbu 61 rodinných 
domov v IBV Pod horou v Kľúčovom. Čakáme na 
ukončenie Smerného územného plánu, následne
dostaneme z pozemkového fondu povolenie, aby 
sme mohli záujemcov vyzvať na kúpu pozemkov,
ktoré sa budú predávať cez pozemkový fond. Mesto 
zabezpečí všetky inžinierske siete.

(pokračovanie na strane 2)

Večerný koncert skupiny Gladiátor

Vernisáž k výstave výtvarníkov z Nemšovej Krst Monografi e mesta Nemšová



Nedávno sme rokovali s predstaviteľmi spoločnosti Lidl, súkromným 
investorom a vlastníkom pozemku. V prípade ich dohody sa občania 
dočkajú nového supermarketu a predpokladáme, že to bude LIDL. 
Osobne to pokladám za veľký krok ku skvalitneniu služieb našich ob-
čanov i občanov z okolia.
Máme za sebou oslavy 775. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšo-
vej, ktoré, aj keď si ich pripomíname počas celého roka, vyvrcholi-
li počas dní Tradičného nemšovského jarmoku. Zúčastnili ste sa ich
v hojnom počte a pripravený program mal u Vás dobrú odozvu. Osla-
vy sme začínali slávnostným galaprogramom a končili svätou omšou. 
Keďže nám celkom nevyšlo počasie, pripravený program v exteriéri 
„Deň rodiny“ sme preložili na nasledujúcu stredu a opäť rád konštatu-
jem, že toto pekné a zaujímavé podujatie opäť navštívilo veľa našich 
rodín, ktoré tak deklarovali svoju súdržnosť. Vďaka patrí sponzorom
a aj ostatným organizátorom bohatého programu osláv výročia.

František Bagin

Mesto Nemšová registruje dlhodobý problém s parkovaním 
osobných motorových vozidiel na chodníkoch pred rodinný-
mi domami. Takéto parkovanie výrazne znižuje komfort pre-
dovšetkým chodcom, pre ktorých sú chodníky primárne ur-
čené. Dôrazne žiadame občanov, aby svoje autá parkovali v 
garáži, prípadne vo dvore svojho rodinného domu a nezaberali 
verejné priestranstvá.

Ďakujeme.

V MESIACOCH JÚN A AUGUST

V úvode hlavná kontrolórka predložila poslancom MsZ správu o plne-
ní úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová a zároveň 
predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017, ktorý bol 
schválený.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Poslanci rokovali a následne schválili Záverečný účet mesta 
Nemšová za rok 2016 bez výhrad.
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Nemšová za rok 2016
z bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 28 344,04 €,
po vylúčení účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške
269,90 € (dopravné) je výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške 
28 074,14 €. Hospodársky účtovný výsledok mesta Nemšová za rok 
2016 je vo výške –183 111,50 € (rozdiel nákladov a výnosov mesta 
Nemšová). Po prerokovaní poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta 
Nemšová na rok 2017 – RO č. 3, podľa predloženého návrhu. Cel-
kové príjmy a výdaje rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 sa po zme-
ne rozpočtujú vo výške 4 621 409,00 €. V ďalšom bode sa rokovalo
a poslanci MsZ schválili Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová 
k 31. 12. 2016 bez výhrad. Výsledok hospodárenia VPS, m. p. o. 
Nemšová za rok 2016 je zisk vo výške 3 543,50 eur, ktorý sa odvedie 
do rezervného fondu. Následne bolo prerokované plnenie rozpočtu 
mesta Nemšová a VPS m. p. o. k 31. 3. 2017. Poslanci po prero-
kovaní schválili predloženie žiadosti o NFP na projekt „Vybavenie 
učební a školskej knižnice ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová“ v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Povinné spolufi nancovanie bude
vo výške 2 551,52 €.
MsZ v zmysle stanoviska právneho zástupcu mesta Nemšová schvá-
lilo odpis pohľadávok z dôvodu premlčania voči spoločnostiam VI-JA, 
s. r. o. a Kanta s. r. o. v celkovej výške 14 637,22 € a nevyúčtovanej 
dotácie na plyn poskytnutej spoločnosti VI-JA s. r. o. v celkovej výške
234,24 €, z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávok v zmysle predlože-
ného materiálu aj voči dlžníkom Dušan Gelien-SOREX v celkovej výš-
ke 1 503,72 €, IHT ZA s. r. o. v celkovej výške 6 006,10 €, EFEKTA,
s. r. o. v celkovej výške 421,63 € a spoločnosti RIXON, s. r. o. v cel-
kovej výške 105,12 €.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Po diskusii nebol schválený návrh VZN o doplnení a zmene VZN
č. 9/2011 o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta 
Nemšová, podľa ktorého by sa predĺžila otváracia doba reštaurácií
v nočných hodinách na Ulici železničná.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Po prerokovaní poslanci schválili zámer prenajať časť pozemku,
C KN parcely č. 244/2, k. ú Nemšová spoločnosti Fehers, s. r. o.
s výmerou 8 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa, vo výške ná-
jomného 0,166 € za m2 na rok. Nájomná zmluva bude na dobu ne-
určitú, pričom nájomca bude uvedený priestor využívať každoročne
v termíne od 1. 4. do 31. 10.
MsZ schválilo zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného 
vecného bremena „in rem“ na zriadenie a uloženie prípojky elektri-
ny a právo vstupu, prechodu na pozemky vo vlastníctve mesta E KN 
parcely č. 701/20, ostatné plochy s výmerou 687 m2, v prospech pána 
Kudlíka s manželkou, k. ú. Kľúčové. Po prerokovaní poslanci schválili 
zámer odpredať pozemok, C KN parcelu č. 2516/49, ostatné plochy 
s výmerou 72 m2, k. ú. Nemšová Ing. V. Suchánkovi s manželkou, ako
prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 50 € za m2. Následne po pre-
rokovaní poslanci neschválili odpredaj pozemku C KN parc. č. 339/3, 
o výmere 519 k. ú. Ľuborča, Ing. Korienkovi s manželkou. Ďalej 
MsZ schválilo zámer odpredať pozemok pod domom C KN, parcela
č. 205/5, k. ú. Ľuborča, pánovi Smolkovi s manželkou, zastavané plo-

chy a nádvoria o výmere 1 m2, za kúpnu cenu 20 € za m2. Po prero-
kovaní poslanci neschválili odpredaj časti pozemku E KN parcely
č. 2508/1, 2508/5, k. ú. Nemšová Ing. Krajčovičovej. Po prerokovaní 
MsZ neschválilo odpredaj pozemku C KN parcelu č. 1862, trvalé tráv-
ne porasty s výmerou 138 m2, k. ú. Ľuborča, pánovi L. Rýgerovi za ce-
nu 40 € za m2. Odporučili rokovať so žiadateľom o vzájomnej zámene 
navrhnutých pozemkov. 
V ďalšom bode programu boli poslanci MsZ informovaní o uzavretí
nájomnej zmluvy na budovu so súpisným číslom 47/18 na Ulici Jan-
ka Palu v Nemšovej s pánom M. Schedlbauerom. V zmysle majetko-
právneho vysporiadania pozemkov pod garážami v Nemšovej (loka-
lita Uličky, blok garáží 1), bol schválený predaj pozemkov KN parcela
č. 975/136, 236, 224, 264 a 222 zastavané plochy a nádvoria s výme-
rou 4 m², MUDr. Hammerovej, pani V. a N. Fehérovej, M. a J. Fehérovi, 
J. Michalcovi, R. Bahnovi, pani A. Matejkovej, L. Matejkovi, v prísluš-
ných podieloch za cenu vo výške 1,00 € za m2. Následne v zmysle 
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod garážami v Nemšo-
vej (lokalita Uličky, blok garáží 4) bol schválený predaj pozemkov KN, 
parcela C KN č. 975/303, 305, 307 a 309 zastavané plochy a nádvo-
ria s výmerou 3 m² pánovi V. Školovi s manželkou, Mgr. Polomovej,
T. Švančarovi s manželkou, P. Ondračkovi s manželkou, M. Pružincovi 
s manželkou, R. Smolkovi s manželkou, Ing. J. Blažejovi s manželkou 
a J. Kvirencovi v príslušných podieloch za cenu vo výške 1,00 € za m2.
Po zvážení a prediskutovaní poslanci MsZ schválili uplatnenie si 
predkupného práva mesta Nemšová na nebytové priestory v bu-
dove zdravotného strediska so súpisným číslom 189, a to nebyto-
vý priestor č. 1 s výmerou 362,90 m2 za kúpnu cenu 100 000 € + DPH 
a nebytový priestor č. 3 s výmerou 45,59 m2 za kúpnu cenu 13 000 €
+ DPH za podmienky, že budú vymazané záložné práva zapísané
v časti „C“- ťarchy listu vlastníctva č. 2565.
Z dôvodu dlhodobého nezáujmu PD Vlára Nemšová sa zrušilo uzne-
senie č. 111 zo dňa 4. 11. 2015 a uznesenie č. 132 zo dňa 9. 12. 2015, 
týkajúce sa zámeny pozemkov medzi mestom Nemšová a PD Vlára 
Nemšová. Poslanci po prerokovaní schválili výpožičku nebytové-
ho priestoru – miestnosti s výmerou 15,30 m2, nachádzajúcej sa na 
prízemí v budove mestského múzea pre činnosť OZ Peregrín, za úče-
lom uskladnenia zdravotníckych pomôcok na dobu určitú (3 roky).

OSTATNÉ ZÁLEŽITOSTI
V tejto časti programu bola predložená Súhrnná správa o výsled-
koch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej pô-
sobnosti mesta a správy o výsledkoch jednotlivých škôl a školských 
zariadení za rok 2016. Následne poslanci diskutovali o opätovnej 
sťažnosti obyvateľov v Kľúčovom. V prerokovaní materiálu Správa
a prehľad o príjmoch a výdavkoch spojených s nakladaním a se-
parovaním komunálneho odpadu a BRO za mesto Nemšová v ob-
dobí rokov 2012 – 2016, poslanci zobrali na vedomie informáciu
o množstve a fi nančnom vývoji odpadového hospodárstva.

DŇA 2. AUGUSTA SA KONALO
NEPLÁNOVANÉ ROKOVANIE MsZ
V KULTÚRNOM CENTRE NEMŠOVÁ.

Pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej
v zmysle Štatútu mesta schválili poslanci MsZ na ocenenie Cenou 
mesta a Cenou primátora 14 občanov. Cenou mesta budú ocenení 
Stanislav Chlebana (in memoriam), výtvarník Stanislav Lubina, Ing. 
Viktória Korbašová, Alžbeta Gurínová, MUDr. Elvíra Hammerová, 
Anna Šedivá (in memoriam), Božena Gabčová a sochár Ľudovít Vav-
ruš. Cenou primátora mesta budú ocenení Jozef Guga (in memo-
riam), Štefan Vavruš (in memoriam), Jozef Rýger (in memoriam), Ing. 
Anna Vavrová, Ing. Lukáš Kramárik a výtvarník Jozef Vydrnák. Ďa-
lej poslanci v zmysle podmienok schválili žiadosť o NFP na poskyt-
nutie NFP pre projekt „Historie pro budoucnost“ a povinné spo-
lufi nancovanie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 
7 123,61 €. Po schválení poslancami MsZ mesto Nemšová podporí 
dotáciou 200 € OZ Žabka Bike Team Horné Srnie.

Iveta Jurisová

Kapacita polopodzemného kontajnera

Polopodzemné kontajnery budeme mať aj v našom meste. Súčasných 
57 kusov 1 100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad, plast, 
papier a sklo nahradí 16 kusov polopodzemných kontajnerov MOLOK 
na troch nových stojiskách. Celkový objem bude väčší o 22 m3. Nové 
stojiská sa začali budovať  v neprejazdnej časti Ulice sklárska, na Uli-
ci Janka Palu za bývalou tržnicou a na Ulici odbojárov. Estetickejší 
vzhľad verejného priestranstva a niekoľko nových parkovacích miest 
vyváži väčšiu donáškovú vzdialenosť.  
Polopodzemné kontajnery sú bezpečné. Vhadzovacie otvory sú vo 
výške 0,96 metra. Hĺbka znemožňuje opätovné vyberanie obsahu. 
Riziko požiaru je obmedzené nízkym prísunom vzduchu. Vyprázdňo-
vanie sa realizuje zo spodnej časti zberového vreca, čím vhadzovací 
otvor zostáva čistý. Verme, že veta z katalógu dodávateľa polopod-
zemných kontajnerov bude u nás realitou: „Pridanou hodnotou je fakt, 
že krajšie stojiská kontajnerov psychologicky vplývajú na správanie sa 
obyvateľov a podporujú zodpovedný prístup k triedeniu odpadov.“

Elena Bachratá
Estetické umiestnenie kontajnerov v obytnej zóne



K 775. výročiu prvej písomnej zmienky o Nemšovej vydalo 
mesto Nemšová doteraz najobsiahlejšiu publikáciu o našom 
meste. Pozostáva z 333 strán, v ktorých nájdete 1450 fotogra-
fi í a ilustrácií. Monografi a obsahuje kapitoly venujúce sa geo-
grafi i mesta, jeho histórii a kultúre. V samostatných kapitolách 
sa dočítate o spoločenskom živote v našom meste či o sociál-
nej infraštruktúre. Ďalšími kapitolami sú školstvo, šport, armá-

da, ochrana proti požiarom, životné prostredie, zdravotníctvo, 
bytová výstavba, poľnohospodárstvo, sklárstvo, metamorfózy 
a záver. Svojím obsahom je nielen zdrojom informácií o deji-
nách či súčasnosti mesta, ale je aj spomienkou pre tých, ktorí 
tu žijú, na rodinných príslušníkov či známych. Kniha je vynika-
júcou pomôckou pre žiakov i študentov a môže byť vhodným 
darčekom pre blízkych. Predmetom projektu Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára-

-Váh a intenzifi kácia ČOV Nemšová je vybudovanie a dobu-
dovanie verejných kanalizácií a intenzifi kácia ČOV Nemšová. 
V súčasnosti je sčasti vybudovaná splašková kanalizácia len
v meste Nemšová, vrátane objektu ČOV, ktorá je kapacitne ne-
postačujúca a je nutná jej intenzifi kácia. V areáli ČOV Nemšo-
vá momentálne prebiehajú potrebné stavebné práce. Zrealizo-
vaním projektu sa dosiahne zvýšenie kvality recipienta – rieky 
Váh, zníženie znečistenia povrchových a podzemných vôd, 
zvýšenie percenta populácie napojenej na verejný kanalizačný 
systém v regióne, zabezpečenie dodržiavania európskych le-
gislatívnych noriem a štandardov, zatraktívnenie dotknutej ob-
lasti vzhľadom na regionálny rozvoj v oblasti podnikateľských 
aktivít a turistiky. 

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh

Stavebné práce v areáli ČOV Nemšová

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRE PEŠÍCH
NA ULICI ŽELEZNIČNÁ V NEMŠOVEJ
Pripravovanou investičnou akciou v najbližšej dobe je aj Rekonštrukcia 
chodníka pre peších na Železničnej ulici v Nemšovej. Aktuálne fi nišuje-
me s realizáciou súťaže verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. 

PITNÁ FONTÁNA
Počas horúcich letných dní sa obyvatelia mesta i jeho návštevníci 
mohli osviežiť vodou z pitnej fontány, ktorú mesto zriadilo pri objekte 
mestského úradu. 

Andrea Ondrejičková

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU
KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), s ktorou máme 
podpísanú Zmluvu o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku 
k projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu 
v Nemšovej“, nás listom zo dňa 26. 7. 2017 s doručeným Návrhom 
správy z kontroly verejného obstarávania, nepotešila. Dôvodom je ne-
odsúhlasenie verejného obstarávania a odporúčanie súťaž na výber 
dodávateľa stavebných prác realizovať nanovo. V zmysle uvedeného 
sme preto súťaž zrušili a v súčasnosti pripravujeme podklady k vyhlá-
seniu novej súťaže. Z týchto dôvodov sme boli zároveň nútení prehod-
notiť začiatok realizácie rekonštrukčných prác naplánovaných na tento 
rok a požiadať Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o zmenu 
časového harmonogramu realizácie projektu. S prihliadnutím na dobu 
realizácie súťaže VO, jej následné odkontrolovanie SIEA pred podpi-
som zmluvy s víťazným uchádzačom a povahu stavebných prác sme 
naplánovali začiatok realizácie na apríl budúceho roka. 

HISTÓRIA PRE BUDÚCNOSŤ (KRÁLIKOV MLYN)
Potešujúcou správou pre nás bola informácia o schválených projektoch 
cezhraničnej spolupráce, zverejnená na internetovej stránke Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi schválenými pro-
jektami bol aj náš projekt „História pre budúcnosť“, o ktorom sme Vás 
informovali v predchádzajúcich číslach Nemšovského spravodajcu, 
účelom ktorého je v meste Nemšová zrekonštruovať Králikov mlyn.

PROJEKTY V PROCESE HODNOTENIA
VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
Po predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného fi nančného prí-
spevku na Trenčiansky samosprávny kraj nám bola dňa 7. 8. 2017 
doručená Výzva na jej doplnenie. Požadované doklady sme doplnili
a aktuálne čakáme na vyhodnotenie.

OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV
V MESTE NEMŠOVÁ
Na vyhodnotenie čakáme aj k Žiadosti o poskytnutie dotácie na osvet-
lenie existujúcich priechodov pre chodcov, ktorú sme predložili dňa
9. 6. 2017, na základe Výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR, 
Prezídiom policajného zboru SR.

NESCHVÁLENÉ
FINANČNÉ PROSTRIEDKY

ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ NA ĽUBORČIANSKEJ ULICI,
NEMŠOVÁ
V tomto mesiaci zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva výsledky 
k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na 
rozšírenie kapacít materských škôl. Nami predložený projekt „Rozší-
renie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšová“ nebol schválený. 
Z celkového počtu 22 projektov predložených v rámci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja bolo schválených 7 projektov. Ostatné projekty 
neboli schválené z dôvodu nedostatočnej alokácie.

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBJEKTU
KULTÚRNEHO DOMU V MESTE NEMŠOVÁ,
ĽUBORČIANSKA 715/9
Z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľ-
konásobne prevýšili jeho fi nančné možnosti, nám nebola schválená 
ani Žiadosť o dotáciu na vyššie uvedený projekt. V prípade možnosti 
uchádzať sa o poskytnutie dotácie, opätovne predložíme žiadosť aj
v roku 2018. Taktiež sa budeme opätovne uchádzať o poskytnutie do-
tácie z Envirofondu aj pre projekty, ktoré nám neboli schválené z rov-
nakého dôvodu, a to: 
1. Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová,
 vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“
2. „Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami
 - vyčistenie odvodňovacej stoky“

VÝSTAVBA DETSKÉHO IHRISKA V NEMŠOVEJ
Výstavbu detského ihriska sme plánovali aj v lokalite IBV Vlárska.
O fi nančné prostriedky sme sa preto uchádzali na základe Výzvy úra-
du vlády SR cez program Podpora rozvoja športu na rok 2017. Dňa 
25. 8. 2017 Úrad vlády SR zverejnil prostredníctvom webovej stránky 
informáciu o zrušení tejto Výzvy z dôvodu nedostatočného fi nančného 
krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace 
kritériá na poskytnutie dotácie a v záujme zachovania zásady rovna-
kého zaobchádzania.

INVESTIČNÉ AKCIE V 3. ŠTVRŤROKU
CHODNÍK IBV VLÁRSKA – VSTUP
V zmysle Zmluvy o dielo uzatvorenej so spoločnosťou ASFA – KDK,
s. r. o. Dubnica nad Váhom je v priebehu mesiaca september pláno-
vaný začiatok realizácie stavby „Chodník IBV Vlárska – vstup“. Celko-
vé náklady predstavujú 20 862,56 € a budú hradené z rozpočtu mesta.
Spoločnosť ASFA – KDK, s. r. o. zároveň zrealizuje asfaltovanie vstup-
ného chodníka v areáli cintorína na Moravskej ulici.

Vizulizácia chodníka na Železničnej ulici v Nemšovej

Pitná voda pred budovou Mestského úradu v Nemšovej



chaela Sláviková, Jakub Forgáč, Monika Breznická, Simona Repová, 
Lenka Štefaničáková, Natália Miškechová, Ján Sedláček, Jana Mič-
ková, Simona Gunárová, Michal Šumichrast, Karolína Holíčková, Ele-
mér Balog, Renáta Jiračková. Ocenenie dostali i žiaci zo Základnej 
umeleckej školy, menovite Dalibor Benko, Simona Eva Masláková, 
Kristína Ondrejičková. Magdaléna Amrichová zo Spojenej katolíckej 
školy získala špeciálne ocenenie za ušľachtilý čin. Všetkým žiakom sr-
dečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v novom školskom roku 
2017/2018. 

Katarína Holíčková

Mesto Nemšová dňa 27. 6. 2017 o 9:00 v obradnej sieni Kultúrneho 
centra Nemšová pripravilo pri príležitosti ukončenia školského roka 
2016/2017 slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov základ-
ných škôl, pôsobiacich na území mesta. Ocenenie od pána primátora 
prebralo tridsaťpäť žiakov za vynikajúci prospech a výnimočné úspe-
chy, ktoré dosiahli počas školského roka, za pomoc pri organizovaní 
školských podujatí a osobný prínos nielen pre spolužiakov, ale aj pre 
celú školu. Za Základnú školu na Ulici Janka Palu získali ocenenie 
Laura Červeňanová, Richard Šebík, Lukáš Bobík, Branislav Papier-
nik, Michaela Kocianová, Alžbeta Ondraščinová, Katarína Filípková, 
Aneta Husárová, Marián Švančárek, Matúš Belko, Emma Vandžalová, 
Adriana Micháliková, David Švančárek, Klára Artmannová, Michae-
la Ďurišová, Maria Nyuyen, Kristína Vyletelková. Za Základnú školu
sv. Michala získali ocenenie Jasmína Forgáčová, Timea Barišová, Mi-

MUDR. ELVÍRA HAMMEROVÁ, obvodná lekárka, ktorá od roku 
1989 pracovala v Nemšovej najskôr ako závodná lekárka pre Skloobal 
Nemšová, potom ako závodná lekárka pre Vetropack Nemšová s. r. o., 
ale aj ako obvodná lekárka. Počas svojej dlhoročnej lekárskej praxe 
ošetrovala mnohých pacientov so starostlivosťou, obetavosťou, pre-
cíznosťou a zodpovedným prístupom často nad rámec svojho osobné-
ho voľna v prospech občanov mesta.

ANNA ŠEDIVÁ – IN MEMORIAM za dlhoročnú obetavú prácu 
v oblasti duchovného života a dôstojnú prípravu kaplnky v mestskej 
časti Kľúčové. 

BOŽENA GABČOVÁ za celoživotnú obetavú prácu učiteľky, za jej 
odhodlaný prístup k výučbe a žiakom, ktorým zanechala vedomosti
a spomienky v niekoľkých generáciách, ktoré mala možnosť odučiť.

SOCHÁR ĽUDOVÍT VAVRUŠ za umeleckú činnosť, za reprezen-
táciu mesta na Slovensku i v zahraničí svojimi hodnotnými dielami, 
ktoré vytvoril ako umelecký rezbár a sochár.

CENA PRIMÁTORA MESTA BOLA UDELENÁ:

JOZEF GUGA – IN MEMORIAM za celoživotnú obetavú prácu 
dobrovoľného hasiča, ktorý bol vždy ochotný pomáhať spoluobčanom, 
za príkladnú pomoc pri organizovaní mestských akcií.

ŠTEFAN VAVRUŠ – IN MEMORIAM za celoživotnú obetavú prá-
cu predsedu dobrovoľného hasičského zboru Kľúčové, ktorý bol vždy 
ochotný pomáhať spoluobčanom, za príkladnú pomoc pri akciách or-
ganizovaných mestom.

JOZEF RÝGER – IN MEMORIAM za celoživotnú obetavú prá-
cu predsedu dobrovoľného hasičského zboru Ľuborča, ktorý bol vždy 
ochotný pomáhať spoluobčanom, za príkladnú pomoc pri akciách or-
ganizovaných mestom.

ING. ANNA VAVROVÁ za rozvoj a reprezentáciu mesta ako dlho-
ročnej organizátorke a usporiadateľke „Behu okolo Ľuborče“, ktorý je 
jedným z najstarších podujatí na Slovensku. Preteky sú známe na ce-
lom Slovensku a tiež v susedných krajinách. 

ING. LUKÁŠ KRAMÁRIK za reprezentáciu mesta Nemšová účas-
ťou na vedeckých medzinárodných konferenciách v Maďarsku, Švaj-
čiarsku, USA a v Grécku, kde získal významné ocenenia za úspechy
v oblasti experimentálnej jadrovej a časticovej fyziky, za angažovanie 

sa v oblasti fyziky, vedy a výskumu, pri ktorých spolupracuje s európ-
skou organizáciou pre jadrový výskum, CERN v Ženeve.

VÝTVARNÍK JOZEF VYDRNÁK za umeleckú činnosť, za repre-
zentáciu mesta na Slovensku i v zahraničí svojimi hodnotnými dielami, 
ktoré vytvoril ako maliar, grafi k, kresliar, ilustrátor, topograf a esejista. 
Je zakladajúcim členom a koordinátorom výtvarnej sekcie Medziná-
rodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA.

Ing. Vavrová ocenená Cenou primátora mesta

Ocenení žiaci zo Základnej školy na Ulici Janka Palu

Najúspešnejší žiaci z Katolíckej spojenej školy

MUDr. Hammerová ocenená Cenou mesta

Ocenenie si prevzali žiaci zo Základnej umeleckej školy Tri augustové dni na Zamagurí a Spiši

V tomto roku mesto Nemšová oslavuje 775. výročie prvej písomnej 
zmienky. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil dňa 18. augusta Slávnostný 
galaprogram mesta Nemšová, na ktorom boli v zmysle Štatútu mesta 
Nemšová slávnostne odovzdané Ceny mesta Nemšová a Ceny primá-
tora mesta Nemšová.

Návrhy na udelenie ceny predložil primátor, poslanci mesta, zamest-
nanci mesta a výbor mestskej časti Kľúčové. Na rokovaní poslancov 
MsZ Nemšová dňa 2. 8. 2017, boli schválení na ocenenie Cenou mes-
ta a Cenou primátora 14 občania.

Cena mesta Nemšová sa udeľuje:
• za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej,
 technickej, umeleckej, publicistickej a verejne prospešnej činnosti,
• za činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodár-
 sky a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí,
• za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta
 a jeho občanov.
Cenu mesta Nemšová tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odme-
na schválená MsZ. Cenu primátora mesta Nemšová udelil primátor 
mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Cenu primá-
tora mesta tvoril fi nančný dar schválený MsZ. Ceny mesta a primáto-
ra Nemšovej slávnostne odovzdal primátor mesta spolu s predsedom 
TSK pánom Baškom a podpredsedom TSK a primátorom Nového 
Mesta nad Váhom, pánom Trstenským. 

CENOU MESTA BOLI OCENENÍ: 

STANISLAV CHLEBANA – IN MEMORIAM - za celoživotnú, viac 
ako 50-ročnú obetavú prácu organistu a speváka vo farnosti, ktorý bol 
vždy ochotný slúžiť pri sv. omšiach a pri pochovávaní zosnulých.

VÝTVARNÍK STANISLAV LUBINA - za reprezentáciu mesta na 
výstavách doma i v zahraničí, vydal výnimočné knižné dielo pre ne-
počujúcich a nevidiacich, ktoré je unikátom nielen na Slovensku, ale 
i v zahraničí.

ING. VIKTÓRIA KORBAŠOVÁ za rozvoj mesta ako bývalej ta-
jomníčke MNV, za dlhoročné obetavé vedenie Klubu dôchodcov
a Jednoty dôchodcov v Nemšovej.

ALŽBETA GURÍNOVÁ za dlhoročnú, obetavú prácu predsedníč-
ky Slovenského červeného kríža, za pomoc a osobnú angažovanosť
v oblasti sociálnej, zdravotnej a duchovnej, za dlhoročné vedenie a re-
prezentáciu mesta FS Liborčan. 

Tri slnečné augustové dni naplnené novými zážitkami, príjemnou at-
mosférou a radosťou z objavovania pamätihodností a prírodných krás 
Slovenska prežilo 50 účastníkov zájazdu organizovaného OZ PEREG-
RÍN pre svojich členov a občanov nášho mesta. Ubytovanie s pol-
penziou v kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore bolo východis-
kovou základňou pre výlety do okolia. Patrili k nim napríklad prehliad-
ka mesta a hradu Kežmarok, splav Dunajca na pltiach, návšteva pút-
nickeho miesta Litmanová na hore Zvir, prehliadka historického centra 
Levoče, či objavovanie tajomných zákutí Spišského hradu. Úsmevy 
výletníkov, spokojnosť a dobrá nálada boli sprievodným znakom spo-
ločne a pokojne prežitých dní. Vynikajúca odozva a množstvo spoloč-
ných zážitkov boli výzvou, aby budúci rok OZ PEREGRÍN usporiadalo 
opäť poznávanie krás Slovenska v niektorom ďalšom regióne.

Janka Králiková



Mali sme iba pár inštrukcií, ako napríklad, že do tábora sme mali prísť 
do 15:00, čo sa nám aj podarilo. Na tábore sa vždy viac spoznáme
a vzniká medzi nami puto, ktoré nenájdeme len tak hocikde. Spoločná 
súdržnosť nás vždy dovedie do cieľa. Na skautingu je totiž najlepšie 
to, že tam spoznáme naozaj tie pravé priateľstvá.

Radka Trúnková

Pre učiteľov to boli zaslúžené dni dovolenky. Do školy prišli v druhej 
polovici augusta, aby pripravili všetko potrebné k novému školskému 
roku. O tom, že mnohí učitelia mysleli na školu a svojich žiakov aj 
počas leta, svedčí ocenenie pre našu pani učiteľku. Za vypracovanie 
online testov z nemeckého jazyka pre žiakov na celoslovenský portál 
získala PhDr. Adriana Králiková 3. miesto v kraji a 1. miesto v okrese 
za mesiac júl. Štvrtého septembra bolo pomerne chladno, ale Kultúrne 
centrum bolo ešte vyhriate slnkom. Viac ako 330 žiakov, prváčikovia 
spolu s rodičmi a ďalšími príbuznými, 31 pedagógov a hostia sa tu 
stretli na otvorení nového školského roka. Žiakov, pedagógov, hostí,
ale hlavne prváčikov privítala pani zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. 
Edita Kadlečíková. Po nej sa prítomným prihovoril primátor mesta 
Nemšová Ing. František Bagin. Po slávnostnom príhovore riaditeľky 
školy Mgr. Emílie Mazanovskej bol prvý deň v škole pre najmladších 
žiakov umocnený slávnostnou chvíľou. V obradnej sieni ich privítal pri-
mátor mesta Nemšová. V prítomnosti mnohých rodičov, pani učiteliek 
a vedenia školy poprial prváčikom veľa úspechov v učení. Do tried 
odišlo spoločne s rodičmi a triednymi pani učiteľkami 51 prváčikov so 
školskými taškami. Na laviciach ich čakala prvá knižka, ktorú im veno-
val zriaďovateľ školy, mesto Nemšová. Do tried odišli aj ostatní žiaci
s triednymi pani učiteľkami. V prvý školský deň im pani učiteľky zopa-
kovali povinnosti, ale aj práva podľa školského poriadku. Mnohí žiaci 
boli však myšlienkami ešte na prázdninách. Zaujali ich až rozvrhy ho-
dín, podľa ktorých začalo na druhý deň riadne vyučovanie.

Zmeny vo vzdelávaní sa tento rok týkajú prvákov, druhákov, tretiakov, 
piatakov, šiestakov a siedmakov. Už tretí rok sa žiaci vzdelávajú podľa 
Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, o ktorom rozhodlo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Štvrtáci, ôsmaci a deviataci sa vzdelávajú podľa pôvodného Štátne-
ho vzdelávacieho programu. Deviataci majú prvýkrát povinne tri ho-
diny dejepisu. Každá škola môže určiť povinné predmety v školskom 
vzdelávacom programe. Náš školský vzdelávací program má názov 

Vzdelaním za poznaním. Vzdelanie je nezastupiteľné, otvára nové 
možnosti. Vytvárame možnosti, aby každý žiak získal vedomosti pri-
merane svojim schopnostiam. Trom žiakom budú pomáhať asistent-
ky učiteľa. V školskom vzdelávacom programe sme posilnili v prvom
a druhom ročníku vyučovanie anglického jazyka, na ktoré máme nie-
len kvalifi kované pani učiteľky, ale aj veľmi dobré technické podmienky. 
Tretiakom sme pridali po jednej hodine slovenského jazyka a literatúry 
a prírodovedy. Piatakom a šiestakom sme posilnili vyučovanie anglic-
kého jazyka. Piataci majú posilnené aj vyučovanie matematiky a nový 
predmet na prácu s textom – tvorivé čítanie a písanie. Šiestakom sme 
tiež posilnili vyučovanie matematiky, geografi e a dejepisu. Prvýkrát si 
mohli siedmaci vybrať z dvoch jazykov, prípadne zvoliť iný predmet, 
ktorý sme im ponúkli. Dve hodiny do týždňa budú mať podľa skupín 
francúzsky alebo nemecký jazyk. Taktiež majú pridané po jednej ho-
dine slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Štvrtáci, ôsmaci
a deviataci sa budú vzdelávať podľa platného ŠVP pre daný ročník. 
Posilnili sme vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, cudzích ja-
zykov a niektorých ďalších predmetov. Ôsmaci a deviataci budú mať 
nový predmet tvorivé čítanie a písanie.
Termín celoslovenského testovania vedomostí deviatakov zo sloven-
ského jazyka a literatúry a z matematiky je 21. marca 2018, náhradný 
termín je 5. apríla 2018. Veríme, že deviataci sa budú pod vedením 
pani učiteliek usilovne pripravovať a dosiahnu, podobne ako naši žiaci 
v minulých rokoch, lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Testo-
vanie piatakov sa uskutoční 22. novembra 2017.
Z vlastných fi nančných prostriedkov sme do trinástich učební, v kto-
rých nebolo internetové pripojenie, internetové pripojenie zapojili
a kúpili špeciálne stolíky, do ktorých sme zabudovali nové notebooky. 
Notebooky sme kúpili z prostriedkov 2 % z daní. Úprimne ďakujeme za 
fi nančnú pomoc Vetropack, a. s. a rodičom našich žiakov, ktorí takouto 
formou podporujú naše občianske združenie Iniciatíva pre žiakov. 
V školskej jedálni pripravuje kolektív kuchárok pod vedením vedúcej 
Ing. Lívie Žovincovej a hlavnej kuchárky Slávky Macharovej denne
v priemere 340 obedov pre žiakov a zamestnancov ZŠ, Janka Palu, 
Katolíckej spojenej školy, cudzích stravníkov a približne 45 jedál den-
ne pre deti MŠ sv. Gabriela. Finančné prostriedky na novú umývačku 
riadov poskytol zriaďovateľ z kapitálových výdavkov.
Aj v tomto školskom roku budeme zbierať papier, uzávery z plasto-
vých fl iaš, tetrapaky, pokazené elektrospotrebiče a batérie, aby sme 
chránili prírodu. Zberom uzáverov z plastových fl iaš chceme pomôcť 
Kristínke.
Naši žiaci si môžu vybrať zo športových, prípadne náučných záujmo-
vých útvarov, ktoré budú navštevovať popoludní v Centre voľného 
času. Vedúcimi záujmových útvarov sú prevažne pani učiteľky. Vý-
chovný program má názov Zaujímavo, hravo, veselo i vážne. Zaujíma-
vá, hravá, veselá i vážna je aj práca v mimoškolskom čase.

Všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom školy želám úspešný škol-
ský rok! Teším sa na spoluprácu!

Emília Mazanovská

POZNÁVACIA EXKURZIA DO VIEDNE

Nový školský rok začal pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka pozná-
vacou exkurziou do Viedne. Skoro ráno nastúpili plní očakávaní a ná-
deje v pekné počasie do autobusu a výlet sa mohol začať. 

V predpoludňajších hodinách využili žiaci príjemné počasie na pre-
hliadku historického centra Viedne, ktorá začala na Námestí Márie
Terézie pri dvoch najznámejších viedenských múzeách – Prírodove-
deckom a Umelecko-historickom. Popri záhradách Burggarten a Volks-
garten, Viedenskej opere a cisárskych hrobkách prešli žiaci na Ná-
mestie sv. Štefana. Po prehliadke Dómu sv. Štefana nasledovala 
prechádzka k samotnému srdcu historickej Viedne, do zimného sídla 
Habsburgovcov, Hofburgu. Počas tejto prechádzky spojenej s výkla-
dom pani sprievodkyne mali žiaci možnosť nazrieť aj do slávnej vie-
denskej cukrárne Demel a pozrieť si výrobu originálnych viedenských 
zákuskov. Exkurzia pokračovala presunom do letného sídla Habsbur-
govcov, do Schönbrunnu, kde si žiaci mohli prezrieť Múzeum kočov
a kráľovské záhrady. Tu už počasie naplno ukázalo svoju jesennú daž-
divú náladu, čo však nebránilo tým najzdatnejším vyjsť na Gloriettu
a pokochať sa odtiaľ krásnym výhľadom na Viedeň, ani tým najodváž-
nejším hľadať správne cesty v bludisku v zámockom parku. Poslednou 
zastávkou bolo Technické múzeum, kde si žiaci mohli prezrieť mnoho 
historických i súčasných výstavných exponátov z oblasti energetiky, 
strojárstva, dopravy, domácich spotrebičov, medicíny, komunikácie
a médií. Žiaci ocenili najmä možnosť vyskúšať si viaceré pokusy a fy-
zikálne javy interaktívnou formou. Vo večerných hodinách sa žiaci 
vracali domov unavení, avšak plní nezvyčajných dojmov z veľkého 
mesta.

Adriana Králiková

Žiaci navštívili aj historické centrum Viedne

Pani učiteľky privítali nových prváčikov

VITAJTE V ŠKOLE!

Vĺčatá a včielky mali tábor týždeň pred skautmi a skautkami, na začiat-
ku júla. Ich témou boli takisto indiáni a po tom, čo úspešne svoj príbeh 
na tábore ukončili, prišli sem táboriť tí starší. Dievčenský tábor bol na 
ľudovú nôtu a chlapčenský bol zameraný na Indiánov a lesnú múdrosť
(woodcraft). Jediné, čo spájalo tieto dve rozdielne územia, bola spo-
ločná kuchyňa, niečo ako mierové pole. Samozrejme, že niekedy sme 
mali aj spoločné hry alebo aktivity. Ale niekedy bolo dobre, keď sme 
boli od seba oddelení. My, dievčatá, sme sa totiž na tohtoročnom tá-
bore konečne bližšie zoznámili so sekerou a pílou. Ocitli sme sa
v roku 1932 a každý deň dievčatá čakal jeden slovenský zvyk, výni-
močné bolo vynášanie Moreny. Vyniesli sme s ňou aj naše predsud-
ky a počas cesty k potoku sme spievali rôzne ľudové piesne. Zažili 
sme aj jánske ohne, Turíce, Fašiangy, Vianoce či Veľkú noc. Každý 
deň mal svoje čaro, no najkrajšie boli Vianoce. Vtedy sme si všetky 
skautky sadli za jeden veľký štedrovečerný stôl, za ktorým sme si po-
chutnali na oplátkach, kapustnici či na „ulovenej“ rybke. Najsilnejšie 
zážitky si odnášame z trojdňového putovania. Bolo to niečo ako „tour 
de táboriská“. Navštívili sme táborisko Vlára, kde sme táborili minulý 
rok. Tam sme prespali prvú noc, cez ktorú nám pršalo, ale spali sme 
pod prístreškom. Ďalší deň sme putovali do Nedašova, kde sme sa 
stretli s chlapcami skautmi, prespali na lúke neďaleko táboriska z roku 
2014 a spolu sme sa vrátili do tábora pod Tlstú horu. Cesta naspäť 
bola veľmi zaujímavá, keďže vodcovia odišli ráno skôr, museli sme 
prebrať zodpovednosť, ísť po určenej trase a dúfať, že sa nestratíme. Slávnostný oheň na konci letného tábora



BYŤ PO PRVÝKRÁT V ŠKOLE JE VEĽKÁ UDALOSŤ 
Pre našich prváčikov bol prvý deň v škole plný očakávaní, tajomnosti 
z nepoznaného a snáď aj strachu. No čakalo ich aj množstvo prekva-
pení. Jedným z nich bola útulná trieda. Aby sa naši najmenší hneď ne-
zľakli všetkých povinností, triedna pani učiteľka Hromníková im pripra-
vila slávnostnú, zážitkovú otvorenú hodinu. Spoločnosť im robili rodičia 
a sprevádzalo ich papierové slniečko. Na nových žiakov našej školy 
sa prišli pozrieť aj pán riaditeľ, pán dekan, pán kaplán a pani zástup-
kyňa. Žiaci si domov odniesli pamätné listy, čokolády, šlabikáre. Pani 
učiteľka v ten deň „D“ uistila žiačikov a ich rodičov, že sú na dobrom, 
správne zvolenom mieste a v ZŠ sv. Michala im bude najlepšie. Úlo-
hou celej našej spoločnosti, rodičov, starých rodičov, kamarátov, suse-
dov, učiteľov, je vštepovať týmto deťom od útleho veku vlastnosti, ako 
sú ľudskosť, empatia, spolupatričnosť, zhovievavosť, ctižiadostivosť, 
samostatnosť a zodpovednosť za seba samého. „Ani všetka múdrosť 
sveta neprináša šťastie, pretože na to stačí iba vedieť rozoznať dobro 
od zla.“ (Platón)

Vitajte v našej škole!  Katarína Hromníková

NOVÉ SVETIELKA V MATERSKEJ ŠKOLE SV. GABRIELA 
Prišlo nové ráno. Nové pre pani učiteľky, ktoré po zaslúženom oddy-
chu opäť vítali deti medzi dverami každej z troch tried MŠ sv. Gabrie-
la. A nové aj pre deti, ktoré po dňoch oddychu, leňošenia a chvíľach 
trávených s rodičmi, či starými rodičmi zobudil budík a nastupujú do 
režimu materskej školy, do toho práve rozbiehajúceho sa vlaku za ve-
domosťami, novými hrami, zážitkami, ale aj novými kamarátmi, či pani 
učiteľkami. Asi najťažšie to mali najmenšie deti do troch rokov, ktorých 

sme tento rok prijali 14. Naši „stredňáci“, ktorých máme 22, to zvlád-
li bravúrne, aj keď sem-tam padla slza odlúčenia od svojej maminy. 
Hrdo pýšiaci sa predškoláci, ktorých tento rok máme 23, sa prebíjali 
dverami svojej triedy s hrdosťou, že už sú z nich „veľkáči“ a budú sa 
tento rok venovať príprave na školu. Prvé dni sme teda otvorili v plnom 
nasadení, v plnom počte, s radosťou a úsmevmi na tvárach, čo je asi 
najdôležitejšie. Lebo len spokojný učiteľ robí spokojné aj dieťa.

Anna Jakúbková

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
CVČ je súčasťou Katolíckej spojenej školy v Nemšovej a snaží sa pod-
porovať rozvoj sociálnych kontaktov, viesť deti k vzájomnej úcte, úcte
k rodičom a iným ľuďom, ale aj ku kultúrnym tradíciám. Pri priamej 
práci s deťmi a žiakmi sa snažíme nadviazať na kresťanskú výchovu.
Krúžková činnosť je súčasne aj zdravou prevenciou proti nežiadúcim 
vplyvom a nástrahám okolia. Práve rodičia napomáhajú pri rozhodo-
vaní svojich detí, ako a s kým prežívať voľné chvíle. V tomto škol-
skom roku 2017/2018 sme spolu s pedagógmi pripravili pre naše 
ratolesti pestrú paletu záujmovej činnosti. Pre našich predškolákov 
ponúkame krúžok anglického jazyka, počítačový krúžok, EĽKONIN -
v krajine hlások a písmen, logopedický krúžok, ako aj náboženstvo pre 
najmenších. Žiaci základnej školy sa môžu rozhodnúť pre krúžky so 
športovým zameraním, ako sú fl orbal, futbal, plávanie alebo športov-
ček. Novinkou je ponuka krúžkovej činnosti zameraná na rozvoj a pod-
poru aktivity u detí pod názvom KUPOZ. Ďalej ponúkame možnosť 
zdokonaliť sa v slovenskom jazyku a matematike v predpríprave na 
monitoring. Umelecko-tvorivá oblasť nám ponúka kreslenie hravou 
formou, ako aj prípravu na výtvarné súťaže, ďalej kreslenie v prírode, 
kaligrafi cký krúžok, tvorivé dielne, šikovné ručičky, dramatický krúžok. 
Nácvik piesní na slávenie svätých omší nám opäť ponúka liturgický
spev a biblický krúžok je prípravou žiakov na biblickú olympiádu. 
Novinkou je chválový krúžok, ktorý nám ponúka nácvik a spievanie 
chválových piesní, tvorbu projektov, prácu s textom slovenských a an-
glických chválových piesní. Nebude chýbať ani počítačový krúžok pre 
žiakov I. a II stupňa, obľúbený robolab, túlavé topánky, ako aj potulky 
a dobrodružstvá Slovenskom. Z mimoškolských aktivít CVČ napláno-
valo množstvo podujatí. Napríklad v mesiaci september organizujeme 
v spolupráci s mestom Nemšová už tradičný turnaj základných škôl 
o „Pohár sv. Michala“ vo vybíjanej dievčat a v mini futbale chlapcov. 
Chceme sa opäť zapojiť do súťaže DOMESTOS v spolupráci s rodič-
mi a deťmi. V novembri plánujeme Katarínsku diskotéku, v decembri 
privítanie Mikuláša, Jasličkovú pobožnosť, Vianočné tradície na škole. 
V novom roku 2018 to bude fašiangový karneval, verejná zbierka Teh-
lička, Deň matiek... V spolupráci s mestom Nemšová oslávime „Deň 
detí“ športovým dopoludním, a tak ukončíme ďalší školský rok.

Andrea Poláčková

v hudobnom odbore. V roku 2000 bol založený Dvorecký dychový or-
chester a v roku 2001 bolo založené Dvorecké dychové kvinteto, obe 
zoskupenia viedol pedagóg a neskôr riaditeľ školy Pavol Osrman. Od 
školského roku 2013/2014 vedie Detský dychový orchester v Dolnej 
Súči pedagóg Vladimír Vavro, v školskom roku 2016/2017 založil
v Nemšovej Dominik Štefánek, DiS. art. tanečný orchester Big-Band, 
dirigentom orchestra sa stal Mgr. Karol Lipták. V roku 2013 pribudol
v tanečnom odbore detský folklórny súbor Dvorček pod vedením pe-
dagóga Bc. Tomáša Tinatha, ktorý od školského roku 2017/2018 ve-
die Mgr. Art. Veronika Miščíková. Ľudovú hudbu detského folklórneho 
súboru Dvorček vedie Ľubomír Adamko, DiS. art. Od školského roku 
2016/2017 pribudla v tanečnom odbore v Nemšovej skupina moder-
ného tanca s názvom Elis, ktorá v minulom školskom roku získala na 
celoslovenskej súťaži 2. miesto.
Od školského roku 2013/2014 sa začala ZUŠ výraznejšie zapájať do 
kultúrnych akcií mesta a svojím programom obohacuje kultúrny život 
v Nemšovej. Detský folklórny súbor Dvorček s folklórnym súborom Li-
borčan sa prezentuje na jarmoku so svojím programom. V roku 2016 
to bol program s názvom „Dobrý večer hospodáre“, v roku 2017 „Zá-
bava pot Galkov“. Počas vianočného obdobia sa prezentujú v Kostole 
sv. Michala archanjela s koncertom „Vinšujeme Vám“. V roku 2015 si 
pripravili veľmi hodnotný program k 45. výročiu založenia folklórneho 
súboru Liborčan s názvom „Svatba“ a každoročne sa zapájajú i do 
fašiangového sprievodu. Dychový orchester ZUŠ obohacuje svojím 
hudobným vstupom Výstavu ovocia a zeleniny. ZUŠ spoluorganizuje 
s mestom Nemšová od roku 2014 Fašiangový karneval, Nemšovské-
ho slávika, Cestu rozprávkovým lesom, Vítanie Mikuláša či najnovšiu, 
veľmi úspešnú akciu mesta, Deň rodiny. Na spestrenie kultúrneho
a hudobného života v Nemšovej organizuje ZUŠ Adventný koncert
v mesiaci december a Záverečný koncert v júni v Kultúrnom centre
a Mikulášsky, Jarný a Letný hudobný koncert v mestskom múzeu. Pre 
priaznivcov dychovej hudby je to Dvorecký dychfest, ktorý má už dlho-
ročnú tradíciu od roku 2002.
Za svoj úspech vďačíme i mestu Nemšová, ktoré nám pomáha v skva-
litňovaní vyučovania. V roku 2015 nám mesto Nemšová pridelilo do-
táciu na nákup digitálneho klavírneho krídla, keramickej pece a krojov 
pre DFS Dvorček. V roku 2016 zrekonštruovalo mesto Nemšová bu-
dovu bývalej práčovne, v ktorej sa od minulého školského roka vyuču-
je výtvarný a hudobný odbor. ZUŠ Nemšová spolupracuje i s Centrom 
sociálnych služieb v Nemšovej, kde sa niekoľkokrát ročne prezentu-
je so svojím hudobným programom, so ZŠ na Ulici Janka Palu, kde 

prebieha vyučovanie tanečného odboru a Materskou školou v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Nemšová, pre ktorú organizuje Deň otvo-
rených dverí.
Počet našich žiakov v Nemšovej sa každoročne zvyšuje. V školskom 
roku 2017/2018 študuje v hudobnom odbore v Nemšovej (okrem elo-
kovaných pracovísk) 115 žiakov, v tanečnom odbore 117 žiakov a vo 
výtvarnom odbore 85 žiakov. Aj preto ZUŠ prijala od nového školského 
roka nových pedagógov na vyučovanie spevu, hry na husliach, klavíri, 
dychových nástrojoch a bicích nástrojoch, ktoré sa v našej ZUŠ dote-
raz nevyučovali. V hudobnom odbore v Nemšovej (okrem elokovaných 
pracovísk) pracuje spolu 15 učiteľov, v tanečnom odbore päť učiteľov
a vo výtvarnom odbore dvaja učitelia. 
Počas svojej pôsobnosti vychovala škola mnohých žiakov, ktorí pokra-
čovali v štúdiu na konzervatóriách a školách umeleckého zamerania 
alebo pôsobili a pôsobia v rôznych hudobných telesách. Niektorí žiaci 
školy sa vrátili do školy ako učitelia a pôsobia v našej škole doteraz. 
Cieľom nášho školského vzdelávacieho programu „Umenie v srdci“, je 
vypestovať u žiakov lásku k umeniu tak, aby im zostala po celý život, 
aj keď už nebudú našimi žiakmi.
Oslavy 20. výročia Základnej umeleckej školy so slávnostným koncer-
tom sa uskutočnia 10. decembra 2017 o 15.00 v Kultúrnom centre
v Nemšovej, na ktoré všetkých srdečne pozývame.

Viera Muntágová

Počiatky našej školy sú späté s rokom 1997, kedy od 1. septembra 
bola do siete škôl zapísaná Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2. 
Od 3. septembra sa začalo vyučovanie 150 žiakov v troch umeleckých 
odboroch, so študijným zameraním hra na klavíri, hra na akordeóne, 
sólový spev, zborový spev, tanec, hra na dychových nástrojoch a vý-
tvarné techniky. Na ZUŠ pôsobilo 5 učiteľov. Prvým riaditeľom školy 
sa stal Mgr. Milan Majtás, ktorého v roku 2001 vystriedal vo funkcii 
riaditeľa Pavol Osrman. Prechodom kompetencií delimitáciou školstva 
na obce sa 1. júla 2002 stalo zriaďovateľom školy mesto Nemšová 
ako preddavková organizácia bez právnej subjektivity. Dovtedy bol 
zriaďovateľom Okresný úrad Trenčín. Dňa 1. januára 2004 zriaďova-
cou listinou mesto Nemšová zriadilo ZUŠ Nemšová ako samostatnú 
rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou a upravilo názov ško-
ly na Základná umelecká škola Nemšová. Od tohto obdobia až po 
súčasnosť škola postupne rozširuje pôsobnosť a začína poskytovať 
základné umelecké vzdelanie na elokovaných pracoviskách v obciach 
Dolná Súča, Horné Srnie, Bolešov, Drietoma, Trenčín, Trenčianska 
Turná, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Melčice-Lieskové, Chochol-
ná, Skalka nad Váhom, Horná Súča a Hrabovka. Od 1. januára 2013 
bola poverená zastupovaním riaditeľa ZUŠ v Nemšovej Mgr. Adela 
Blahová a od 1. júla sa stala riaditeľkou školy Bc. Viera Muntágová, 
DiS. art. V školskom roku 2013/2014 prešla budova čiastočnou rekon-
štrukciou, vymenili sa plastové okná, vchodové dvere, zrekonštruovali 
sa sociálne zariadenia a interiér učební. Zakúpili sa nové hudobné ná-
stroje (klavíry, elektrická gitara, akordeón a iné), notebooky a projektor 
pre vyučovanie hudobnej náuky, notový materiál a nábytok do učební, 
učebné pomôcky pre výtvarný odbor a tanečné kostýmy pre tanečný 
odbor. K 1. septembru 2016 mesto Nemšová zrekonštruovalo budo-
vu bývalej práčovne pri MŠ Ľuborčianska 2. V súčasnosti ZUŠ môže
v týchto priestoroch používať dve učebne pre hudobný odbor a jednu 
veľkú učebňu pre výtvarný odbor. 
V priebehu dvadsiatich rokov sa zo školy so 150 žiakmi stala škola 
s 926 žiakmi a desiatimi elokovanými pracoviskami. Z piatich peda-
gogických zamestnancov sa stalo 41 pedagogických zamestnancov, 
ktorí svoju lásku k umeniu odovzdávajú svojim žiakom. V budovách 
ZUŠ Nemšová sa môžu žiaci umelecky vzdelávať vo výtvarnom
a hudobnom odbore so študijnými zameraniami – hra na klavíri, gita-
re, akordeóne, cimbale, zobcovej fl aute, priečnej fl aute, trubke, tube, 
saxofóne, husliach, bicích nástrojoch a spevu. Tanečný odbor sa vy-
učuje v telocvični Základnej školy na Ulici Janka Palu. V priebe-
hu svojej krátkej histórie sa v škole formovalo i niekoľko zoskupení

DUCHOVNÉ AKTIVITY

Vo svojich poštových schránkach nachádzame každý týždeň nové le-
táky s novou akciovou ponukou. Rozhodnutie je na nás, či ponuku 
využijeme a ponúkaný tovar si kúpime. Podobnú ponuku, nie síce vo 
forme letáku, ponúka našim žiakom nový školský rok, do ktorého sme 
pred niekoľkými dňami vstúpili. Aj pred nimi sa otvára ponuka. Ponuka 
bohatej krúžkovej činnosti a mimoškolských aktivít, ale je to ponuka aj
úplne bežných vyučovacích hodín, na ktorých majú možnosť získať 
nové poznatky a zručnosti. S ponukou novej duchovnej celoročnej 
aktivity prichádza Katolícka spojená škola aj tento rok. Naša tohtoroč-
ná duchovná aktivita nesie názov Nasledujeme hviezdy slovenské-
ho neba. Možno niektorí poznajú mariánsky hymnus Ave maris stel-
la, Zdravas Hviezda morská, ktorý pochádza z 8. alebo 9. storočia.
V ňom svätá Cirkev už viac ako 1000 rokov zdraví Pannu Máriu, Mat-
ku Božiu a oslovuje ju Hviezda morská. Ľudský život je putovaním.
K akému cieľu? Ako k tomuto cieľu nájdeme cestu? Je to ako keby 
sme pri plavbe po často temnom a rozbúrenom mori dejín pozerali 
k hviezdam, aby nám ukazovali cestu. Pravými súhvezdiami nášho 
života sú ľudia, ktorí dokázali správne žiť, sú pre nás svetlami žiaria-
cimi láskou a nádejou. Nie sú to ľudia ako my, ale tí, ktorí sa už stali
svätými. Na každý mesiac školského roka sme si vybrali jednu z týchto 
hviezd, ktoré sa svojím životom viažu k Slovensku a ktoré sa budeme 
snažiť spoznávať a nasledovať. Každé ráno sa stretneme na spoločnej 
modlitbe v našej školskej kaplnke o 7.45, a tak sa budeme učiť, ako 
kráčať na ceste do neba podľa príkladu života jednotlivých svätých.

Požehnaný školský rok 2017/2018 v mene vyučujúcim KSŠ všet-
kým želá Monika Tatranská.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Otvorenie nového školského roka slávnostnou svätou omšou

Rukami pedagógov prešli Základnou meleckou školou stovky detí

Prváčikovia po prvýkrát v škole



NOVÍ OBČIANKOVIA
Kristína Pastorková, Melánia Dankovičová, Tobias Kudlík, Tomáš Uhrín, Ema Vavrušová, Klaudia 
Koníčková, Alžbeta Rožníková, Adam Mrázik, Marko Koníček, Diana Barteková, Melánia Vašeková, 
Andrej Belko, Eliáš Miloš Čakajík, Vivien Kiačiková, Tadeáš Turza, Hanka Krajčiová, Damian Maco, 
Filip Makata, Martin Ondrejička, Adela Belková, Vladimír Porubský, Hana Halásová.

MANŽELSTVO UZATVORILI
Juraj Beňo a Dominika Lišková, Tomáš Doktor a Martina Mokrohajská, Eduard Hladík a Ivana Navrá-
tilová, Oldrich Horný a Veronika Horečná, Ivan Kebísek a Ivana Kasárová, Miloš Kolpák a Zuzana 
Renčová, Róbert Majo a Zuzana Chmelinová, Adrián Michálek a Gabriela Motolová, Jozef Miksa
a Adriana Liptáková, Juraj Orechovský a Ingrid Ptačinová, Juraj Panáček a Zdenka Valachová, Pa-
vol Pecháček a Daša Bonková, Rudolf Šatka a Monika Koníčková, Tomáš Šimovič a Lenka Macha-
rová, Marek Trška a Mária Mierna, Tomáš Uher a Jarmila Jurdáková, Ruud Hendricus Yvonnevan der 
Borhg a Lenka Hošková, Tomáš Vydrnák a Petronela Janošková, Dušan Žabka a Soňa Michalcová, 
Miloš Seleši a Ľudmila Šumichrastová, Marek Janík a Martina Cepková, Michal Sedláček a Lucia 
Harničárová.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Pavol Štefánek, Štefan Vavruš, Marta Woznicová, Tibor Zderka, Mária Adamcová, Julianna Mičko-
vá, Juraj Vidrnák, Pavol Osrman, Jozef Horný, Štefánia Lubinová, Ján Begáň, Anna Šedivá, Mária 
Kebísková, Agnesa Korienková, Vladislav Suchánek, Ivan Šupík, Anna Rožníková, Ján Váni, Anton 
Mindár.

Smútočná spomienka

Dňa 4.októbra uplynulo 11 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel
a otec DANIEL HATNANČÍK.
S láskou spomína

manželka a deti. 

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

Dňa 7. septembra uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy opustil 
pán ĽUDOVÍT PATKA z Ľubor-
če.
S láskou spomína rodina.

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

Smútočná spomienka

Dňa 4. septembra uplynul rok, 
čo nás navždy opustil manžel 
JOZEF BELKO z Ľuborče.
S úctou a smútkom v duši spo-
mína manželka, dcéra a syno-
via s rodinami, ostatná rodina. 

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

Dňa 7. júla 2017 uplynul rok, čo 
nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko IVAN ŠTEFÁNEK. 
S láskou a úctou spomína man-
želka, deti s rodinami a ostatná 
rodina. 

-------------------------------------------------------------------
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí dňa 11. 7. 2017 odprevadili na poslednej 
ceste našu milovanú manželku, mamu, dcéru, sestru MÁRIU ADAMCOVÚ, ktorá nás 
opustila vo veku nedožitých 51 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Smútiaca rodina.   

JÚL 
86 rokov – Anna Švítelová
88 rokov – Jozef Mičko
89 rokov – Marta Hupková 
 
AUGUST 
85 rokov – Mária Adamcová
85 rokov – Rastislav Zapletal

86 rokov – Pavel Habšuda
87 rokov – Mária Kalinová 
90 rokov – Stanislav Gerhard 
 
SEPTEMBER 
85 rokov – Emília Korvasová
85 rokov – Božena Školníková
86 rokov – Anna Barcíková
86 rokov – Helena Husárová 
88 rokov – Cecília Hotáková 

NAŠI JUBILANTI

VÚC, ako orgány vyššieho samosprávneho členenia Slovenska, môžu 
byť pri správnom a spravodlivom plnení svojich kompetencií výrazným 
faktorom rozvoja a skvalitňovania života v obciach, mestách a regiónoch.
   
Občania Nemšovej právom poukazujú na nedostatok aktivít Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v našom meste a okolí. Prehľad čerpania fi nančných 
prostriedkov z rozpočtu VÚC na území nášho mesta za posledné roky po-
tvrdzuje toto tvrdenie. Pritom rozpočet VÚC je tvorený z podielových daní 
aj našich občanov, cestnej dane našich šoférov a k jeho rozsahu prispieva 
naše mesto počtom svojich občanov pri delimitovaní prostriedkov z centrál-
neho rozpočtu na prenesené kompetencie.
Je na mieste otázka, aké sú pravidlá prideľovania kapitálových a nekapi-
tálových výdavkov v našom VÚC, pretože aj v našom meste funguje škol-
stvo, šport, kultúra, zdravotníctvo, sociálne služby, cestná infraštruktúra
a doprava, teda všetko oblasti  kompetenčne pokrývané aj z rozpočtu VÚC. 

Pritom tok fi nančných prostriedkov z tejto inštitúcie do mesta Nemšová je zanedbateľný.
Zďaleka nie všetko, čím môže VÚC pomôcť nášmu mestu a regiónu, sú iba fi nančné prostriedky. Pripo-
meniem len situáciu v zdravotníctve. Uplatnením svojich kompetencií v oblasti zdravotníctva vstupuje sa-
mosprávny kraj do rokovaní so zdravotnými poisťovňami, ovplyvňuje tzv. minimálnu sieť zmluvných posky-
tovateľov a môže tak výraznou mierou pomôcť k opätovnému začleneniu neurologickej a chirurgickej am-
bulancie v Nemšovej do tejto siete, ako aj k obnoveniu činnosti uvoľneného obvodu praktického lekára 
v našom meste. Naviac schvaľovaním ordinačných hodín a vykonávaním dozoru nad ich dodržiavaním 
poskytovateľmi môže odbor zdravotníctva VÚC prispieť k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti
v našich ambulanciách. Podobných príkladov ovplyvňovania rôznych oblastí nášho života, kde môže byť na 
základe kompetencií uplatňovaný vplyv samosprávneho kraja, by sme našli množstvo, ich výpočet presa-
huje možnosti tohto článku.
Mesto Nemšová nemá už po niekoľko volebných období svojho poslanca v krajskom poslaneckom zbore.
Aj vďaka tomu zostáva na periférii diania samosprávneho kraja, rozvojové programy a investície naše mes-
to obchádzajú. Prvým krokom ku zmene tohto nelichotivého stavu môže byť voľba náležite erudovaného zá-
stupcu mesta do krajského parlamentu, ktorý vecne a odborne obháji záujmy Nemšovej na krajskej úrovni.

MUDr. Peter Daňo, Váš kandidát vo voľbách do VÚC

V komunálnej politike pôsobím 12 rokov. Posledných 7 rokov stojím na če-
le mesta Nemšová a snažím sa napĺňať svoj volebný program. Rozhodol
som sa prijať výzvu a uchádzať sa o mandát poslanca v najbližších voľ-
bách do VÚC. Svoje doterajšie odborné skúsenosti chcem uplatniť na re-
gionálnej úrovni a využiť ich pre rozvoj nášho mesta, predovšetkým v ob-
lastiach cestnej a sociálnej infraštruktúry. Primárne sa budem snažiť o zvý-
šenie podielu cyklodopravy budovaním cyklochodníkov a jej zrovnopráv-
nenie s ostatnými druhmi dopravy. Zároveň budem podporovať investície 
do rekonštrukcie miestnych komunikácii II. a III. triedy, so zameraním sa 
na oblasť medzi Nemšovou a Horným Srním. Ide o vysoko nehodový úsek 
s poškodenou, nedostatočne širokou vozovkou, ktorá sa v minulosti stala 
miestom viacerých kolíznych situácií a dopravných nehôd. 
Skutočnosť, že spoločnosť starne, je veľkou výzvou najmä pre politiku na 
regionálnej a miestnej úrovni. Uvedomujem si problém s nedostatkom ka-
pacít v zariadeniach pre seniorov. V sociálnej oblasti sa chcem zasadiť
o rozšírenie kapacity Centra sociálnych služieb a zriadenie denného stacionára pre ľudí v dôchodkovom 
veku. Dôležité je pokračovať v budovaní nájomných bytov, pre zabezpečenie populačného rastu a stabilizá-
cie rodín. Na pôde TSK chcem otvoriť tému založenia strednej odbornej školy s učebnými odbormi, ktoré sú 
pre naše mesto využiteľné v systéme duálneho vzdelávania. 
Mojou snahou bude prijímať rozhodnutia v prospech mesta Nemšová vo všetkých oblastiach, v ktorých má 
kraj kompetencie. Svojím hlasom chcem podporovať rozvoj regiónu, v ktorom sa oplatí žiť a pracovať. 
 

Ing. František Bagín, Váš kandidát vo voľbách do VÚC

V rámci projektu Vyučovanie inak navštívili územie MAS Vršatec deti z Bánoviec nad Bebravou

Miestna akčná skupina Vršatec už niekoľkokrát in-
formovala svojich členov a priaznivcov o úspešnom 
dokončení a odovzdaní stratégie CLLD pre nové 
programové obdobie 2014 – 2020. V roku 2016 boli 
vykonané rôzne doplnenia tohto dokumentu a kon-
com roka (2. 12. 2016) pracovníci kancelárie odov-
zdali Dodatok č. 1 k stratégií CLLD MAS Vršatec, 
spolu so žiadosťou o schválenie stratégie miestne-
ho rozvoja, vedeného komunitou a udelenie štatútu 
Miestnej akčnej skupiny, vrátane všetkých povin-
ných príloh, v rámci výzvy 20/PRV/2016, opatrenie 
19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 
LEADER, podopatrenie 19. 2 – Podpora na vykoná-
vanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou. 28. 2. 2017 bola vydaná tla-
čová správa, ktorou Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR oznámilo zrušenie výzvy PPA 
o pridelení štatútu MAS.  
Dňa 2. 5. 2017 bola vyhlásená výzva č. 21/PRV/2017
na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie 
štatútov miestnych akčných skupín. Termín uzavre-
tia výzvy bol 30. 6. 2017. Na základe tejto výzvy 
tím MAS Vršatec vykonal rôzne zmeny, ktoré tvorili 
Dodatok č. 2 k stratégii CLLD. 4. 9. 2017 bola na 
základe tohto dodatku doručená do kancelárie MAS 
Vršatec výzva na doplnenie žiadosti o schválenie 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny, na zá-
klade ktorej pracovníci kancelárie vykonali opäť 
ďalšie zmeny a doplnenia. A tak sú znova všetci
v očakávaní, čo bude nasledovať. 
Medzi jednotlivými doplneniami k výzvam sa tím 
MAS Vršatec zúčastňoval rôznych propagačných 
podujatí, v máji na Region Tour Expo v Trenčíne
a v auguste na Agrokomplexe v Nitre. V rámci pro-
jektu Cestovné balíčky – Vyučovanie inak a Cirkev-
ná turistika územie MAS Vršatec svojou návštevou 
poctili zvedavé deti zo základnej školy v Bánovciach
nad Bebravou a seniori z Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Zamarovciach. Počas leta si mohli nie-
ktoré obce opäť vychutnávať letné večery s Letným 
kinom MAS Vršatec. 
V súčasnosti kancelária MAS Vršatec vykonáva čin-
nosti spojené s implementáciou projektu cezhranič-
nej spolupráce Interreg V-A SK – CZ. Projektový-
mi partnermi tohto projektu sú MAS Kopaničiarsky 
región, MAS Vizovicko-Slušovicko, o. p. s, MAS 
Moravský kras z. s. Všetky MAS spoločne napĺňajú 
cieľ zvýšenia kvality úrovne cezhraničnej spoluprá-
ce miestnych a regionálnych aktérov. Úlohou kaž-
dej MAS je vytvorenie workshopu vo svojom území 
s efektívnou výmenou skúseností. 

Klietky pre chov prepelíc, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka

viac na www,123nakup.eu.
Tel.: 0907 181 800



ZLATO Z AKADEMICKÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY
V PORTUGALSKU
Miroslava Kopúňová, členka karate klubu Mugen z Nemšovej, získa-
la 1. miesto v športovom zápase kumite, v hmotnostnej kategórii do 
68 kg na akademických ME, ktoré sa konali 24.-27. júla 2017 v Portu-
galskom Coimbre.

STRIEBRO NA SVETOVOM POHÁRI
V NEMECKOM HALLE
Slovenskí reprezentanti v karate si zásluhou druhého miesta Miroslavy 
Kopúňovej v športovom zápase kumite v kategórii do 68 kg vybojova-
li aj jedno medailové umiestnenie v nemeckom Halle, a to na veľmi 
dobre obsadenom podujatí Karate 1 Premier League, ktoré je súčas-
ťou Svetového pohára. Kopúňová postupne zvíťazila nad Sanjou Cvr-
kotovou zo Srbska, domácou Sinou Selterovou, francúzkou Leou Ava-
zeriovou, Lisou Rasmussonovou zo Švédska a v semifi nále si poradila 
aj s Johannou Kneerovou z Nemecka. Vo fi nálovom dueli Kopúňová 
konfrontovala sily s favorizovanou Kajo Somejovou. Rozhodnutím ar-
bitrov napokon „na zástavky“ zvíťazila reprezentantka Japonska.
„V takej kvalitnej konkurencii, aká bola teraz v Nemecku, je medailová 
priečka pre slovenské karate výrazným úspechom. Miroslava Kopú-
ňová zdolala päť súperiek a vo fi nále proti Japonke nechýbalo veľa, 
aby sa tešila aj z celkového triumfu v kategórii do 68 kg,“ uviedol pre 
agentúru SITA generálny sekretár Slovenského zväzu karate (SZK) 
Leopold Roman.

NEMŠOVÁ ZÍSKALA JUBILEJNÚ 10. MEDAILU
NA PRAGUE GAMES 2017
Česká Praha privítala tento rok už 14. ročník najväčšieho mládežníc-
keho turnaja na svete vo fl orbale. V 25 športových halách bojovalo
v 11 kategóriách 400 družstiev z 11 štátov sveta. Do Prahy odišli aj 
fl orbalistky z Nemšovej. Doteraz najväčšia výprava Nemšovej obsaho-
vala 60 členov. Za 8 predošlých ročníkov klub získal celkovo 9 medailí 
(1 x zlato, 4 x striebro, 4 x bronz). Nemšová tento rok prihlásila do 
súťaže až 3 družstvá. Vo svojich kategóriách porazili Čechov, Švédov, 
Švajčiarov. V doterajšej histórii turnaja sa Nemšová prebojovala šesť-
krát do fi nále. Po zaznení štátnych hymien Slovenska a Švajčiarska 
sledovala v Prahe na Děkanke prvé tohtoročné fi nále plná hala švaj-
čiarskych fanúšikov. Úspech ocenila plná železničná stanica v Nemšo-
vej, odkiaľ nás rodičia a fanúšikovia vystrájali s nádejou na úspech 
a vítali ako majstrov sveta, s ohňostrojmi, spevom a oslavami. Zisk 
medialy bol čerešničkou na torte za vydarenou sezónou fl orbalové-
ho klubu. Celému realizačnému tímu patrí vďaka za veľkú a úspeš-
ne zvládnutú akciu v Prahe, ako aj za celú úspešnú sezónu hráčkam
i rodičom.
• V kategórii mladšie žiačky G-12 porazili hráčky Nemšovej v skupi-
 ne tímy Nolet Rób, Mladá Boleslav Akademia (Česko), Zurich

Dňa 19. 8. 2017 v Nemšovej, v časti Ľuborča, zorganizoval Cham-
pion Club už 3. ročník najťažšieho prekážkového preteku na Považí 
– CHAMPION RACE. Súťažilo sa v 4 kategóriách: muži/ženy CUK-
RÍK (5 km, cca 30 prekážok), muži/ženy ROTVAJLER (10 km, cca 60 
prekážok). Preteku sa zúčastnilo 342 registrovaných pretekárov, ktorí 
vytvorili super atmosféru. Vďaka patrí všetkým, ktorí pretek pripravi-
li i partnerom tohto podujatia (Trenčiansky samosprávny kraj, mesto 
Nemšová, PD Vlára Nemšová, Nadácia ZSE, BWSS, Comextrans, 
Spoločnosť Kováč, Auto-centrum, autorizovaný servis a predaj značky 
ŠKODA, ATV Rescue System, FUTBALOVÝ KLUB ĽUBORČA, AONE 
Nutrition SK a ďalší). Výťažkom zo štartovného sme fi nančne pod-
porili rodinu Miška Fabuša sumou 450 €, sumou 450 € rodinu Braňa 
Uhera a sumou 450 € rodinku Tomáška Horvátha, ktoré pochádzajú
z Nemšovej. O rok sa opäť budeme tešiť na Vašu účasť. 

Oliver Vavro, Miroslav Dolinaj, Dominik Prno
Foto: Fotostudio RenArt 

Vladimír Gajdoš

V sobotu 24.6.2017 si na futbalovom ihrisku v Kľúčovom pripomenuli 
60 rokov futbalu. Na počesť výročia organizovaného futbalu sa odo-
hrali zápasy medzi žiakmi Vlára Kľúčové a AS Trenčín, ako aj zápas 

 (Švajčiarsko) a Chodov (Česko). V semifi nále uspeli proti tímu No-
 let Rób 4:3, vo fi nále podľahli tímu Zug zo Švajčiarska v pomere
 2:5. Najlepšou strelkyňou tejto kategórie G-12 sa s 12 gólmi stala
 Patrícia Štefánková z Nemšovej.
• V kategórii starších žiačok G -14 získala Nemšová v skupine
 2. miesto a v ďalších vyraďovacích bojoch prehrali s Poľskom.
• V kategórii dorasteniek G-16 skočili hráčky Nemšovej v skupine
 na 3. mieste, v ďalších bojoch porazili Sport Club Klatovy (Česko)
 a následne prehrali s tímom Zug zo Švajčiarska.

NAJVÄČŠÍ MLÁDEŽNÍCKY MEDZINÁRODNÝ TURNAJ
NA SLOVENSKU VO FLORBALE
Mladšie dievčatá z Nemšovej sa 13.-16.9.2017 zúčastnili 14. roční-
ka Stupava Cupu, na ktorom získali 2. miesto. Zaujímavosťou turnaja 
bolo, že dievčatá z Nemšovej v kategórii mladších žiakov hrali len proti 
chlapcom.

• Naše dievčatá a juniorky štartovali na turnaji Slovak fl orbal cup 
2017 v Bratislave pod hlavičkou IBFPressburg, v kategórii B obsadili 
2. miesto a celkovo 13. miesto.

starých pánov Vlára Kľúčové a Nemšová a na záver duel hráčov TJ 
Vlára Kľúčové s hráčmi FC Spartak Trnava Internacional. Súčasťou 
tohto futbalového sviatku bolo i odovzdávanie pamätných listov.
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KARATEFLORBAL

FUTBAL
60. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V KĽÚČOVOM

NAJŤAŽŠÍ PRETEK NA POVAŽÍ

Florbalistky NTS FK-ZŠ Nemšová získali výborné druhé miesto
na turnaji Prague Games 2017

1. miesto Miroslavy Kopúňovej v portugalskom Coimbre

Mladšie žiačky získali v skupine chlapcov výborné 2. miesto

PRIPRAVUJEME:
Florbalová extraliga žien: 23. 9. 2017 Nemšová-Prešov,
      24. 9. 2017 Nemšová-Michalovce,
      8. 10. 2017 Nemšová-Bratislava.


