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Dňa 1. januára 2019 sme si pripomenuli historickú uda-
losť – VZNIK MESTA NEMŠOVÁ. Získanie štatútu mes-
ta vyžadovalo náročné rokovania. Mestské výsady bolo 
potrebné si spoločne vyslúžiť počas dlhej histórie, či 
už výnimočnosťou, hospodárskou, politickou a kultúr-
nou úrovňou. Všeobecnými voľbami v roku 1976 bola 
obec Nemšová zlúčená s obcou Ľuborča. Obce Kľúčové  
a Trenčianska Závada si naďalej ponechali štatút obcí 
v spoločnom Miestnom národnom výbore Nemšová. Už 
od 1. januára 1982 Nemšová so svojimi časťami plnila 
úlohy štátnej správy ako strediskové sídlo v oblasti vý-
stavby. Pre urýchlenie a zjednodušenie postupov pri 
vydávaní rozhodnutí bol zriadený stavebný úrad.  
Dňom 1. januára 1985 na základe žiadosti vtedajšieho 
MNV, ktorú schválil 55-členný kolektív Pléna MNV, 
boli pričlenené k obci Nemšová i zostávajúce dve obce 
– Kľúčové a Trenčianska Závada. Spoločenský vývoj  
v miestnej samospráve dal za pravdu opodstatneniu žia- 
dosti a Nemšová bola uznaná za mesto so všetkými 
právami a povinnosťami dňa 1. januára 1989.

Od vzniku mesta v r. 1989 – do r. 2019  na postoch štatu-
tárov mesta pôsobili: 

• 1989 – 1990 Fridrich Mrázik, predseda MsNV
• 1990 – 1994 Ing. Jozef Rea, primátor mesta
• 1994 – 2010 Ján Mindár, primátor mesta
• 2011 – 2018 Ing. František Bagin, primátor mesta
• 2019 – JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta
• 2019 – Ján Gabriš, zástupca primátora mesta
• 2019  čakajú nás nové voľby na post primátora

Predstavitelia mesta vždy pracovali a pracujú na tom, aby 
mesto prosperovalo a napredovalo, aby sa ľuďom mladým, 
starým, domácim i prisťahovaným, teda všetkým ľuďom bý-
vajúcim v Nemšovej v ich meste páčilo a šťastne sa im tu 
žilo. Toto bolo a je vždy najdôležitejším cieľom predstavi-
teľov mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, pracovní-
kov mesta, mestských organizácií a ostane to tak aj naďalej. 

RODNÝ MÔJ KRAJ  
ZO VŠETKÝCH NAJKRAJŠÍ ...
Svoje rodisko si ctíme, vážime, milujeme, potrebujeme. 

OČAMI ZÁSTUPCU
PRIMÁTORA

Mestský erb Mestská vlajka Mestská pečať

Vážení spoluobčania, dovoľte 
mi v úvode prvého čísla Nem- 
šovského spravodajcu v roku 
2019, v krátkosti sa vyjadriť  
k aktuálnej situácii v našom 
meste. Určite Vám neunikla 
skutočnosť, že voľby primáto-
ra boli na základe sťažnosti jedného z neúspešných 
kandidátov Ústavným súdom SR vyhlásené za ne-
platné. Za zástupcu primátora som bol vymenovaný 
v mesiaci január a svoju funkciu vykonávam so všet-
kými kompetenciami primátora. Priznám sa, že je to 
náročná a zodpovedná práca a mám pred ňou veľký 
rešpekt. Som však presvedčený, že v spolupráci s pos- 
lancami mestského zastupiteľstva, zamestnancami 
mestského úradu, VPS, Mestským podnikom služieb 
a ostatnými organizáciami zabezpečíme chod nášho 
mesta k spokojnosti Vás občanov. Zároveň mi dovoľ-
te požiadať vás o trpezlivosť. Problémy, ktoré sa prie-
bežne vynárajú, či už je to problém s areálom NTS, 
prevádzkou pálenice, si vyžadujú dostatok času na 
ich vyriešenie.

V nadchádzajúcom období začíname s realizáciou 
investičných aktivít, za všetky spomeniem nadstav-
bu budovy MŠ v Ľuborči, obnovu budovy požiarnej 
zbrojnice v Nemšovej, výstavbu chodníka v Ľuborči – 
II. etapa, rekonštrukciu Sládkovičovej ulice, výstavbu 
cyklochodníka od pálenice po spol. LIDL. Podnikáme 
všetky kroky, aby sme vysporiadali pozemky pre 
dlhodobo plánovanú výstavbu cyklochodníka medzi 
Ľuborčou a Kľúčovým. Rovnako je pred nami veľká 
výzva na zníženie strát vody vo vodovodnej sieti vo 
všetkých miestnych častiach. V uplynulých dňoch 
začala výstavba cyklochodníka, ktorú financuje TSK 
v rámci cezhraničnej spolupráce so Zlínskym kra-
jom. Predmetný cyklochodník spojí Trenčiansky 
hrad s hradom Brumov-Bylnice. V m. č. Kľúčové rea-
lizuje spoločnosť SPP kompletnú výmenu plynového 
potrubia na Trenčianskej ulici.

Vážení občania, môžem Vám sľúbiť, že do obdobia 
nových volieb primátora v našom meste, ktorých 
termín vyhlási predseda NR SR, budem k všetkým 
zvereným úlohám pristupovať dôsledne a zodpoved-
ne. Na záver Vám chcem zaželať pevné zdravie a po-
kojné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny  
a priateľov.

Ján Gabriš

Ako každé mesto i mesto Nemšová tvoria jeho symboly, 
ktoré schválila Heraldická komisia pri MV SR uznese-
ním č. SAS-257/9c-1981. Mesto sa tak môže hrdiť SYM-
BOLMI MESTA: 

MESTSKÝ ERB
V modrom štíte strieborný rozkrídlený archanjel Mi-
chal v zlatej, strieborne okrídlenej prilbici, v striebornej 
zbroji, na hrudi so zlatým krížom, v pravici s krátkym 
strieborným mečom so zlatou rukoväťou, v ľavici držia-
ci zlatú rukoväť váh so symbolmi duší na strieborných 
miskách. 

MESTSKÁ VLAJKA
Vlajku Nemšovej tvorí sedem pozdĺžnych pruhov, strie-
davo bielych a modrých. Pomer jej strán je 2 : 3  a ukon-
čená je lastovičím chvostom. 

MESTSKÁ PEČAŤ 
Pečať Nemšovej zobrazuje postavu sv. Michala s me-
čom a váhami. Najstaršia známa pečať je z roku 1688. 
Jej priemer je 34mm. V strede pečatného poľa stojí sv. 
Michal v odeve rímskeho vojaka, v pravici drží meč  
a v ľavici váhy. Voľné miesto pečatného poľa vypĺňa 
úponková výzdoba. Legenda znie: PAGVS.NEM.SOVA. 
1688.  Vonkajší lem tvorí vencovka prerušená štyrmi 
ružičkami. Tento motív, i keď čiastočne zjednodušený, 
preberajú aj mladšie pečate z 19 storočia. 

HISTÓRIA VZNIKU ERBU 
Do roku 1981 používala obec Nemšová ako erb pečatný 
symbol. Pečatný symbol však nebolo možné považovať 

za erb, pretože mu chýbali podstatné heraldické atri- 
búty, najmä heraldický štít, heraldické sfarbenie a he-
raldická štylizácia celého znamenia. 

Prvý erb vznikol v roku 1981. Zásadou pri tvorbe erbov je 
obnovenie historického znaku. 
Nebolo možné obnoviť celý historický znak, pristúpilo 
sa k tvorbe novotvaru. Podľa zásad slovenskej heral-
dickej tvorby, sa namiesto postavy patróna použil iba 
jeho atribút, v našom prípade váhy a meč predstavujúce 
symbol spravodlivosti. 
Na Heraldickú komisiu boli prvotne predložené 2 návr-
hy erbu, postupne doplnené návrhmi pracovníkov od-
delenia technického rozvoja  národného podniku Sklo-
obal a dopracované výtvarníkom Miroslavom Velikým. 
Z novotvaru bol vytvorený heraldicky správny erb: 
V modrom štíte na hrote kolmo postaveného striebor-
ného meča strieborné váhy. Erb Nemšovej s atribútmi 
váh a meča  ako symbolmi spravodlivosti bol daný do 
užívania dňa 23. 04. 1981. Po udelení štatútu mesta obci 
Nemšová v roku 1989 sa erb obce stal automaticky riad-
nym mestským erbom. 

Dňa 29. júna 1992 bol zaslaný návrh do Heraldického 
ústavu MV  SR. Dňa 10. augusta 1992 Heraldická ko-
misia MV SR odporučila na používanie erb v pôvodnej 
podobe podľa pečatidla a dňa 14. augusta 1992 odporu-
čila erb mesta Nemšová na zapísanie do Heraldického 
registra SR pod signatúrou N-2/92.

r. r.
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Dňa 19. decembra 2018 na 2. zasadnutí MsZ boli  
prerokované dva body:

1. Návrh na zriadenie  kapitálových fondov v obchodnej spoločnosti 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o., J. Palu 2/3, 914 
41 Nemšová a stanovení príspevku do novovzniknutého kapitálového 
fondu. Na základe prerokovaného materiálu poslanci schválili  zria- 
denie kapitálového fondu v spoločnosti. Príspevok do novo vznik-
nutého kapitálového fondu spoločnosti bol odsúhlasený vo výške  
3 025 € vkladom peňažných prostriedkov a kapitalizáciou pohľadáv-
ky vo výške 59 780 € z titulu neuhradeného nájmu z Nájomnej zmluvy 
zo dňa 24. 09. 2009 za podmienky, že príspevky budú, resp. boli od-
súhlasené obecnými zastupiteľstvami dotknutých obcí (Horná Súča, 
Dolná Súča, Skalka nad Váhom) a po schválení zmien Spoločenskej 
zmluvy na Valnom zhromaždení aj uhradené na účet spoločnosti  
s. r. o. RVSVV.
2. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme vodohospo-
dárskeho majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisia- 
cich s nájmom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku zo dňa  
24. 9. 2009 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 9. 12. 2009.
Mestské zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu zobralo 
na vedomie a nesúhlasilo s požiadavkou spoločníkov RVSVV, s. r. o. 
na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme vodohospodárskeho 
majetku a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s náj- 
mom a prevádzkou vodohospodárskeho majetku. Súhlasilo s výko-
nom práv spoločníka mesta Nemšová zastúpeného primátorom mes-
ta Nemšová na Valnom zhromaždení spoločnosti RVSVV, s. r. o., ktoré 
sa bude konať dňa 20. 12. 2018 v zmysle nasledovného: nesúhlasiť  
s návrhom na zmenu Spoločenskej zmluvy podľa ktorej by za spoloč-
nosť mohli konať konatelia aj bez konania konateľa nominovaného za 
mesto Nemšová  - za mesto Nemšová navrhnúť za nového konateľa 
spoločnosti Ing. Zitu Bednárikovú na čas do 28. 02. 2019. 

Dňa 27. decembra 2018 sa konalo 3. zasadnutie MsZ Nemšová

Po predložení návrhu programu rokovania a v zmysle Rokovacieho 
poriadku,  Ing. Z. Bednáriková, poslankyňa MsZ navrhla zaradiť do 
programu rokovania bod o Zmene konateľa RVSVV s. r. o. Nemšová, 
nakoľko na Valnom zhromaždení spoločnosti sa nepodarilo zvoliť 
nového konateľa za mesto Nemšová, za odstupujúceho konateľa Ing. 
Bagina. Poslanci  predložený návrh schválili.

Finančné záležitosti
V bode - Návrh Programového rozpočtu mesta Nemšová na roky 2019 
– 2021 poslanci na základe prerokovaného materiálu zobrali na vedo-
mie dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu na roky 2019-2021, rozpočet 
mesta Nemšová na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, ako aj 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Nemšová 
na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021. Schválili 1. viacročný roz-
počet mesta Nemšová na roky 2019-2021: a.) ako záväzný na rok 2019 
vrátane programového rozpočtu pri celkových príjmoch a výdavkoch 
vo výške 6 565 606 € / za b.) ako orientačný (nezáväzný) na roky 2020 – 
2021. Schválili prijatie kontokorentného úveru vo výške 300 000, 00 € 
 od VÚB, a. s. k základnému bežnému účtu mesta Nemšová s leho-
tou splatnosti do 15. 12. 2019. Spôsob ručenia za kontokorentný úver 
bude blankozmenka. Odsúhlasili poskytnutie návratnej finančnej vý-
pomoci spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť s. r. o. Vlára 
-Váh, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová vo výške 220 000 € s lehotou 
splatnosti do 30. 4. 2019. Návratná finančná výpomoc bude poskyt-
nutá výhradne na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou projek-
tu Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára- Váh a intenzifikácia ČOV 
Nemšová, na úhradu zostatku faktúry č. 1898819017 od spoločnosti  
s. r. o. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo. V bodoch - Návrh 
Programového rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová na roky 2019 - 2021  
a Návrh finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová na rok 2019 poslanci 
zobrali na vedomie rozpočet VPS m. p. o. na roky 2019 - 2021 a finanč-
ný plán VPS m. p. o. na rok 2019. Rozpočet VPS, m. p. o. Nemšová pre 
obdobie 2019 bol schválený vo výške 525 500 € v príjmovej a aj vý-
davkovej časti, finančný plán na rok 2019 bol schválený v príjmovej 
časti vo výške 26 060 € a výdavkovej časti vo výške 25 860 €. Ďalej  
v časti finančných záležitostí bolo schválené vyplatenie odmeny 
hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za obdobie od 01. 12. 2017 do 
30. 11. 2018. Bol určený a schválený mesačný plat primátora mesta 
Nemšová Ing. Františka Bagina v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.  
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primá-
torov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 12. 2018 
do skončenia mandátu primátora mesta. V zmysle už uvedeného zá-
kona poslanci súhlasili  s poskytnutím náhrady platu Ing. Františkovi 
Baginovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 6,5 dňa po skončení 
mandátu primátora mesta. Zástupcovi primátora mesta pánovi Jáno-
vi Gabrišovi bolo za funkčné obdobie schválené vyplatenie odmeny  
a preplatenie nevyčerpanej dovolenky.  

Všeobecne záväzné nariadenia 
Po prerokovaní materiálov poslanci schválili VZN č. 10/2018 o urče-
ní výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so 
sídlom na území mesta, ako aj dotáciu na jedného žiaka s trvalým 
pobytom v Nemšovej pre CVČ mimo územia mesta Nemšová, ktoré  
o to požiadajú vo výške 47, 00 €. Ďalej schválili VZN č. 11/2018 o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zá-
kladnej škole a o určení výšky príspevkov pre školy a školské zaria-
denia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová so zapracovaním 
pripomienky z komisie kultúry, školstva a športu o zvýšení režijných 
nákladov aj pre deti Materskej školy sv. Gabriela. 

Ostatné
Nakoľko si na začiatku štvorročného funkčného obdobia mesto ur-
čuje svojich zástupcov do rady školy a školských zariadení, ako aj 
do Redakčnej rady Nemšovského spravodajcu, poslanci na tomto ro-
kovaní MsZ odvolali členov za mesto Nemšová v školských radách 
a v redakčnej rade a zároveň schválili nových členov. Po prerokova-

ní predloženého materiálu schválili Plán zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva Nemšová na rok 2019. Na základe návrhu poslankyne 
MsZ, Ing. Zity Bednárikovej na zmenu konateľa za mesto Nemšová 
v spoločnosti RVSVV, s. r. o. Nemšová, mestské zastupiteľstvo zrušilo 
uznesenie č. 8 zo dňa 19. 12. 2018 a súhlasilo s výkonom práv spo-
ločníka mesta Nemšová zastúpeného primátorom mesta Nemšová na 
Valnom zhromaždení spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť 
Vlára Váh, s r. o., v zmysle nasledovného: nesúhlasiť s návrhom na 
zmenu Spoločenskej zmluvy podľa ktorej by za spoločnosť mohli ko-
nať konatelia aj bez konania konateľa nominovaného za mesto Nem- 
šová,  navrhnúť za nového konateľa spoločnosti JUDr. Miloša Mojtu 
za mesto Nemšová.

Majetkové záležitosti
Mestské zastupiteľstvo schválilo výsledky obchodnej verejnej súťaže: 
„Prenájom nehnuteľnosti - nebytový priestor v budove – Dom slu-
žieb“. Na základe prerokovaného materiálu schválilo aj uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na tento nebytový priestor, ktorý sa nachádza v bu-
dove Domu služieb so súpisným číslom 167 na ul. SNP v Nemšovej so 
spoločnosťou ELEXGAS, s. r. o. Dubnica nad Váhom – víťazom verejnej 
obchodnej súťaže. Ďalej bola vyhodnotená verejná obchodná súťaž 
„Prenájom areálu Nemšovského telovýchovného spolku“ ktorú usku-
točnila trojčlenná komisia menovaná primátorom mesta. Poslanci 
MsZ zobrali na vedomie dôvodovú správu o vyhodnotení tejto súťaže. 

Dňa 31. januára 2019 sa konalo 4. zasadnutie MsZ Nemšová

Finančné záležitosti
V tejto časti rokovania MsZ poslanci schválili zmenu rozpočtu mesta Nem- 
šová na rok 2019 – RO č. 1, celkové príjmy a výdaje vo výške 6 610 606 €.

Ostatné
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu zobralo na vedomie informáciu o zániku mandátu primátora 
mesta Nemšová, JUDr. Miloša Mojtu. Odsúhlasilo zmenu v orgánoch 
spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s. r. o. Nem- 
šová, v Mestskom podniku služieb, s.r.o. Nemšová a vymenovalo no-
vých konateľov. Pán Ján Gabriš bol vymenovaný za nových konateľov 
v oboch spoločnostiach. Poslanci boli ďalej informovaní a zobrali na 
vedomie informáciu o zámere prevádzkovania areálu NTS Nemšová. 
Odsúhlasili podpísanie návrhu Memoranda o spolupráci Futbalovej 
Akadémie TSK pri FK Dubnica nad Váhom s mestom Nemšová v zmy-
sle písomného návrhu, ktorý tvoril prílohu prejednávaného materiálu. 
Na základe sťažnosti zaevidovanej pod č.j.: 172/2019 smerujúcej voči 
hlavnej kontrolórke mesta Nemšová, poslanci odsúhlasili zriadenie 
Komisie pri Mestskom zastupiteľstve Nemšová na prešetrenie sťaž-
nosti. Do komisie boli zvolení poslanci: Stanislav Husár, Milan Patka 
a Ing. Rastislav Guga. Náhradník Branislav Krajči.

Majetkové záležitosti 
Po prerokovaní predloženého materiálu poslanci MsZ schválili zria-
denie bezplatného časovo neobmedzeného vecného bremena – elek-
trická prípojka, spol. ALEX N, s. r. o. Nemšová v súlade s článkom 11 
ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a na-
kladania s majetkom Mesta Nemšová. Vecné bremeno sa zriaďuje na 
pozemok parc. č. 1898/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 960 
m2, zapísaný na LV č. 1 k. ú.  Nemšová v prospech vlastníka pozemkov   
parc. č. 1898/233 ostatné plochy o výmere 663 m2 a parc. č. 1898/234 
ostatné plochy o výmere 733 m2, zapísaných na LV č. 2679 k. ú. Nemšo-
vá (vlastníkom pozemkov je v podiele 1/1 spoločnosť s. r. o. ALEX N, 
Jaseňová, Nemšová). Zároveň boli určené a odsúhlasené podmien-
ky zriadenia vecného bremena. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 
na základe prerokovaného materiálu schválilo v súlade s článkom 11 
ods. 1 VZN Mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a na-
kladania s majetkom Mesta Nemšová zriadenie bezplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena na pozemok, parc. č. 3400 ostat-
né plochy o výmere 956 m2, zapísaný na LV č. 3713, k. ú. Nemšová,  
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čuleno-
va 6, Bratislava v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45682925-
07/2019 v súvislosti so zmluvou o spolupráci č. 181830000-ZoS me-
dzi Západoslovenskou distribučnou, a.s. ako prevádzkovateľom  
a spoločnosťou REALLINE, s. r. o., Bernolákova 355/28, Nemšová ako 
žiadateľom. Vecné bremeno bude spočívať v práve zriadiť, umiestniť  
a prevádzkovať zariadenia prevádzkovateľa a v práve vstupu, precho-
du a prejazdu za tým účelom (v zmysle zmluvy o spolupráci). 

Dňa 28. februára 2019 sa konalo 5. zasadnutie MsZ Nemšová

Na úvod zástupca primátora mesta Ján Gabriš predložil návrh pro-
gramu rokovania a v zmysle Rokovacieho poriadku sa spýtal na pri-
pomienky alebo doplňujúce návrhy k programu rokovania. Ing. T. 
Prno, poslanec MsZ, navrhol z programu rokovania stiahnuť bod 9. 8 
- Zrušenie uznesenia č. 420 zo dňa 20. 06. 2018 a uznesenia č. 449 zo 
dňa 19. 09.2018, týkajúce sa odpredaja pozemku Ing. S. Gabrišovi. Ďalej 
navrhol zaradiť do programu rokovania bod - Schválenie bezodplat-
ného prevodu vlastníctva pozemkov z vlastníctva SR – SPF na mesto 
Nemšová – Kľúčové – IBV Pod horou. Poslanci doplňujúce návrhy k 
programu schválili. Následne sa začalo rokovať o jednotlivých bodoch 
v zmysle schváleného programu. Hlavná kontrolórka informovala po-
slancov o plnení úloh z uznesení MsZ Nemšová a predložila Správu 
o kontrolnej činnosti za rok 2018. Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie kontrolu plnenia uznesení a  Správu o kontrolnej činnosti za 
r. 2018 a odsúhlasilo zrušenie uznesenia č. 436 zo dňa 4. 9. 2018. 

Finančné záležitosti
Na rokovanie bol predložený Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nem- 
šová na rok 2019 – RO č. 2. Mestské zastupiteľstvo na základe prero-
kovaného materiálu schválilo zmenu rozpočtu v zmysle predložené-
ho materiálu. Celkové príjmy a celkové výdaje vo výške 6 650 606 €. 
Na základe Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ Nemšová číslo 8/B/9 
zo dňa 28. 11. 2003 vo veci správnych poplatkov na úseku dopravy, 
poslanci odsúhlasili zrušenie uvedeného  návrhu.

Ostatné
Dňa 27. 12. 2018 bola na MsZ schválená za predsedu Redakčnej rady 
Nemšovského spravodajcu Ing. Jana Králiková. Dňa 15. 2. 2019 bolo 
na MsÚ Nemšová od Ing. Králikovej doručené oznámenie o vzdaní sa 
členstva v redakčnej rade. Na základe uvedeného poslanci odvolali 
Ing. J. Králikovú z členstva v redakčnej rade a za predsedu redakčnej 
rady schválili Ing. Evu Brandoburovú. Informácia o prevádzke kúpa-
liska v roku 2018 bola zobraná na vedomie. Na vedomie bola zobraná 
aj informácia o stave realizácie a príprave projektov z nenávratných 
finančných prostriedkov. MsÚ v Nemšovej vypracoval novú smerni-
cu o verejnom obstarávaní pre zákazky s nízkou hodnotou, nakoľ-
ko v novele zákona bola zavedená nová kategória zákaziek malého 
rozsahu. T. j. ak sú zákazky nižšie ako 5 000 €  sú vyňaté z režimu 
zákona o verejnom obstarávaní. Došlo k predĺženiu lehoty archivácie 
dokumentov z verejného obstarávania z 5 rokov na 10 rokov. Mestské 
zastupiteľstvo Smernicu č. 1/2019 zobralo na vedomie. Na rokovanie 
bol predložený Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslan-
cov Mestského zastupiteľstva Nemšová, členov samosprávnych or-
gánov mesta Nemšová a odmeňovanie úkonov za občianske obrady, 
slávnosti a za vydávanie novín zo dňa 22. 4. 2015 a Dodatku č. 1 zo 
dňa 9. 12. 2015. Dodatok č. 2 bol schválený. V zmysle novely zákona  
č. 320/2018 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí, ako aj 
na základe prerokovaného materiálu, poslanci MsZ určili výšku me-
sačného platu zástupcu primátora s účinnosťou od 1. 2. 2019, teda dňa, 
kedy zástupca primátora mesta Ján Gabriš začal plniť úlohy primá-
tora mesta z dôvodu zániku mandátu v plnom rozsahu. Mestské za-
stupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu zobralo 
na vedomie možnosti zabezpečenia prevádzkovania areálu NTS. Na 
vedomie zobralo aj vzdanie sa mandátu poslanca Ing. Stanislava 
Gabriša, ktoré v písomnej forme doručil na Mestský úrad v Nemšovej  
dňa 30. 01. 2019. 

Majetkové záležitosti 
Po prerokovaní poslanci schválili zámer prenajať časť pozemkov 
parc. č. 2508/1 a parc. č. 2508/5 ako prípad hodný osobitného zreteľa  
Ing. D. Krajčovičovej a časť pozemkov parc. č. 2508/1 a parc. č. 2508/5 
ako prípad hodný osobitného zreteľa Ing. J. Šedivému a manželke 
Martine, s určením podmienok nájmu. Schválili zámer prenajať časť 
pozemkov parc. č. 1898/6 a parc. č. 1898/24 ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa – spoločnosti ALEX N, s. r. o., Nemšová s určením pod- 
mienok nájmu. Schválili zámer prenajať časť pozemkov parc. č. 139/24  
a parc. č. 140/1 ako prípad hodný osobitného zreteľa a to: - časť pozem-
ku vo výmere 24 m2 - Petrovi Mutňanskému a manželke Zuzane, - časť 
pozemku vo výmere 50 m2 - Mgr. Kataríne Hromníkovej, - časť pozem-
ku vo výmere 23 m2 - PaedDr. Anne Ončákovej Mičkovej, - časť pozem-
ku vo výmere 100 m2 - Mgr. Antonovi Koštialovi a manželke Helene 
s určením podmienok nájmu. Neschválili odpredaj časti pozemku 
parc. č. 140/1 ako prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov P. Mutňanskému a manželke Zuzane. 
Neschválili odpredaj pozemkov parc. č. 599/57, parc. č. 599/58 , parc. 
č. 599/59, parc. č. 599/61 , parc. č. 599/71, parc. č. 599/72 do podielové-
ho spoluvlastníctva vlastníkom bytov v bytovom dome so súpisným 
číslom 233 na ul. Osloboditeľov v Nemšovej. Na základe žiadosti spo-
ločnosti DALITRANS, s. r. o., Veľké Bierovce o odpredaj pozemku parc. 
č. 3 400 k. ú. Nemšová poslanci MsZ odporučili zástupcovi primáto-
ra mesta požiadať Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor  
o vydanie rozhodnutia, ktorým bude zrušená obmedzujúca poznámka 
v zmysle katastrálneho zákona a to zákaz scudzenia a zaťaženia po-
zemku, parc. č. 3 400 v k. ú. Nemšová. Schválili postúpenie práv a po-
vinností časti povolenej líniovej vodnej stavby: „Odkanalizovanie mi-
kroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová v katastrálnom 
území Ľuborča“  časť: Kanalizačné potrubie FF1, z investora /staveb-
níka/, ktorým je Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s. r. o. 
Nemšová na Mesto Nemšová. Zrušilo uznesenie č. 394 písm. A, bod 2 
zo dňa 02.  05. 2018, ohľadom odkúpenia pozemkov pod plánovanou 
cyklotrasou Kľúčové - Ľuborča od vlastníka: Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Nemšová. Schválilo odkúpenie pozemkov do výlučného vlast-
níctva mesta Nemšová: parc. č. 1 014/2 o výmere 211 m², parc. č. 1 014  
o výmere 11 426 m2, parc. č. 1761/2 o výmere 829 m², parc. č. 1761 o 
výmere 42 011 m2, od vlastníka: - Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Nemšová,- spoluvlastnícky podiel 1/1 za cenu 12 €/m² čo pri celkovej 
výmere prevádzaných pozemkov 1040 m2 predstavuje celkovú kúpnu 
cenu 12 480 €. Schválilo uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej 
budú pozemky, parc. č. 1016 o výmere 569 m2 k. ú. Ľuborča, (plánovaný 
záber 193 m2), parc. č. 1805 o výmere 5514 m2,k. ú. Kľúčové (plánovaný 
záber 28 m2 ), parc. č. 383/8 o výmere 178 m2, (plánovaný záber 42 m2 
), parc. č. 402 o výmere 2156 m2 (plánovaný záber 29 m2 ), k. ú. Kľúčové 
od prenajímateľa: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská 
Štiavnica. Uvedené výmery predstavujú záber pozemkov dotknutých 
výstavbou cyklotrasy Kľúčové - Ľuborča Schválilo odkúpenie nasle-
dujúcich pozemkov do podielového spoluvlastníctva mesta Nemšová: 
parc. č. 1083/2 o výmere 331 m², k. ú. Ľuborča, parc. č. 1083/1 o výmere 
2720 m2, k. ú. Ľuborča od vlastníkov: - Oľga Mutňanská, - za cenu 10 €/
m² čo pri výmere prevádzaných pozemkov 44 m2 predstavuje kúpnu 
cenu 440 € - Dušan Mutňanský, -  za cenu 10 €/m² čo pri výmere pre-
vádzaných pozemkov 44 m2 predstavuje kúpnu cenu 440 € - Štefan 
Mutňanský, - za cenu 10 €/m² čo pri výmere prevádzaných pozemkov 
44 m2 predstavuje kúpnu cenu 440 €. Schválilo bezodplatný prevod 
vlastníctva pozemkov z vlastníctva SR – SPF na mesto Nemšová – 
Kľúčové – IBV Pod horou.

Podrobné informácie o prerokovaných materiáloch nájdete na webovej 
stránke mesta www.nemsova.sk, alebo na príslušných oddeleniach mest-
ského úradu, v Mestskej knižnici Nemšová a jej pobočkách v častiach Kľúčo-
vé a Trenčianska Závada. 

Jarmila Raftlová, prednostka MsÚ

Z ROKOVANIA POSLANCOV MSZ
V MESIACOCH DECEMBER, JANUÁR A FEBRUÁR



DANE PRE ROK 2019
Výber daní z nehnuteľností a komunálneho odpadu  
v meste Nemšová sa uskutoční v 16. týždni tohto roku. Dá-
tum začiatku bude oznámený v mestskom rozhlase. 

Eva Poláčková

KALENDÁR ZBERNÝCH DNÍ 
ODPADOV V NEMŠOVEJ

OBALY BEZ ZVYŠKOV POTRAVÍN, PRÍPRAVKOV A INÉHO MATERIÁLU, 
OBJEM ZMENŠENÝ STLAČENÍM.

OTVÁRACIE HODINY

ZBERNÝ DVOR ODPADOV NA ULICI BOROVSKÉHO, NEMŠOVÁ
pondelok, utorok: 13:00 - 17:00         
streda, štvrtok a piatok: 13:00 - 18:00 
sobota: 9:00- 17:00

KOMPOSTÁREŇ NA ULICI GORKÉHO, NEMŠOVÁ
streda 16:00 - 17:30 (v mesiacoch máj a jún otvorené od 16:00 do 18:30)
sobota 9:00 - 15:00

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

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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INFORMÁCIA K OZNAČENIU DOMU SÚPISNÝM 
A ORIENTAČNÝM ČÍSLOM
Podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vy-
hlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. je obec po-
vinná určiť súpisné číslo každej budove nachádzajúcej sa 
na území obce. Povinnosť označiť budovu číslom vyplýva 
vlastníkovi budovy rovnako aj podľa § 43a ods. 2 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad- 
ku (stavebného zákona). Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri 
adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá 
okrem iného povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne 
označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľ-
kou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založe-
né spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu 
domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť 
plní správca.

Súpisné číslo (čierne) musí mať každá budova.  
V meste Nemšová sa uplatňuje aj označovanie orien- 
tačnými číslami (červené), ktoré slúžia na orientá-
ciu v meste  na konkrétnej ulici. Vlastníci stavieb, 
nachádzajúcich sa na katastrálnom území mesta 
Nemšová,  Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada 
sú povinní v zmysle hore uvedených zákonov ozna-
čiť svoje stavby súpisnými aj orientačnými číslami. 

• Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou vyplý-
vajúcou zo zákona, ale aj účinnou pomocou pre rýchlej-
šiu a správnu orientáciu v obci. Nemá slúžiť iba cudzím 
občanom a tým, ktorí v obci nebývajú, ale aj poštovým 
doručovateľkám, zdravotníkom, pri doručení zásielok a 
objednaného tovaru, zriadencom plynární, elektrární či 
vodárenskej spoločnosti a pri rôznych administratívnych 
úkonoch... V neposlednom rade je nenahraditeľnou po-
môckou aj pri neočakávanej potrebe záchrannej zdravot-
nej služby, polície, prípadne iného zásahu.

SÚPISNÉ ČÍSLO ORIENTAČNÉ ČÍSLO

ROK 2019 BEŽNÝ  
ROZPOČET

KAPITÁLOVÝ  
ROZPOČET

FINANČNÉ  
OPERÁCIE

ROZPOČET  
SPOLU

Príjmy  5 384 605 614 017 651 984 6 650 606

Výdavky 4 427 830 1 458 426 764 350 6 650 606

z toho bežné a kapitálové výdavky (bez finančných operácií) podľa 
jednotlivých programov

Program 1   Manažment, plánovanie, kontrola 145 200 97 209 242 409

Program 2   Interné služby a administratíva 632 550 10 000 642 550

Program 3  Bezpečnosť, právo, poriadok 12 550 55 276 67 826

Program 4  Odpadové hosp.  ochrana ŽP 300 905 77 805 378 710

Program 5  Prostredie pre život a MK 42 500 246 300 288 800

Program 6  Vzdelávanie 2 274 795 476 261 2 751 056

Program 7  Šport 72 400 243 548 315 948

Program 8  Kultúra 116 380 248 527 364 907

Program 9  Bývanie 449 200 3 500 452 700

Program 10 Sociálne služby 381 350 0 381 350

ROZPOČET MESTA NEMŠOVÁ V ROKU 2019
Rozpočet je kľúčovým dokumentom mesta, ktorý schva-
ľuje Mestské zastupiteľstvo. Rozpočet mesta na rok 
2019 je vyrovnaný, príjmy a výdavky sa rozpočtujú v rov-
nakej výške 6 650 606 €. Takto schválený rozpočet dáva 
priestor nielen na zabezpečenie samosprávnych funkcií 
mesta, ale aj na rozvojové aktivity. Programový rozpo-
čet výdavkov mesta Nemšová tvorí 10 programov, ktoré 
predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Vý-
davky mesta v roku 2019 musia byť kryté reálne dosiah- 
nuteľnými  príjmami v roku 2019.

Z kapitálových výdavkov sú v rozpočte zahrnuté výdav-
ky na  projektové dokumentácie vrátane PD Kľúčové IBV 
Pod horou, Výkupy pozemkov, Rekonštrukciu požiarnej 
zbrojnice Nemšová, Verejné osvetlenie prechodu pri 
autobusovej zastávke (bývalé kino), Rekonštrukcia MK 
ul. Sládkovičova, Výstavba chodníka ul. Ľuborčianska,  
Ul. Moravská – rekonštrukcia plochy vnútrobloku by-

• Nezabúdajte, že neoznačená stavba môže skomplikovať 
inak celkom nevinnú situáciu.

• Mesto umožňuje majiteľom rodinných domov ich ozna-
čenie aj iným druhom (farbou, písmom) číselných tabuliek 
podľa fasády domu alebo vložením označenia do okna.

• V krajnom prípade, vlastník stavby, ktorá nie je riadne 
označená, môže byť napadnutý, že ide o nelegálnu stavbu, 
nevybudovanú v súlade s územným plánom obce a staveb-
nými predpismi a bez povolenia alebo dodatočného súhla-
su príslušného stavebného úradu....
 

Vážení spoluobčania,
všimnite si preto, koľko domov vo vašom susedstve nie je vôbec 
označených číslami a vžite sa do situácie napr. posádky vozidla 
zdravotnej služby, ktorá pri nočnej návšteve nedokáže ani pri 
najlepšej vôli nájsť medzi neoznačenými domami ani ten Váš.

Eva Brandoburová

tových domov, Rekonštrukcia a nadstavba budovy MŠ 
Ľuborča, Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Palu Nemšová, 
Odkúpenie časti budovy NTS a stavieb v areáli NTS, Ná-
kup sporáka KS Ľuborča, Vodovodná šachta a napoje-
nie mestskej športovej haly, Úprava okolia a spevnené 
plochy KC Nemšová, Rekonštrukcia Králikovho mlyna, 
Nákup kosačky pre VPS, m.p.o., zakúpenie cisterny na 
pitnú vodu, Kanalizácia Ľuborča, Rekonštrukcia budovy 
a areálu NTS Nemšová. 

Mesto predpokladá, že rozpočet mesta na rok 2019 bude 
postupne navyšovaný o ďalšie príjmy z dotácií, o ktoré 
sa mesto v roku 2019 bude uchádzať, resp. sa uchádzalo 
už koncom roka 2018. 

Podrobné tabuľkové členenie príjmov a výdavkov rozpočtu  
mesta Nemšová na rok 2019 vrátane dôvodovej správy je zve-
rejnené na webovej stránke mesta Nemšová www.nemsova.sk.



www.nemsova.sk

VÝSLEDKY PRVÉHO KOLA VOLIEB PREZIDENTA SR
NEMŠOVÁ 16.3.2019

VÝSLEDKY DRUHÉHO KOLA VOLIEB PREZIDENTA SR
NEMŠOVÁ 30.3.2019
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REGIONÁLNA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ VLÁRA-VÁH INFORMUJE

VOLEBNÝ
OKRSOK

Béla
BUGÁR

Zuzana
ČAPUTOVÁ

Martin
DAŇO

Štefan
HARABIN

Eduard
CHMELÁR

Marián 
KOTLEBA

Milan
KRAJNIAK

József
MENY-
HÁRT

František 
MIKLOŠKO

Róbert 
MISTRÍK

Maroš
ŠEFČOVIČ

Róbert 
ŠVEC

Bohumila
TAUCHMA-

NNOVÁ

Juraj 
ZÁBOJNÍK

Ivan
ZUZULA

účasť 
%

č. 1 11 198 4 118 3 92 21 1 26 0 129 2 1 1 0 54,04

č. 2 10 212 0 97 29 45 15 0 59 2 116 0 0 1 1 58,37

č. 3 10 290 5 107 21 49 23 0 58 0 114 9 2 0 1 57,98

č. 4 3 218 6 77 8 62 22 0 94 4 122 3 0 1 1 57,80

č. 5 3 113 3 58 3 23 10 0 47 1 57 4 1 1 2 63,18

č. 6 4 49 1 27 8 6 0 0 11 0 19 0 0 0 0 59,07

Počet hlasov
pre kandidáta 41 1080 19 484 72 277 91 1 295 7 557 18 4 4 5

Počet %
pre kandidáta 1,39 36,55 0,64 16,38 2,44 9,37 3,08 0,03 9,98 0,24 18,85 0,60 0,14 0,14 0,17

VOLEBNÝ
OKRSOK

ČAPUTOVÁ
Zuzana

ŠEFČOVIČ
Maroš účasť %

č. 1 237 228 41,87

č. 2 260 213 48,56

č. 3 329 217 48,61

č. 4 285 218 47,42

č. 5 153 116 52,88

č. 6 56 36 43,93

Počet hlasov
pre kandidáta 1320 1028

Počet %
pre kandidáta 56,22 43,78

VOLEBNÝ
OKRSOK č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

Počet oprávnených voličov 1127 1009 1190 1083 516 215

Počet vydaných obálok 609 589 690 626 326 127

Počet odovzdaných obálok 609 589 690 626 326 127

Počet platných hlasov 607 587 689 621 326 125

VOLEBNÝ
OKRSOK č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

Počet oprávnených voličov 1132 1009 1189 1084 520 214

Počet vydaných obálok 474 490 578 514 275 94

Počet odovzdaných obálok 474 490 577 514 275 94

Počet platných hlasov 465 473 546 503 269 92

Počet oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 5140

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 2967

Počet platných hlasov 2955

Percentuálna účasť voličov (%) 57,72

Počet oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 5148

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 2425

Počet platných hlasov 2348

Percentuálna účasť voličov (%) 47,11

Účasť voličov v prvom kole volieb na prezidenta bola celkovo 57,75 %.

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o. 
Nemšová oznamuje rozšírenie svojich služieb a to na 
možnosť zasielania faktúr e-mailom a úhradu faktúr 
inkasným spôsobom. V prípade záujmu o tieto služby 
je potrebné prísť do zákazníckeho centra na Ulici SNP 
v Nemšovej.  

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o. 
Nemšová, realizovala za spolufinancovania z Kohézne-
ho fondu Európskej únie Projekt „Odkanalizovanie mi-
kroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“. 
Súčasťou Projektu bola kompletná rekonštrukcia ČOV 
Nemšová a odkanalizovanie obcí Slávnica, Kameniča-
ny, Bolešov, Borčice, Ľuborča, Skalka nad Váhom, Dolná 
Súča a Horná Súča. Generálnym dodávateľom Projektu 
bol Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. 
Bratislava ako vedúci člen skupiny dodávateľov a In-
pek, s. r. o. Nitra ako člen skupiny dodávateľov. Staveb-
né práce boli v priebehu roku 2018 ukončené a do fe-
bruára 2019 boli všetky časti na základe právoplatných 
rozhodnutí uvedené do skúšobnej prevádzky.
V blízkej dobe budú majiteľom nehnuteľností s vybu-
dovaným kanalizačným odbočením doručené výzvy 

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona 442/2002 Z.z. o ve-
rejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa za 
priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak  
v obci na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza je ve-
rejná kanalizácia zriadená. 

Upozorňujeme, že verejná kanalizácia bola vybudovaná 
výhradne ako splašková a potrubie nie je dimenzované 
na zvýšené objemy vody do vybudovanej verejnej ka-
nalizácie je zakázané vypúšťať vody z atmosférických 
zrážok (zrážkové vody), drenážne vody a iné vody, ktoré 
nie sú splaškovými vodami.

Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu za-
bezpečíte ekologickú a ekonomickejšiu likvidáciu 
splaškových odpadových vôd na čistiarni odpadových 
vôd (ČOV). Súčasne zvýšite hodnotu Vašej nehnuteľ-
nosti a výrazne prispejete k ochrane životného prostre-
dia aj pre ďalšie generácie.

Peter Kiačik

na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Pokyny pre 
správne napojenie na verejnú kanalizáciu sú popísa-
né v metodickej príručke, ktorú je možné vyzdvihnúť 
na miestnom obecnom úrade. Zároveň s metodickou 
príručkou je možnosť si vyzdvihnúť aj žiadosť o pripo-
jenie na verejnú kanalizáciu. Uvedené dokumenty sú 
zverejnené aj na našej stránke www.rvsvv.sk v záložke 
pre zákazníkov – na stiahnutie (posledné 2 dokumenty  
v zozname). Budúci producenti sa už teraz môžu pripá-
jať na verejnú kanalizáciu. Po pripojení následne bez-
odkladne doručia vypísanú žiadosť o pripojenie na VK 
na príslušný obecný úrad alebo do zákazníckeho centra 
RVSVV, s. r. o. na adrese J. Palu 2/3, 914 41  Nemšová (pri 
bankomate VÚB banky) počas stránkových hodín (pon-
delok 7:00 – 15:00, streda 7:00-16:00, piatok 7:00-14:00). 
Následne prídu pracovníci RVSVV, s. r. o. skontrolovať 
napojenie a doplnia a podpíšu žiadosť o pripojenie. 
Údaje budú zároveň slúžiť ako podklad k vypracovaniu 
zmluvy o odvádzaní splaškových vôd.  Bližšie informá-
cie Vám poskytnú zamestnanci RVSVV, s. r. o. počas 
uvedených stránkových hodín na telefónnom čísle 032 
642 0996.



organizácie JDS.Kladne hodnotili všestrannú činnosť na-
šej organizácie ako aj účasť  seniorov  na aktívnej činnos-
ti v rôznych oblastiach spoločenského života. V diskusii  
p. Ján Mindár, náš bývalý primátor primomenul, že  
t. r. uplynie 30 rokov, keď Nemšová  dosiahla štatút mesta. 
Po oficiálnej časti a občerstvení zhromaždenie pokračo-
valo fašiangovou veselicou za účinkovania p. Petra Hol-
bu. Seniori sa mohli tešiť na výhry z tomboly, ktorá opäť, 
vďaka našim štedrým sponzorom bola naozaj bohatá. Do-
mov odchádzali pookriati a spokojní z toho príjemného 
stretnutia so svojími súputníkmi jeseňou života.

Mária Bakošová

Hodnotiaca členská schôdza Ms organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku a Senior klubu sa uskutočnila  
v nedeľu 3. marca 2019 v Kultúrnom centre Nemšová. 
Prítomných bolo 204 členov z viac než 250 členskej zák- 
ladne. Schôdzu otvorila a viedla p. Eleónora Kebísková - 
predsedníčka Senior klubu. Privítala  prítomných členov 
a hostí: p. Ing. Jána Skybu, predsedu Krajskej organizácie 
JDS, 2 členky výboru z MO v Hornom  Srní, p. Jána Gab-
riša- zástupcu primátora nášho mesta a p. Mgr. Jarmilu 
Raftlovú - prednostku MsÚ. Po úvodnej básni rokovanie 
pokračovalo podľa  schváleného programu. K prítomným 
sa prihovoril  zástupca  primátora a tiež predseda Krajskej 

Dňa 14. 2. 2019 v priestoroch Mestského múzea zorganizo-
valo mesto Nemšová v spolupráci s Divadelným ústavom 
Bratislava výstavu fotografií umeleckej tvorby našej ro-
dáčky Evy Kristinovej. Výstava sa uskutočnila pri príleži-
tosti jej životného jubilea - 90 rokov.
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V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knižnej 
kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s prícho-
dom jari, ale je aj mesiacom knihy. 

V marci si viac ako inokedy pripomíname význam kniž-
nej kultúry. Už tradične sa mesiac marec spája nielen s 
príchodom jari, ale je aj mesiacom knihy. Keď siahneme 
do histórie, tento mesiac sa viaže k zberateľovi a šíriteľo-
vi slovenskej literatúry Matejovi Hrebendovi, ktorý sa 
narodil aj zomrel v marci. Dnes plnia úlohu Mateja Hre-
bendu  knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy 
čitateľom po celý rok.

Aj knižnica v Nemšovej tento mesiac otvorila čarovné 
dvere do sveta fantázie a rozprávok a privítala v  kráľov-
stve kníh tých najdôležitejších návštevníkov, deti ma-
terských a základných škôl. Ako prví navštívili knižnicu 
škôlkari so svojimi pani učiteľkami. V ich očkách bolo 
vidieť veľkú zvedavosť, ale aj radosť, veď po prvýkrát 
prišli na miesto, kde je tak veľa kníh. Detičky boli veľmi 
šikovné, knižky si so záujmom prezerali, listovali v nich  
a zvedavo sa pýtali, čo je v knižkách napísané. Je vid-
no, že v budúcnosti budú s písmenkami aj knihami veľkí 
kamaráti.  Za odmenu si pochutnali na sladkostiach. Ná-
vštevný deň sa však ešte neskončil a  prišla ďalšia milá 
návšteva, usmiati predškoláci z materskej školy. Deti po-
zorne počúvali a boli oboznámené s poslaním knižnice. 
Spoločne sme si prečítali rozprávku „Čo si hračky rozprá-
vali“ a predškoláci si potom so záujmom prezerali detské 
knihy, veď na budúci rok už budú z nich vedieť čítať.
18. marca prišli do knižnice zvedaví prváčikovia. Tri trie-
dy prváčikov sme privítali slávnostne, pretože ich čakala 
Abeceda z písmenkového kráľovstva. Pripravená bola to-
tiž veľká slávnosť – pasovačka prvákov za čitateľov kniž-
nice a nechýbala ani sladká odmena.
19. a 20. marca patrila knižnica žiakom prvého stupňa ZŠ, 
Janka Palu 2, s ktorými sme si pripomenuli 100. výročie 
významnej slovenskej autorky  Márie Ďuríčkovej a pre-
čítali si z jej tvorby Danka a Janka, Dunajská kráľovná...
Piataci sú veľmi šikovní a neboli v knižnici po prvýkrát, 
knižnicu navštevujú pravidelne. Všetci už majú svoje 
čitateľské preukazy a knihy si s radosťou požičiavajú. 
Poznajú pravidlá našej knižnice a je radosť pozerať, ako 
domov odchádzajú s knižkou v rukách.
Na záver mesiaca ešte knižnicu stihli navštíviť žiaci zo 
školského klubu, ktorí sa tiež kamarátia s knihami. Naj-
viac sa im páčili encyklopédie a viacerí sa do knižnice 
zapísali a domov si požičali peknú knižku.

r. r.

MAREC - MESIAC KNIHY 24. ROČNÍK MESTSKÉHO PLESU V NEMŠOVEJ

VERNISÁŽ K VÝSTAVE  
EVY KRISTÍNOVEJ

OSLAVY MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN

ROKOVANIE SENIOROV

Ôsmy marec je zapísaný v kalendároch po celom svete, aby 
sme si uctili ženskú jedinečnosť a nenahraditeľné miesto 
v spoločnosti. Je to sviatok, ktorý má nielen dlhú tradíciu, 
ale aj hlboký spoločenský dosah.  K oslavám Medzinárod-
ného dňa žien sa každoročne pripája aj  naše mesto, zor-
ganizovalo pre všetky prítomné ženy vystúpenie Dychovej 
hudby Borovienka. V nedeľu 10. marca sa veľká sála Kul-
túrneho centra zaplnila hosťami, ktorí si prišli pripome-
núť sviatok žien a preukázať im náležitú úctu. Veríme, že 
ľudové piesne a darček v podobe kvetu spravil prítomným 
ženám radosť a myšlienka tohto sviatku ostane v nás za-
korenená počas celého roka. 

Barbora Koníčková

V sobotu, 12. 1. 2019 sa v priestoroch Kultúrneho centra v 
Nemšovej uskutočnil 24. ročník mestského plesu. O hu-
dobnú zábavu sa postarala skupina Replay Band, DJ Vašo 
Hála a speváčka Beáta Dubasová.

Koncert k Medzinárodnému dňu žien

Atmosféra mestského plesu bola výnimočná aj vďaka speváčke Beáte Dubasovej

Príjemnú zábavu zaželal Miloš Mojto Pestrý program doplnili aj profesionálni tanečníci

Svoju knižku si našli aj tí najmenší
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SME TU PRE VÁS, KTORÍ NÁS POTREBUJETE.

Posledný štvrťrok v CSS Nemšová bol dosť hektický. Ni-
elen preto, že prišlo z pohľadu seniorov obdobie, ktoré je 
charakteristické svojou melanchóliou, zmenou nálad, ale 
aj preto, že sme finišovali s projektom obnovy vnútorných 
priestorov v Zariadení opatrovateľskej služby (výmena 
nábytkov na izbách prijímateľov sociálnej služby ako 
aj v priestoroch, ktoré seniori využívajú – spoločenská 
miestnosť). Súčasťou projektu bolo tiež zakúpenie vý-
počtovej techniky (notebook, dataprojektor, plátno), kto-
rá bude slúžiť klientom na prednášky a semináre, ktoré 
zabezpečujú pracovníci Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ale tiež aj na vypl-
nenie voľného času sledovaním filmov a dokumentov. Do 
kaplnky sme zakúpili syntetický klavír, ktorý slúži ako 
nástroj na muzikoterapiu, koncerty detí zo ZUŠ Nemšová 
a tiež je nevyhnutný počas slávenia bohoslužieb, ktoré 
vykonávame v pravidelných cykloch. Tento projekt bol 
ukončený v novembri 2018 a finančné zdroje v objeme 
9000,- € nám boli poskytnuté z MPSVaR SR.
Súčasťou koloritu nášho zariadenia je Deň otvorených 
dverí, ktorý každoročne zlepší náladu seniorom a ich 
príbuzným. Tento rok sa bude konať  4. júna 2019. V do-
obedňajších hodinách bude prebiehať v priestoroch CSS 
Nemšová darovanie krvi,  gestorkou ktorého je  Alžbeta 
Gurínová. Následne bude slávená sv. omša pod altánkom 
zariadenia. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Nemšová pripravia 
pre nás  kultúrny zážitok. Pre všetkých bude prichystané 
občerstvenie. Preto, ak máte v zariadení blízkeho člove-
ka, alebo len priateľa či suseda, a chcete s ním zdieľať 
svoje pocity, radosti aj starosti, alebo sa chcete len poroz-
právať, ste srdečne vítaní. 

Jar prichádza medzi nás všetkých a prebúdza v nás po-
cit radosti a šťastia. Prajem všetkým zamestnancom aj 
našim seniorom, aby boli naplnení empatiou a entuziaz-
mom a prežívali nasledujúce dni a mesiace v spokojnos-
ti a posilňovali sa navzájom pozitívnou energiou, ktorú 
všetci  tak potrebujeme.

Erik Trenčan

Skauti 117. zboru zorganizovali už po 14.-krát skautský 
ples, tentoraz sa zábava niesla v téme prírody. 

Pokračovali sme totiž v oslavách 15. výročia založenia 
nášho zboru. Ples sa konal 23. februára v priestoroch Kul-
túrneho centra v Nemšovej. Takmer 300 hostí zabávala 
dychová hudba Kamarádi z česko-slovenských hraníc  
a už tradične aj DJ Janečka. 

Na úvod plesu sa všetkým prihovorila vodkyňa zboru 
Terézia Patková. Vyzdvihla všetkých členov, ktorí svo-
jou dobrovoľníckou prácou pomohli pripraviť nielen 
plesovú zábavu, ale aj to, že vďaka nim môže zbor fun-
govať až do dnešných dní. Naše skautky z družiny Pla-
meniaky si pripravili scénku o tom, ako to na klasickej 
skautskej akcii vyzerá. Hostia mali k dispozícii aj fo-
tokútik zariadený v prírodnom štýle, takisto na nich 
o polnoci čakala bohatá tombola s rôznymi cenami. Za 
všetky dary ďakujeme našim sponzorom. Najväčšia 
vďaka patrí našim hosťom, ktorí sa zabávali až do sko-
rého rána a nenechali sa zahanbiť ani pri tradičnom 
belgickom tanci. Veríme, že sa vidíme opäť o rok na  
15. skautskom plese s ďalšou zaujímavou tématikou.

Mária Šumichrastová

Nemšovský most ponad rieku Váh pozná každý z okolia 
a tiež mnohí z nás vedia, že je tam i vhodné miesto na 
rekreačné využitie pri vode, hlavne v lete. 

No existuje i možnosť  iného využitia Váhu počas celého 
roka – je to otužovanie, ktoré som začal praktizovať ihneď 
potom ako som videl český film „Bába z ledu“ a motivo-
vala ma k tomu hlavne herečka Zuzana Krónerová, ktorá 
„podstúpila“ otužovanie v rieke Vltava. Zvládla svoju úlohu 
bravúrne a napadlo mi, že by som to mohol teda vyskúšať 
i ja, veď možnosti ideálneho kúpania vo Váhu mám kúsok 
od domu. Cieľom otužovania je hlavne zlepšenie telesnej 
zdatnosti, upevňovanie zdravia a pevnej vôle, medzi zaují-
mavé benefity patrí  lepšia nálada, pretože pri otužovaní sa 
uvoľňujú čarovné endorfíny – hormóny šťastia. 
Otužovanie môže byť rekreačné alebo športové, pričom re-
kreačným otužovaním rozumieme sprchovanie sa stude-
nou vodou a pod športovým otužovaním chápeme pláva-
nie v studenej vode pod 10°C za každého počasia. Otužovať 
sa môže každý zdravý človek, so športovým otužovaním až 
po lekárskej prehliadke. Danej problematike zdravého otu-
žovania sa venuje množstvo článkov hlavne na internete, 
ktoré by si mal každý  záujemca o stretnutie s ľadovou vo-
dou prečítať. 

Dňa 27. marca 2019 sa vo veľkej sále Kultúrneho centra 
uskutočnilo už tradičné stretnutie učiteľov pri príleži-
tosti ich sviatku – Dňa učiteľov. Posedenie všetkým prí-
tomným spríjemnilo vystúpenie Detského folklórneho 
súboru KOLÍSKA. Ďakujeme Vám, milí učitelia, že doká-
žete  to, čo nestihneme my. Patrí Vám úcta a vďaka za 
Vašu obetavú prácu.  

AJ SKAUTI VEDIA PLESAŤ

POD NEMŠOVSKÝM MOSTOM

DEŇ UČITEĽOV

JAR V CENTRE SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB NEMŠOVÁ

Hostia pri belgickom tanci, ktorý je už tradíciou skautských plesov

Organizátori a pomocníci skautského plesu

Pri otužovaní sa uvoľňujú hormóny šťastia

A prečo vlastne tento článok vznikol? V studenej rieke by 
sa nemal človek otužovať sám, môže nastať situácia, kedy 
je potrebná vzájomná pomoc a pomoc z brehu len tak ľah-
ko „neprichádza“. Rád by som teda prostredníctvom toh-
to príspevku uvítal každého vyznávača, resp. záujemcu  
o spoločné adrenalínové kúpanie pod nemšovským mostom  
a v prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle 
0908 723 325, e-mail: bedd@centrum.sk

Dušan Bednárik

Opäť „psíčkovia, naši miláčikovia, voľne pobehujúci kade-
-tade po meste, otravujúci, znečisťujúci, pre deti aj dospe-
lých vyvolávajúci strach“

ČO S MAJITEĽMI A ČO SO PSÍČKAMI?
Za posledné obdobie zaznamenávame zvýšený počet prípa-
dov nedodržiavania podmienok držania psov v našom mes-
te, ktoré stanovuje Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov a VZN mesta Nemšová  
č.1/2013 o podmienkach držania psov na území mesta. 

Množia sa ústne sťažnosti na voľne sa pohybujúcich psov  
po verejných priestranstvách. Ich majitelia si zrejme ne-
uvedomujú hrozby, ktoré sú možné pri strete psov s ne-
známymi osobami, no najmä s deťmi. Dieťa nerozozná 
pri strete so psom stupeň  nebezpečenstva. Takéto strety 
môžu mať pre dieťa vážne psychické následky a strach 
zo stretu s akýmkoľvek voľne sa pohybujúcim zvieraťom. 
Mestský úrad často prostredníctvom mestského rozhlasu 
oznamuje, že niekto hľadá, či našiel psa. Vianočné darče-
ky – zvieratká – útulky nezachránia.

Žiadame majiteľov psov vo všetkých mestských častiach  
mesta Nemšová, ktorí zistia, že sa ich miláčikovia voľne 
pohybujú po uliciach, aby tomu zabránili. Občanov, ktorí 
nezabránia voľného pohybu svojich psov, bude mesto po-
kutovať v zmysle VZN č.1/2013 o podmienkach držania 
psov na území mesta Nemšová. 
Celé znenie VZN č. 1/2013 o držaní psov v meste Nemšová 
nájde na stránke mesta www.nemsova.sk

 r. r.

V NAŠOM MESTE OPÄŤ VOĽNE POBEHUJÚ PSY

Mesto Nemšová Vás pozýva na 
 Tradičné stavanie májov

a lampiónový sprievod
30. apríl 2019 (utorok)

18.30 — Trenčianska Závada pri ihrisku
19.00 — Kľúčové pred zbrojnicou

19.30 — Luborča pred MKS
20.00 — Nemšová v amfiteátri múzea

20.30 — Lampiónový sprievod

Účinkujú
FOLKLÓRNA SKUPINA LIBORČAN
DYCHOVÁ HUDBA NEMŠOVANKA

ŽIACI ZUŠ V NEMŠOVEJ



Aj v roku 2019 naša škola pokračuje v aktivitách, na ktoré žiaci s obľubou spomínajú. Tí mladší zažili nielen 
rôzne tematické dni, ale aj tradičný karneval. Siedmaci a ôsmaci si užili lyžiarsky výcvik v malebnom prostre-
dí pod Tatrami. Siedmaci si v televíznej súťaži zmerali svoje sily s rovesníkmi z Nového Mesta nad Váhom.  
Ste zvedaví, ako to všetko prebiehalo?

ŠKOLA PLNÁ AKTIVÍT
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ
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ŽIaci v súťaži Daj si čas

SIEDMACI SÚŤAŽILI V RTVS

Viete, čo sa stalo v roku 1961? Na túto otázku by určite bez väč-
ších problémov vedeli odpovedať naši siedmaci, ktorí sa 26. 
02. 2019 zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej edukatívnej 
relácie DAJ SI ČAS v RTVS v Bratislave. Rok 1961 bol totiž té-
mou súťaže, v ktorej si svoju šikovnosť, pohotovosť i taktiku 
zmerali so žiakmi z Osemročného gymnázia v Novom Meste 
nad Váhom. Štyria súťažiaci – Vaneska Mitášová, Matúš Bla-
žej, Alex Mičko a Saška Kopačková absolvovali päť súťažných 
kôl, v ktorých mali obrovskú prevahu a zaslúžene vyhrali. Zís-
kali tak 200 €, ktoré si plánujú so svojimi spolužiakmi poriad- 
ne užiť, možno aj na koncoročnom výlete.  Žiaci našej školy 
nielen po druhýkrát súťažili, povzbudzovali a vyhrali, ale mali 
možnosť aj nahliadnuť do zákulisia televízie a na vlastnej koži 
zažiť atmosféru prípravy televízneho programu. Celú súťaž ste 
si mohli pozrieť na STV1. Boli skvelí, však?

AKTIVITY NA VYUČOVANÍ I MIMO NEHO

Ešte začiatkom februára využili naši prvostupniari krásne 
zimné počasie, ktoré bolo ako stvorené na hry so snehom  
a stavanie snehuliakov. Deti popustili uzdu svojej fantázie, 
obliekli otepľovačky, nasadili rukavice a takto vyzbrojené sa 
dychtivo pustili do práce. Vznikali snehuliaky rôznych rozme-
rov i tvarov. Všetci si túto skvelú zimnú aktivitu poriadne užili 
a nevadili im ani mrazom vyštípané červené líčka.
Ani 19. február nebol len taký obyčajný deň – bol to deň v mas-
kách. V laviciach nesedeli deti, ale rôzne rozprávkové bytos-
ti a celý zástup filmových a rozprávkových postavičiek. Na 
chodbách ste mohli stretnúť princezné, víly, policajtov, drakov 
a kovbojov. Navštívili nás aj hrôzostrašné masky, ale zvládli 
sme to. Veru bolo veselo! Zábava už tradične pokračovala aj 
popoludní na karnevale. Tri skvelé moderátorky, naše pani 
učiteľky, si pripravili veľa veselých súťaží, na ktorých sa deti 
poriadne vybláznili.

 

 

 
 

 
Žiaci prvého stupňa sa už po piatykrát zapojili do celosloven-
skej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 5, ktorá 
rozvíja u žiakov čítanie s porozumením, logické myslenie aj 
vnímanie medzipredmetových vzťahov. Z celkového počtu 
vyše 30 000 prác, odborná porota vybrala 333 kresieb v každej 

kategórii. A boli medzi nimi aj práce žiakov našej školy, ktoré 
podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom v kres-
be prepojili dva prečítané príbehy. Do ďalšieho kola súťaže 
postúpili práce žiakov: Matúš Piláthy (2. B), Barborka Macha-
rová (2. B), Sofia Mikulová (2. A), Viktória Ďurišová (3. B), Mária 
Kiačiková (4. B).
V rámci spolupráce s materskými školami sme v polovici mar-
ca privítali šikovných a zvedavých predškolákov. Prezreli si 
priestory školy, v ktorých sa vzdelávajú naši žiaci, navštívili 
triedy prváčikov, ktorí ich potešili veselou piesňou, predviedli 
svoje počtárske, čitateľské a pisateľské zručnosti. Potom sme 
dali šancu predškolákom, aby si po prvýkrát vyskúšali niekto-
ré školácke hry a úlohy. Dostali aj vlastný pracovný list, ktorý 
samostatne vypracovali. Darilo sa im naozaj výborne, a preto 
sme ich na záver odmenili vlastnoručne vyrobenými medaila-
mi. Už teraz sa na nich tešíme!

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 03. 2019) sme aj my 
pripravili pre žiakov druhého stupňa zaujímavú aktivitu. Po-
čas celého týždňa mali priestor na premyslenie a prípravu vý-
zdoby dverí svojich tried s tematikou Dňa vody. Niektorí poc- 
tivo pracovali celý týždeň, iní doťahovali výzdobu na posled-
nú chvíľu v piatok. Snaha žiakov nevyšla navnivoč. Komisia 
vybrala troje najkrajších dverí. Žiaci týchto tried boli ocene-
ní „tekutou odmenou“, presne tak, ako sa na Deň vody patrí.  
A ktoré dvere boli najkrajšie? To predsa nie je dôležité! Dôleži-
té je, že si všetci uvedomili potrebu chránenia tohto vzácneho 
prírodného zdroja.

PREDNES POÉZIE A PRÓZY

21. 02. 2019 sa v budove TSK v Trenčíne uskutočnilo obvodné 
kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – 65. ročník 
Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince. Našu školu re-
prezentovali L. Červeňanová (3. A), K. Filípková (5. B), B. Polá-
ková (6. B) a D. Hicová (9. B). Krásne 3. miesto získala Barborka 
Poláková, 2. miesto a zároveň postup do okresného kola vybo-
jovala Laura Červeňanová. 22. 03. 2019 sa konalo v Melčiciach 
– Lieskovom okresné kolo.  Laura získala krásne 3. miesto, k 
čomu jej srdečne blahoželáme. Všetkým dievčatám  ďakujeme 
za svedomitú prípravu a reprezentáciu školy.

ÚSPECHY ŠKOLY I NAŠICH ŽIAKOV

Tento rok sa štvrtýkrát v základných školách uskutočnilo tes-
tovanie žiakov 5. ročníka. Aj tohtoroční piataci nadviazali na 
výborné výsledky tých minuloročných a pokračujú tak v dlho-
ročnej štafete nadpriemerných výsledkov našej školy v porov-
naní s celoslovenským priemerom. V matematike prekročili 
naši žiaci slovenský priemer o 9 %, v slovenskom jazyku a li-
teratúre o 8,6 %.  
Našich štrnásť najlepších pingpongistov sa zúčastnilo 11. 
ročníka stolnotenisového turnaja O pohár primátorky mesta 
Trenčianske Teplice. Žiaci s veľkým nasadením zápolili už v 
základných skupinách a napokon sa v bojoch o medaily ne-
dali zahanbiť ani hráčmi profesionálnych stolnotenisových 
klubov. Z turnaja si odniesli tri bronzové medaily T. Haljaková 
(9. B), B. Poláková (6. B) a M. Belko (7. A) a jednu striebornú 
medailu J. Šupíková (5. B).
Aj naši futbalisti predviedli svoje skvelé výkony v základnom 
kole Futbal cupu. V ZŠ, Na Dolinách v Trenčíne ukázali chlapci 
výborné hracie a kombinačné schopnosti a právom si vybojo-
vali 1. miesto a postup do ďalšieho kola.
To, že máme v škole výtvarne nadané deti, potvrdili aj výsled-
ky výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Vesmírna fantázia 
našich žiakov bola ocenená v dvoch kategóriách. Za 1. stupeň 
ZŠ získali ocenenie P. Mutňanská (1. C) s postupom do celoslo-
venského kola  a N. Janíková (1. C). Za 2. stupeň sa k oceneným 
žiakom pridali M. Vavrúš (8. A) a K. Ondrejičková (8. A). V regi-
onálnej výtvarnej súťaže Príroda, životné prostredie a deti bola 
ocenená L. Lavičková (7. A) za farebné stvárnenie sveta pod 
vodou. Všetkým žiakom srdečne gratulujeme.

LYŽIARSKY VÝCVIK VO VERNÁRI

 
V termíne 17. – 22. 02. 2019 absolvovalo 42 žiakov siedmeho 
a ôsmeho ročníka lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku 
Vernár – Studničky. V penzióne Suchá, ktorý sa im stal na 
týždeň druhým domovom, mali zabezpečené príjemné ubyto-
vanie, celodennú stravu i pitný režim. Na svah, ktorý bol od 
penziónu vzdialený asi 2 km, ich vozil zabezpečený skibus.  
V lyžiarskom stredisku boli k dispozícii 3 vleky. Miernejší 
svah využívali hlavne začiatočníci. Pod vedením obetavých 
externých inštruktorov Mirky a Jožka  postupne zdolávali po-
čiatočné obavy z lyžovania. Napriek tomu, že väčšina z nich 
stála na lyžiach po prvý raz, ich odhodlanie a rešpektovanie 
pokynov veľmi skoro prinieslo zreteľné pokroky. Pani učiteľ-
ky Mgr. Z. Škorvánková a Mgr. D. Heynes odovzdávali svoje 
bohaté lyžiarske zručnosti skúsenejším lyžiarom. Pedagogic-
ký dozor a morálnu podporu zabezpečovali Mgr. M. Mojtová  
a Mgr. I. Škundová, otázky zdravia riešila zdravotníčka Domi-
nika. Podvečerné hodiny mali žiaci vyplnené zaujímavými 
prednáškami. To, že mnohých zaujali, potvrdili svojím vzor-
ným správaním na svahu, za čo im, samozrejme, patrí veľké 
poďakovanie. Veríme, že z lyžiarskeho výcviku si žiaci okrem 
účastníckeho diplomu a ďalších ocenení odniesli aj veľa neza-
budnuteľných zážitkov, nových kamarátstiev a dobrý pocit, že 
sa naučili niečo nové.

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Kreatívne masky žiakov na spoločnom karnevale

Zaujímavé aktivity na Deň vody

Lyžiarsky výcvik žiakov



REALIZÁCIA PROJEKTOV

Škola intenzívnym tempom spláca modernizačný dlh. 
V poslednom období sa podarilo obnoviť vybavenie  po-
čítačových miestností vďaka štyridsiatim počítačom 
poskytnutým sponzorským spôsobom Slovenskou spo-
riteľňou. Počítače sú tiež umiestnené v každej učebni  
a škola v krátkom čase plánuje prechod na elektronickú 
triednu knihu. Z tohto dôvodu sme dokončili sieťovanie 
všetkých vyučovacích priestorov a kabinetov školy.  
Do vyučovania sa nám podarilo doplniť interaktívne 
tabule takmer vo všetkých triedach na prvom stupni 
a nové projektory do všetkých tried na druhom stupni. 
V spolupráci s rodičmi a s firmou Comextrans postup-
ne vybavujeme interaktívnymi tabuľami  aj špeciálne 
triedy. Vďaka spolupráci s mestom Nemšová a s Bis-
kupstvom Nitra sa podarilo zrealizovať rekonštrukciu  
a modernizáciu kamerového bezpečnostného systému  
a tiež zriadiť novú, kvalitne vybavenú, učebňu hudob-
nej výchovy.
Škola je svojím štatutárnym zástupcom spoluzakla-
dateľom Fóra proaktívnych škôl. Začali sme budovať 
školu ako miesto, v ktorom sa jej aktéri aktívne pozná-
vajú a učia sa žiť v komunite.   Našou ambíciou je stať 
sa školou čo najlepšie odpovedajúcou na potreby svo-
jich detí a v spolupráci s naším duchovným správcom 
budovať jedinečný charakter katolíckej školy. V škole 
stále realizujeme projekt inkluzívneho vzdelávania so 
zameraním na integrovaných žiakov. V priebehu naj-
bližších mesiacov začneme realizovať projekt centra 
otvorenej komunikácie, kde bude vykonaná úprava  
a modernizácia  školských priestorov.                                                                                                                         

Lubomír Král

DUCHOVNÉ AKTIVITY
  
Každý človek je na základe krstu a sviatosti birmovania 
pozvaný k tomu, aby dobre poznal pravdy svojej viery. 
Toto poznanie je potrebné neustále počas celého živo-
ta rozširovať. Veľkou pomôckou pri tomto rozvoji našej 
viery nám je duchovný odkaz  pápeža Pavla VI, z kto-
rého budeme čerpať v tomto pôstom období v ranných 
zamysleniach v kaplnke našej školy. Všetci vieme, že  
pobožnosť, ktorá je charakteristická pre pôstne obdo-
bie, je krížová cesta. Aj my sa ju budeme modliť a denne 
uvažovať nad konkrétnym zastavením krížovej cesty  
a tak postupne, akoby kráčať až na jej vrchol a sprevá-
dzať tak Pána Ježiša. Symbol kráčania je pre nás veľ-
mi dôležitý preto,  lebo vieme, že k vykonaniu jedného 
kroku potrebujeme dve nohy. Preto aj my budeme nad 
jedným zastavením uvažovať dva dni. Vykročíme tým, 
že si predstavíme konkrétne zastavenie a čo v ňom Pán 
Ježiš prežíval. Na druhý deň dokončíme krok  tým, keď  
v učení dnes už svätého pápeža Pavla VI. budeme hľa-
dať a nachádzať určité paralely s posolstvom každého 
zastavenia krížovej cesty. 

Monika Tatranská

NAŠE ÚSPECHY 

ÚSPECH PIATAKOV
Výborným úspechom našich žiakov a učiteľov sú  vý-
sledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka z 
predmetov matematika a slovenský jazyk. Naši piataci 
boli testovaní v novembri 2018 a dozvedeli sme sa, že 
prekročili celoslovenský priemer úspešnosti odpovedí 
o 7,6 % v matematike a o 2,6 % v slovenčine. Sme na 
naše deti hrdí.
RADI POČÍTAME
Máme úspešného riešiteľa okresného kola matema-
tickej olympiády. Jakub Forgáč z 5.A sa umiestnil na 
úžasnom 7. mieste. Patrí mu veľká pochvala.
RADI RECITUJEME 
V našej škole sme si pripomenuli 170. výročie narodenia 
slovenského básnika P. O. Hviezdoslava počas školských 
kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Šiesti najori-
ginálnejší víťazi v svojich kategóriách  pre 1. i 2. stupeň 
ZŠ postúpili do obvodného kola, kde sa vo veľkej konku-
rencii nestratili. 20. február bol významným dňom pre  
Kvetoslavova Navrátila z 9.A, ktorý obsadil  v Trenčíne 
krásne 3.miesto v recitácii prózy s ukážkou od Zuzky Šu-
lajovej Denník Lukášovými očami. Blahoželáme.  
RADI SPIEVAME
Pod vedením p. uč. Královej a p. uč. Karlíka  si 9 žiaci  
1. i 2. stupňa pripravili 2 piesne a zúčastnili sa obľúbe-
nej speváckej súťaže Nemšovský slávik, ktorú každo-
ročne organizuje  ZUŠ a mesto Nemšová. Naši slávici 
boli výborne pripravení a obsadili 5 víťazných miest 
– jedno 1. miesto /Natália Miškechová, 7.A/, 2. miesto 
/Katarína Šumichrastová, 6.A/ a tri   krásne 3. miesta 
/Martina Máliková, 8.A, Lucia Ďuríková, 4.A, Petra Ko-
níčková, 4.A/. Gratulujeme.

RADI ČÍTAME 
Pri príležitosti Marca – mesiaca knihy, navštívili naši 
piataci Mestskú knižnicu v Nemšovej.
18. marca sa žiaci I. stupňa, ŠT, piataci a šiestaci zúčast-
nili  pútavého a netradičného stretnutia  so spisova-
teľom a hudobníkom Branislavom Jobusom, autorom 
populárnych detských kníh. A taktiež MŠ zorganizo-
vala pre svoje detičky krásnu besedu so spisovateľkou 
Danielou Vaclavovou, rodáčkou z Nemšovej. Všetky 
deti sú obohatené o úžasné čitateľské zážitky.

JAR NÁM UŽ KLOPE NA DVERE. I V TOMTO PÔSTNOM OBDOBÍ, KEDY SA CHYSTÁ-
ME NA SLÁVENIE ZMŔTVYCHVSTANIA JEŽIŠA KRISTA, JU PRIVÍTAME V KSŠ  RÔZ-
NYMI DUCHOVNÝMI,  ŠKOLSKÝMI  I MIMOŠKOLSKÝMI AKTIVITAMI.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

AKTIVITY ŠKOLY

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
Pod vedením koordinátorky p. uč. Babulíkovej v decem-
bri minulého roka prebehli na našej škole voľby žiakov 
II. stupňa  ZŠ do Žiackej školskej rady. Zástupcovia 
jednotlivých tried tak vytvorili deväťčlenný tím, ktorý 
pomáha svojou aktivitou skvalitniť život na škole. Čle-
novia ŽŠR majú za sebou prvé školenie organizované 
Radou mládeže Trenčianskeho kraja i prvú participáciu 
na programe školy počas tradičného fašiangového kar-
nevalu. Investujeme do vzdelania a skúseností, pretože 
vieme, že čím zodpovednejší a rozhľadenejší budú naši 
žiaci, tým viac im bude záležať na všeobecnom dobre. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity našej ŽŠR. Najbliž-
šie sme pripravili Marec - mesiac knihy i enviromen-
tálny deň venovaný vode.

LYŽIARSKY KURZ
- sa konal  pre  KSŠ v termíne 28.1. - 1.2.2019 v lyžiar-
skom stredisku SKI TÁLE v Nízkych Tatrách. Kurzu 
sa zúčastnilo 40 žiakov pod vedením skúsených pe-
dagógov. Ubytovanie bolo v penzióne Grand na Bystrej.  
Všetci zúčastnení urobili v lyžovaní výrazný pokrok  
a  záverečných lyžiarskych pretekov sa zúčastnili  aj tí, 
ktorí na začiatku týždňa stáli na lyžiach po prvýkrát. 
Tešíme sa už na ďalšie lyžovania. 

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
23. februára 2019  bolo vo veľkej telocvični našej školy  
veselo. Prečo? Konal sa tu veľkolepý Fašiangový kar-
neval. Viac ako 70 masiek sa predstavilo porote a pred 
zrakmi svojich spolužiakov, rodičov a vyučujúcich od-
prezentovalo svoje nápadité  preoblečenie. Najkrajšie 
masky boli odmenené.     

        
POĎAKOVANIE
Dňa 19.01.2019 sa rodičia a priatelia školy stretli už na 
27. Tradičnom posedení pri hudbe a kapustnici v KSŠ 
v Nemšovej. V  programe vystúpili so spoločenskými 
tancami tanečné páry z Tanečnej školy manželov Žiž-
kovcov. K dobrej zábave prispela hudobná skupina Rit-
mo. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli organizáciou, 
materiálnym alebo finančným darom a hlavne  svojou 
účasťou na  zrealizovaní tejto vydarenej  akcie.

Krásne a požehnané veľkonočné sviatky, plné jarného slniečka, 
želá všetkým pedagogický kolektív Katolíckej spojenej školy.

Pripravila Mária Urbánková
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Z fašiangového karnevalu

Víťazi Nemšovského slávika

Členovia Žiackej školskej rady KSŠ Nemšová

Lyžiarsky výcvik
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6. ročník speváckej súťaže Nemšovský slávik

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ
DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV
Materská škola už niekoľko rokov aplikuje vo výchove a vzde-
lávaní vlastný projekt školy „Žijeme zdravo“. Jedným zo sta-
novených cieľov je viesť deti k starostlivosti o svoje zdravie, 
ktorý v edukačnom procese upevňujeme rôznymi formami 
a metódami. V starostlivosti o dentálnu hygienu využívame 
projekt spoločnosti DM drogerie „Veselé zúbky“, do ktorého 
sa triedy sporadicky zapájajú. Veľká radostná novina priletela  
k deťom 1. triedy elokovanej triedy na Ulici Ľuborčianskej pod 
vedením Lýdie Adamčíkovej. Detí v projekte získali ocene-
nie, a to vo forme hygienických darčekov, zúbkových aktivít  
a koncertu, ktorý sa konal 30.01.2019 v Kultúrnom centre Nem- 
šovanka. Zúčastnili sa ho deti celej materskej školy a spolu so 
zúbkovou hliadkou si zaspievali a zasúťažili. Veľkou radosťou 
boli veveričky Bibi a Bibko, ktoré spolu so zúbkovou hliadkou 
vyčarili „zúbkový“ úsmev a radosť všetkých detí.

V JARNÝCH MESIACOCH PRIPRAVUJEME
Návšteva mestskej knižnice | Aktivity spojené s ľudovými 
tradíciami - Veľkonočná šibačka | Rozlúčka s Morenou | Sta-
vanie mája | Prehliadka ľudových tancov v mestskom amfite-
átri | Divadelné predstavenie „O psíčkovi a mačičke“ | Výstavu 
ku Dňu Zeme v mestskom múzeu | Jarný koncert v spolupráci 
so ZUŠ Nemšová | Cirkusové predstavenie Maša a medveď

Miroslava Dubovská

NEMŠOVSKÝ SLÁVIK
22. februára sa konal 6. ročník speváckej súťaže o naj-
krajšie „zlato v hrdle“ v Nemšovej. Do súťaže sa zapojilo 
29 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do viacerých kate-
górií. Nemšovskými slávikmi sa stali Ela Luprichová, 
Dorota Prnová, Nina Holúbková a Natália Miškechová.

JARNÉ KONCERTY
Jar sme privolali našimi hudobnými koncertmi v Mest-
skom múzeu v Nemšovej, Centre sociálnych služieb  
a jarným výchovným koncertom pre materské školy.

TANCOVALI SME SME PRE MIRIAMKU A TIMEJKU
7. 4. sme sa roztancovali na 2. ročníku nesúťažnej regi-
onálnej prehliadky tanečných skupín a detských folk-
lórnych súborov. Všetky choreografie boli venované 
na pomoc pre Miriamku a Timejku, pre ktoré si osud 
pripravil neľahkú životnú cestu. Naše tanečnice nielen 
tancovali s veľkým srdiečkom, ale i finančne prispeli 
na podporu liečby menovaných dievčat. 

PRIPRAVUJEME

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
• 9. 5. 2019 • 14.00-17.00 • v budove ZUŠ, 
pre tanečný odbor 15. 5. 2019 14.30-16.30 
v malej telocvični ZŠ Janka Palu.
PRIJÍMACIE SKÚŠKY
• 14.-15. 5. 2019 • 14.00-17.00 • v budove ZUŠ
ZÁVEREČNÝ KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU
• 24. 5. 2019 • 19.00 • Kultúrne centrum Nemšová
CELOSLOVENSKÁ TANEČNÁ SÚŤAŽ  
MODERNÉHO TANCA DANCE POETRY 
• 25. 5. 2019 od 9.30 •
VERNISÁŽ VÝTVARNÉHO ODBORU
• 31. 5. 2019 16.30 • Mestské múzeum Nemšová
DVORECKÝ DYCHFEST
• 6. 6. 2019 14.30 • Mestské múzeum Nemšová
CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM 
LETNÝ KONCERT
• 19. 6. 2019 16.30 • Mestské múzeum Nemšová

METODICKÝ DEŇ V ZUŠ
Deň učiteľov sme strávili nielen príjemným posedením 
v Kultúrnom centre, ale i vzdelávaním v oblasti hudby 
a tanca. Naši učitelia mali možnosť vypočuť si pred-
nášku Mgr.art Michaela Berkiho, vedúceho klavírneho 
oddelenia Žilinského konzervatória, či zatancovať si  
a niečo bližšie sa dozvedieť o brušnom tanci od pani 
Miriam Lašovej z tanečnej skupiny Džamál.

ÚSPECHY TANEČNÉHO ODBORU
2.polrok začal tanečná skupina Elis s viacerými 
úspechmi. Na súťaži Deň tanca v Trenčíne vybojovala  
3x umiestnenie v striebornom pásme a 3 x v bronzovom 
pásme a na súťaži Pohyb bez bariér v Bratislave získala 
3x 1. miesto s postupom do súťaže International Dance 
Novalja v Chorvátsku.

Vedenie ZUŠ Nemšová



Dňa 23. 11. 2018 uplynul  
1 rok, 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 19. 1. 2019 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho brata a strýka 
VILIAMA HUSÁRA. Kto ste 
ho poznali, venujte mu  
s nami tichú spomienku.  
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 17. 2. 2019 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša mama, 
babka a prababka SIDKA 
KRESÁNKOVÁ a dňa 
25.2. uplynie 22 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
otec a dedko LADISLAV 
KRESÁNEK. S láskou 
spomínajú dcéry a syn  
s rodinami. 

Dňa 1. 2. 2019 sme si 
pripomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec a dedko 
MARIÁN MORAVČÍK.  
S láskou spomína manželka 
a deti s rodinami.

Dňa 4. 2. 2019 uplynulo 
15 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
drahý otec a najlepší 
dedko a pradedko EDUARD 
KUDLÍK. Kto ho mal rád, 
nech zapáli jednu sviečku 
ako spomienku na neho. 
Manželka, deti s rodinami, 
vnúčatá s rodinami  
a všetci najbližší.

Dňa 7. 2. 2019 uplynulo 
10 rokov od smrti môjho 
manžela Ing. LADISLAVA 
ĎURIŠA. S láskou spomína 
manželka Eleonóra, 
Ladislav a Andreja  
s rodinami.

Dňa 11. 3. 2019 uplynulo 30 
rokov, čo nás navždy opustil 
manžel a otec BERNARD 
PRNO. S láskou spomína 
manželka a deti s rodinami.

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY  Dňa 27. 1. 2019 uplynuli 
štyri roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mama a stará 
mama pani  učiteľka 
DANIELA ADAMČÍKOVÁ. 
Ten, kto  
v srdciach žije, nezomiera.  
S úctou a smútkom v duši 
na ňu spomínajú manžel, 
deti s rodinami a celá  
smútiaca rodina. 

Dňa 3. 5. 2019 si 
pripomenieme 1. výročie,  
čo nás navždy opustila naša 
milovaná mama a babka 
AGNESA MINDÁROVÁ a 
dňa 12. 10. si pripomenieme 
24. výročie, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec  
a dedko ONDREJ MINDÁR.  
S láskou a úctou spomína 
celá rodina. 

Dňa 3. 4. 2019 uplynulo 10 
rokov, čo nás navždy opustil 
brat DANIEL MINDÁR.  
S láskou spomínajú  
sestry a brat.

Dňa 20. 4. 2019 si 
pripomenieme nedožité  
70. narodeniny manžela, 
otca a dedka JOZEFA 
PAVLAČKU z Trenčianskej 
Závady. S láskou v srdci  
a so smútkom v duši si 
naňho spomína celá rodina. 

Dňa 29. 4. 2019 uplynie už 
päť rokov, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko, 
pán MICHAL BARÁNEK 
vo veku 84 rokov. S úctou 
spomína smútiaca rodina.                               
Odpočívaj v pokoji!

Pri príležitosti nedožitých 
75. narodenín JÁNA PATKU 
a pri 6. výročí úmrtia 
ŠTEFÁNIE PATKOVEJ si na 
svojich blízkych zosnulých 
s láskou spomínajú deti  
s rodinami.

ZELENÝ ŠTVRTOK 18. 4. | DEŇ USTANOVENIA EUCHARISTIE  
         A KŇAZSTVA
Nemšová 18:00

VEĽKÝ PIATOK 19. 4. | DEŇ UMUČENIA A SMRTI PÁNA
V tento deň je prísny pôst
Obrady Veľkého Piatku 17:00 (Nemšová)
Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 21:00 (Nemšová)

BIELA SOBOTA 20. 4.
Sviatosť Oltárna v Božom hrobe od 8:00
Slávnosť Vzkriesenia 18:00
 
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 21. 4. | NAJVÄČŠÍ SVIATOK KRESŤANSTVA
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15    Nemšová 17:30 
Kľúčové 7:30   Trenč. Závada 8:45

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 22. 4.
Nemšová 8:00    Nemšová 10:15  
Kľúčové 7:30   Trenč. Závada 8:45
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Z MATRIKY MESTA
BOHOSLUŽBY NA VEĽKÚ NOC

POĎAKOVANIE

VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY,  
MESTSKÁ PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA NEMŠOVÁ

OZNAMUJÚ  OBČANOM  MESTA  AJ  ŠIROKEJ  VEREJNOSTI, 
INFORMÁCIE O  POSKYTOVANÍ  NASLEDUJÚCICH  

POHREBNÝCH  A  CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB.

Správa a prevádzkovanie všetkých pohrebísk a domov smútku v meste Nemšová
Dom smútku Nemšová, Ul. Moravská, Ul. Janka Palu,
Dom smútku Ľuborča, Ul. Družstevná,
Dom smútku Kľúčové, Ul. Trenčianska,
Cintorín Trenčianska Závada.

• prenájom hrobových miest a výber poplatkov na 10 rokov, obnova a predĺženie    
  užívacieho práva hrobu na každých ďalších 10 rokov
• prepožičanie miesta pre postavenie hrobky na 10 rokov a následná obnova  
  a predĺženie užívacieho práva na 10 rokov

Prenájom Domu smútku na smútočné obrady s tým spojené ako:
• sprostredkovanie hudby, spevákov, kapely, reprodukovanej hudby
• organizovanie rozlúčkového obradu
• zabezpečenie prevozu zosnulých osôb na území SR a susedných krajín
   klimatizovaným pohrebným vozidlom HYUNDAI 
• použitie chladiaceho zariadenia /boxov/ k uloženiu zosnulého pred pohrebom
• predaj rakiev
• kopanie hrobov a pochovávanie zosnulých, zhotovenie obrúb  
   na všetkých mestských cintorínoch
• vydávanie  povolenia na vybudovanie hrobky alebo obruby 
• vedenie evidencie zosnulých na mestských cintorínoch, zabezpečenie úpravy  
  a starostlivosť o areál cintorínov, ako aj iné nešpecifikované služby podľa  
požiadavky pozostalých.

Hrobové miesto a miesto pre umiestnenie hrobky určujú na základe platného cintorínskeho poriadku 
Verejno-prospešné služby m. p. o. Nemšová prostredníctvom správcu cintorínov.

Informácie, prevoz zosnulých, predaj rakiev
VPS m. p. o., Mierové námestie 21, Nemšová
Tel. 32/6598422 | 0911 956 252

Dňa 20. 3. 2019 nás vo veku 92 rokov opustila naša mama, svokra, babka a 
prababka IRENA PAVLAČKOVÁ z Trenčianskej Závady. Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa s ňou prišli rozlúčiť, za slová útechy a kvetinové dary. Naša veľká vďaka patrí 
aj vdp. dekanovi Jánovi Smolkovi a vdp. kaplánovi Dominikovi Ondriašovi za jej 
zaopatrenie a dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina. 

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým z rodiny, priateľom, spolužiakom, 
susedom, spolupracovníkom a známym, ktorí prišli na poslednej ceste 
odprevadiť a naposledy sa rozlúčiť s našou drahou manželkou, mamou, dcérou 
a sestrou MONIKOU BAGÍNOVOU (rod. Haljkakovovu), ktorá nás navždy 
opustila 17. 12. 2018 vo veku 49 rokov. Ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Naše poďakovanie patrí aj pánovi kaplánovi Mgr. Dominikovi Ondriašovi 
za dôstojnú rozlúčku. S úctou, láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.  

Ďakujem rodine, priateľom, 
kolegom, susedom  
a ostatným, že sa prišli 
rozlúčiť s mojím manželom 
STANISLAVOM KOVÁČOM 
dňa  21. 12. 2018,  ktorý 
zomrel vo veku 72 rokov. 
Lúči sa manželka Mária, syn 
Stanislav a ostatná rodina. 
Odpočívaj v pokoji.

Ďakujeme rodine, priateľom, 
kolegom a všetkým ostat- 
ným, ktorým bola blízka, že 
si prišli uctiť, zaspomínať
a rozlúčiť sa s našou  milova- 
nou dcérou DADKOU KRAU- 
SOVOU, ktorá tragicky zahy- 
nula 10. 11. 2018. Rodičia, 
sestry s rodinami a priateľ 
Dominik. „Nikdy na Teba 
nezabudneme. Ľúbime Ťa.“



VZNIK A ZAMERANIE

Naše o. z. založili nadšenci z Nemšovej 
so záujmom o cyklistiku, presnejšie MTB 
(mountain biking – horská cyklistika), so za-
meraním na downhill. MTB cyklistika sa za-
meriava aj na enduro, freeride a cross-coun-
try. V okolí Nemšovej nie je žiadna podobná 

organizácia, ktorá by sa sústredila na tento druh športu. Na Slovensku však existujú mnohé 
bike-parky, ktoré ponúkajú možnosť realizovať tento šport a zároveň sa tu tiež organizujú aj 
preteky v MTB organizované Slovenským zväzom cyklistiky. 

NAŠOU ŠPECIALIZÁCIOU JE HLAVNE DOWNHILL
Downhill –  alebo zjazd je časová disciplína, koná sa na strmých svahoch, ktoré ponúkajú 
vysoké rýchlosti a takisto množstvo skokov a prekážok. Trať je stanovená po každej strane 
páskami a väčšina z nich sa dá prejsť za dve až päť minút. 

ZVÝŠIŤ ZÁUJEM O CYKLISTIKU
Naším cieľom je zvýšiť záujem detí a mládeže z Nemšovej a okolia o športové aktivity, hlavne 
o cyklistiku a jej kategórie. Radi uvítame v našom združení nové talenty a záujemcov o zjazdo-
vé bicyklovanie. V našom záujme je aj vybudovanie trate v Nemšovej pre cyklistické aktivity, 
kde môžu mladí ľudia skúšať svoje limity. V neposlednom rade je naším hlavným cieľom zú-
častňovať sa pretekov na svetovej úrovni a reprezentovať tak nielen nás, ale aj naše mesto, 
Nemšovú.  Každoročne sa budeme zúčastňovať Slovenského pohára, Moravsko-Slovenského 
pohára v Downhille a na pretekoch na Európskom pohári. A týmto spôsobom máme možnosť 
formovať budúce známe športové osobnosti. Veď aj svetovo známy Peter Sagan začínal práve 
s downhillom.

SKÚSENOSTI
V našom tíme máme momentálne jedného skúseného nemšovského jazdca, ktorý už má skú-
senosti s účasťou na slovenských, českých a dokonca európskych pretekoch. 

KONTAKT            ČLENOVIA
Telefón: +421 944 126 904 / +421 940 645 398  Peter VAVRO – predseda
Email: apracingclub@gmail.com      Mgr. Ivana PORUBSKÁ – podpredseda
            Norbert VAVRO – člen, pretekár
SPOLUPRÁCA
Champion Club o.z.        
Slovenský zväz cyklistiky       Nájdete nás aj na
All Partners, s.r.o.

NAŠOU ŠPECIALIZÁCIOU JE HLAVNE DOWNHILL

ŠPORT
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POZVÁNKY

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

  Výbor MS SČK oznamuje občanom, že ďalší odber krvi sa koná dňa 4. 6. 2019  
  v Centre sociálnych služieb na Ulici Odbojárov v Nemšovej v čase od 7.30 do 10.00.

Pozývame Vás na autobusový zájazd do Krakova na „15. púť Božieho Milosrden-
stva“, ktorý sa uskutoční dňa 4. 5. 2019. Odchod z Trenčianskej Závady, Ľuborče, 
Kľúčového a Nemšovej bude o 01.00. Cena za osobu je 18 Eur.

Ďalší zájazd na Stretnutie „Rodiny Nepoškvrnenej“ sa koná dňa 22. 6. 2019 na Budkove-
-Ladce, Odchod z Trenčianskej Závady, Ľuborče, Kľúčového a Nemšovej bude o 9. 00.
Záujemcovia na uvedené akcie sa môžu prihlásiť u predsedkyne SČK Alžbety Gurínovej 
na tel. čísle 0905 382 237.

DÁTUM MIESTO PRETEKU NÁZOV PRETEKU

14.4.2019 Jasenská dolina (SK) 1. kolo MSDH

19.4.-21.4.2019 Maribor (SLO) 1. kolo EU DH CUP

3.5.-5.5.2019 Krajinska Gora (SLO) 2. kolo EU DH CUP

2.5.2019 Hnilčík - Mraznica (SK) 1. kolo SPDH

2.6.2019 Polomka (SK) 2. kolo SPDH

23.6.2019 Kouty nad Desnou (CZ) 2. kolo MSDH

28.6-30.6.2019 Abetone (ITA) 3. kolo EU DH CUP

7.7.2019 Veľká Rača (SK) 3. kolo MSDH

21.7.2019 Hriňová - Košútka (SK) 3. kolo SPDH + MSR

26.7.-28.7.2019 Pila (ITA) 4. kolo EU DH CUP

16.8.-18.8.2019 Špičák (CZ) 5. kolo EU DH CUP

25.8.2019 Veľká Rača (SK) 4. kolo SPDH

1.9.2019 Wisla - Stožek (PL) 4. kolo MSDH

15.9.2019 Lučivná (SK) 5. kolo SPDH (finále)

22.9.2019 Malinô Brdo (SK) 5. kolo MSDH

20.9.-22.9.2019 Brandnertal (AUT) 6. kolo EU DH CUP (finále)

6.10.2019 Bílá (CZ) 6. kolo MSDH (finále)

24.5.-26.5.2019 Kálnica, Nové mesto nad Váhom BIKEFEST

VYSVETLIVKY:
SPDH – slovenský pohár v downhille (zjazdovej cyklistike)
MSDH – moravsko-slovenský pohár v downhille
EU DH CUP – európsky pohár v downhille
MSR – majstrovstvá SR

21. 5. 2019 • 18.00 • KULTÚRNE CENTRUM NEMŠOVÁ

Požehnané Veľkonočné sviatky 

želajú všetkým čitateľom 

Redakčná rada 

Nemšovského spravodajcu 

a kolektív pracovníkov 

Mestského úradu v Nemšovej.



Začiatkom 70. rokov sa menila silueta podniku n. p. Skloobal Nemšová i celej obce. Zásadný 
obrat nastal i v športe. Renesancia športu akoby tvorila paralelu s rozvojom sklárne i obce.  
Prišla nová generácia funkcionárov, ktorí mali dôveru n. p. a boli ochotní v športe pracovať. 
Dobrá práca sa odrážala v dosahovaní dobrých športových výsledkov i v koncepčných záme-
roch realizovať nový športový areál za bývalým židovským cintorínom. V r. 1977 bolo uvedené 
do prevádzky letné kúpalisko a v tomto roku sa v rámci akcie Z začalo s výstavbou športovej 
haly. Investorom bola obec Nemšová.ŠH sa vybudovala za necelých 17 mesiacov s nákladom 
7 miliónov Kčs /asi 233 tis €/. Hlavným dodávateľom stavby bola Bučina Zvolen n. p. Výstavba 
ŠH bola zložitejšia, pretože podložie stavby si vyžadovalo veľa prípravy a stavebných prác. 
Stavebný dozor vykonával p. Pavel Chmelina. 

Slávnostné odovzdanie do prevádzky sa uskutočnilo 30.3. 1979 za účasti vtedajšieho predsedu 
SUV ČSTV prof. D. Černáka, vedúcich  predstaviteľov okresných a miestnych úradov a vedenia 
n. p. Skloobal. ŠH sa následne stala majetkom TJ Skloobal a od r. 1993 je majetkom mesta Ne-
mšová. V rokoch 1979-1991 bol jej vedúcim p. K. Vavro a od r. 1991 V. Gajdoš.
Šport v ŠH nadviazal na veľmi dobrú prácu jednotlivých oddielov TJ Skloobal – futbalu, hokeja, 
basketbalu, stolného tenisu, hádzanej, volejbalu,karate, šachu, RTVS  a pri poriadaní spartaki-
ád. V ŠH našli výborné podmienky na tréning, zápasy , turnaje spomínané oddiely jednotlivých 
športov, rekreační i vrcholoví športovci, študenti Športového gymnázia Trenčín, Dukly Trenčín, 
deti základných a materských škôl, príslušníci  vojenských útvarov, pracovné kolektívy a rôz-
ne záujmové združenia. Od r. 1990 sa tu hrá každoročne žiacky zimný halový turnaj O primátor-
skú vázu a od r. 1992 zimná halová futbalová miniliga. V r. 1993 bol vybudovaný zo zasadačky 
a vstupných priestorov fitnes club.

EXTRALIGA ŽIEN 
V základnej časti sa naše ženy umiestnili na 4. mieste.
PLAY OFF:  Štvrťfinále: Nemšová - Tvrdošín 1 : 9 / Nemšová - Tvrdošín 3 : 4; / Tvrdošín - Nemšo-
vá 5 : 7 / Tvrdošín - Nemšová 1 : 0 (postúpil Tvrdošín)
10. ROČNÍK 1. LIGY ŽIEN 2018/2019 VO FLORBALE
Nemšová „B“ vyhrala 1.ligu 4. krát.

Tréner P. Tydlačka povedal: „Som nesmierne rád, že ZI žije a odohral sa jubilejný 10. ročník. 
Pred 12. rokmi mi dalo veľa práce založiť túto súťaž pre dievčatá, ženy a postupne rozvíjať žen-
ský florbal na Slovensku. Súťaž má svoj kredit a postupne dáva možnosť hrať ďalším talentom 
na Slovensku. V blízkej budúcnosti treba naštartovať ženské regionálne súťaže žien na Sloven-
sku. Nemšová má dostatok talentovaných hráčok, a preto sme na 10. ročník vstúpili do súťaže. 
Nehrali sme ZI posledných 5 rokov a 10. ročník Nemšová B vyhrala a celkovo už 4-krát. Tento 
ročník ZI odohralo za Nemšovú B až 39 hráčok. V súťaži bolo viacero kvalitných tímov Lido BA, 
Trenčín, Partizánske, Kysucké N. Mesto “B”, súperov potrápilo Mútne, Banská Bystrica a iné. 
Niektoré zápasy mali väčšiu úroveň a kvalitu ako ZEX. Chcem sa poďakovať všetkým hráčkam, 
realizačnému tímu, za odohratie ZI, lebo nie je vôbec jednoduché hrať ZI a ZEX. Nemšová splni-
la ďalší cieľ a historicky získala už 22 titul“.

STARŠIE ŽIAČKY - konečné poradie: 1. Partizánske, 2. Nemšová, 3. Pruské, 4. Modra
MLADŠIE ŽIAČKY - konečné poradie: 1. Nemšová, 2. Partizánske

Vladimír Gajdoš

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA

FLORBAL

ŠPORT
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Hráčky Nemšovej v ŽEX vo florbale

KRÁTKY POHĽAD NA JEDNOTLIVÉ ODDIELY V ŠPORTOVEJ HALE

• BASKETBAL • Muži hrali každoročne do r. 2008 krajskú súťaž, žiaci a dorastenci hrali súťažne  
v r.1986-1989 a žiačky, dorastenky a ženy v r. 1989-1984. Oddiel  usporiadal 5 medzinárodných  
a viacero národných turnajov. Najvýznamnejšou udalosťou bolo v r. 1981 usporiadanie Sláv-
nostného vyhodnotenia najlepších basketbalistov a basketbalistiek Slovenska, ktorými sa stali  
S. Kropilák a Z. Rajniaková a zároveň sa odohral exibičný zápas ligových hráčov a hráčiek  
v prítomnosti vrcholných predstaviteľov Slovenského basketbalového zväzu a veľkého počtu 
divákov.
• STOLNÝ TENIS • V ŠH sa hral v r. 1979-1993 na 5 stabilne umiestnených stoloch v samostat-
nom priestore oddeleným sieťou a s vlastným osvetlením. Bolo tak vytvorené vynikajúce tré-
ningové podmienky, na ktorých denne trénovali desiatky chlapcov a dievčat 9 oddielov hralo 
v okresných a krajských súťažiach. Oddiel sa radil medzi najlepšie v okrese o čom svedčí aj 
množstvo titulov z okresných, krajských preborov a 2 medaily z Majstrovstiev Slovenska v stol- 
nom tenise (Prokopenská, Dibala-Prokopenský). V ŠH boli usporiadané významné podujatia 
ako majstrovstvá ČSSR juniorov, majs. ČSSR telesne postihnutých, majs. Slovenska žiakov, do-
rastencov, mužov a žien, viacero okresných preborov vo všetkých vekových kategóriach.
• ŠACH • V r. 1979-1983 v zasadačke ŠH našli výborné podmienky šachisti. Hrali okresnú ligu. 
Najvýznamnejšou postavou bol Ing. Ľ. Poruban, ktorý sa v ďalších rokoch  presadil v korešpo-
denčnom šachu prebojovaním do kvalifikácie ME.
• KARATISTI • Krátke obdobie tu trénovali karatisti, ktorí nadviazali na ich činnosť v ZŠ.
• VOLEJBAL • Členovia volejbalového oddielu hrávali v r. 1992-1998 okresnú súťaž zmiešaných 
družstiev.
• FITNES CLUB • Na jar r. 1993 bol svojpomocne z prostriedkov TJ a Mesta Nemšová Fitnes 
club v ŠH a jeho následnú prevádzku zabezpečil V. Gajdoš. Fitnes club sa zaradil medzi prie-
kopníkov týchto zariadení na Slovensku. Je dostatočne vybavený kondično-silové cvičenia, 
poskytuje odborné poradenstvo. Počas 26 ročnej prevádzky sa tu vystriedali stovky mladších 
a starších cvičencov z Nemšovej a blízkeho okolia. Športovci reprezentujúci FC Nemšová do-
siahli viacero titulov z majstrovských súťaží Slovenska v silovom trojboji a tlaku na lavičke. 
Taktiež sa usporiadalo 6 ročníkov O cenu Mesta Nemšová v tlaku na lavičke. A v spolupráci  
s Olympic fitnes Dubnica 2x Majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fitnes v r. 1997 a v r. 2005.
• NOHEJBAL • V rokoch  1980-1988 sa v ŠH hrala podniková nohejbalová liga za účasti 10 druž-
stiev zo Skloobalu.
• FUTBAL • Od r. 1991 bolo odohraných 26 ročníkov žiackeho zimného futbalového halového 
turnaja O primátorskú vázu a 25 ročníkov zimnej halovej miniligy.
• FLORBAL • V r. 2004 bol založený Florbalový klub NTS-ZŠ Nemšová, ktorý sa rýchlo zaradil 
medzi popredné FK na Slovensku. Už po ročnom pôsobení v novom športovom dianí dokázali 
mladšie žiačky získať titul majsteriek Slovenska. Oddiel v ďalších rokoch úspešne napredoval 
a doteraz získal 22 titulov z vrcholných súťaží. V sezóne 2009/2010 získala Nemšová ako vôbec 
prvý kolektív z Nemšovej titul Majsteriek Slovenska v extralige vo florbale žien. Taktiež treba 
oceniť získanie popredných umiestnení na najväčšom mládežníckom turnaji sveta v Prahe – 
Prague games. Veľmi dobré výsledky  v súťažiach boli ocenené aj pôsobením viacero hráčok 
v reprezentácii Slovenska v ženských, i mládežníckych kategóriach. Máme širokú florbalovú 
základňu zahrňujúcu súťaženie škôlkárov, všetky mládežnícke kategórie až po ženské oddiely, 
čo je zárukou, že v Nemšovej je o florbal záujem a rovnako aj plné tribúny fanúšikov na súťaž-
ných podujatiach. Poďakovanie patrí trénerove p. Tydlačkovi, na ktorom spočíva takmer celá 
ťarcha účinkovania florbalu v Nemšovej. Dobrú reklamu ŠH robia i sústredenia reprezentácií 
mužov, žien, junioriek.  
40 rokov využívania ŠH si vyžiadalo i viacero rekonštrukcií. V r. 2003 sa vymenila strešná kry-
tina, v r. 2007 staré parkety boli nahradené povrchom Taraflex, vymenilo sa drevené obloženie 
haly, v r. 2009 bola postavená tribúna pre 99 divákov,  v r. 2014 bola uskutočnená výmena okien 
a zateplenie plášťa haly a v r.2017 bola uskutočnená komplexná rekonštrukcia kotolne.
V závere treba poďakovať mestu Nemšová, ktoré vytvára celoročným prevádzkovaním ŠH i finančnou 
podporou veľa dobrých a vhodných podmienok pre športovanie jednotlivcov i kolektívov.

Jaroslav Hoško a Matúš Ďurík

PRIPRAVUJEME
11.-12. 5. 2019 - Majstrovstvá Slovenska vo florbale starších žiačok
18.-19. 5. 2019 - Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších žiačok


