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ČINNOSŤ ORGÁNOV MESTA NEMŠOVÁ 
 

Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva v Nemšovej v roku 2013 sa konalo mimoriadne,   
22. januára 2013. Poslanci mestského zastupiteľstva na základe prerokovaného materiálu 
v nadväznosti na uznesenie 233 zo dňa 12.12.2012 prijali na neplánovanom 21. zasadnutí 
toto uznesenie: 
 
Schválili uznesením č. 234 

a) Záložné právo na nehnuteľný majetok (z dôvodu prijatia investičného úveru v Slo-
venskej sporiteľni), a to pozemky – parcely registra C v k. ú. Nemšová p. č. 298/1 plo-
chy o výmere 149 m², p. č. 298/3 plochy o výmere 311 m² v zmysle Zmluvy o zriade-
ní záložného práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou 
a mestom Nemšová, 

b) záložné právo k pohľadávkam mesta Nemšová ako záložcu v zmysle Zmluvy o zria-
dení záložného práva medzi Slovenskou sporiteľňou a mestom Nemšová. 

 
Poslanci na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 6. februára 2013 preroko-
vávali nasledovné: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 235 
 Správu o plnení úloh uznesení MsZ. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 236 
 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová za rok 2012. 
 
Schválili uznesením č. 237 

a) za člena dozornej rady regionálneho združenia obcí „Regionálna kompostáreň Pova-
žie“ za mesto Nemšová Ing. Jurisovú, 

b) vystúpenie mesta Nemšová zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ 
podľa Stanov združenia, 

c) dobrovoľné rozpustenie združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ podľa § 11 
ods. 4 písm. l) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 238 
 Informatívnu správu o stave realizovaných projektov: „Terénne úpravy pre cyklotrasu   
            Nemšová – lokalita Šidlíkové“. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 239 
 Odpovede a stanoviská na podnety a otázky poslancov MsZ z predchádzajúcich    
            rokovaní MsZ. 
 
Schválili uznesením č. 240 
 Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229 zo dňa 12.12.2012, z uvedeného 

uznesenia sa mení kupujúci označený ako Antónia Jančovičová, Ul. Janka Palu 4/7 
Nemšová na kupujúceho Mária Panáková, Ul. Janka Palu 4/7 Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 241 
 Zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 231 zo dňa 12.12.2012, a to nasledovne: 
V časti A/ ods.1 písm. f) a g) sa menia výmery pozemkov z: 
f) parc. KN-C č. 597/20 zastavaná plocha o výmere 22 m², 
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g)  parc. KN-C č. 597/21 zastavaná plocha o výmere 17 m², 

na výmery: 
f) parc. KN-C č. 597/20 zastavaná plocha o výmere 16 m², 

g)  parc. KN-C č. 597/21 zastavaná plocha o výmere 23 m². 

V tejto súvislosti sa mení kúpna cena za pozemky u kupujúcich: Peter Tydlačka a manželka 
Gabriela Tydlačková, a to za cenu 19,72 € /m², čo pri výmere pozemku 16 m² predstavuje 
odkupnú cenu 315,52 €. Pozemok o výmere 23 m² predstavuje odkupnú cenu 453,56 €. Poze-
mok sa odpredáva podľa § 9a ods. 8 písm. b/ Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 242 
 Informatívnu správu o vypísaní obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového 

priestoru č. 3 v Dome služieb v Nemšovej. 
 
Zrušili uznesením č. 243  
 Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 135 zo dňa 21.3.2012. 
 
Schválili uznesením č. 244 

• Plat primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve a zároveň Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej schválilo zvýšenie platu 
primátorovi o 1,47 násobok = 2 704 € mesačne s účinnosťou od 1.1.2013. 

• Vyplácanie odmien v roku 2013 pre troch vedúcich zamestnancov mestského úradu, 
pre prednostku a hlavnú kontrolórku mesta Nemšová vo výške 50 % -ných odmien 
z roku 2012. 

• Vyplácanie odmien pre všetkých poslancov MsZ v roku 2013 vo výške 50 % odmien 
z r. 2012. 

 
Uznesenia z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej dňa 24. apríla 2013: 
 
Poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 245 
 Správu o plnení úloh z uznesení MsZ v Nemšovej. 
 
Schválili uznesením č. 246 

Doplnenie zámerov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Nem-
šová na rok 2013 v programoch Interné služby a administratíva, Odpadové hospo-
dárstvo a ochrana životného prostredia, Kultúra, Bývanie, Sociálne služby. 

 
Schválili uznesením č. 247 
 Zmenu rozpočtu na rok 2013 v zmysle predloženého materiálu: 

a) Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta o čiastku 285 212 € a zvýšenie výdajovej čas-
ti rozpočtu mesta o čiastku 280 112 €. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 
3 727 085 € a celkové výdaje sa rozpočtujú vo výške 3 721 985 €. 

b) Rozpočet je po zmene prebytkový. Výška prebytku predstavuje 5 100 €. 
 
Schválili uznesením č. 248 
 VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová. 
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Zriadili uznesením č. 249 
 Komisiu pri Mestskom zastupiteľstve proti samosprávnej činnosti primátora mesta 

a zvolili členov komisie: Mudr. Petra Daňu, Stanislava Husára, Ing. Dušana Duvača 
a náhradníka Ing. Stanislava Gabriša. 

 
Zvolili uznesením č. 250 
 Ing. Zitu Bednárikovú za predsedníčku finančnej komisie a správy majetku z dôvodu 

vzdania sa predsedníctva a vzdania sa členstva Ing. Norberta Moravčíka. 
 
Schválili uznesením č. 251 
 Ing. Ivetu Jurisovú za šéfredaktorku redakčnej rady Nemšovského spravodajcu z dô-

vodu vzdania sa šéfredaktorstva Ing. Evy Brandoburovej. 
 
Schválili uznesením č. 252 
 Poskytnutie dotácie na rok 2013 pre deti s trvalým pobytom na území mesta Nemšová 

vo výške 65,23 € na jedného žiaka, ktoré navštevujú Centrum voľného času v zria-
ďovateľskej pôsobnosti subjektov mimo územia mesta Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 253 
 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod garážami v Nemšovej – lokalita Ulič-

ky: pozemok parc. KN-C 975/113 plochy o výmere 2 444 m², katastrálne územie 
Nemšová ako prebytočný majetok mesta Nemšová a spôsob naloženia s pozemkom: 

a) prenájom, 
b) prevod (zámena, prípadne odpredaj). 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 254 
 Informatívnu správu  o výsledku obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnu-

teľnosti: Dom služieb, na Ul. SNP v Nemšovej – časť budovy o výmere 26,70 m². 
 
Schválili uznesením č. 255 

a) Pozemok parc. KN-C č. 3822 o výmere 6 815 m², k. ú. Nemšová ako dočasne preby-
točný majetok mesta. 

b) Spôsob naloženia s pozemkom: prenájom parc. KN-C č. 3882 o výmere 86 m², 
a to Jozefovi Vydrnákovi z Nemšovej. 

Zdôvodnenie prenájmu: Jozef Vydrnák má na tejto parcele postavenú garáž s dielňou, ktorú 
si chce majetkovo vyporiadať – zavkladovať do katastra nehnuteľností. Bez vlastníctva po-
zemku alebo bez nájomnej zmluvy to nie je možné. 
Pred stavbou garáže s dielňou v roku 2003 predmetný pozemok nebol vo vlastníctve mesta. 
Pozemok vlastnil SBUL Nemšová, ktorý dňa 28.10.2003 vydal súhlas Jozefovi Vydrnákovi 
na realizáciu stavby. Poslanci odporučili pozemok prenajať Jozefovi Vydrnákovi na dobu 
neurčitú s možnosťou výpovede nájmu, s výškou nájomného 2 €/rok, čo pri výmere pozemku 
činí 172 €/rok. 
 
Neschválili uznesením č. 256 
 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemku parc. KN-C č. 1831 o výmere 17 178 m², 
k.ú. Kľúčové – v rámci opravného opatrenia pozemkových úprav v k.ú. Kľúčové výmenou za 
pozemok parc. KN-C č. 1820 trvalé trávne porasty o výmere 12 523 m² a časť pozemku KN-
C č. 1821 o výmere 10 386 m². 
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Schválili uznesením č. 257 
 Pokračovať v príprave zámeny pozemkov vo vlastníctve mesta Nemšová s tým, že 

všetky náklady s výmenou pozemkov by znášal žiadateľ Ján Koníček. 
 
Neschválili uznesením č. 258 
 Zámenu pozemkov parc. KN-E č. 55/1 orná pôda o výmere 15 m² k.ú. Ľuborča vo 

vlastníctve Milan Rýger, Borovského 5 za pozemok parc. KN-C č. 1862 trvalý tráv-
ny porast o výmere 138 m² k.ú. Ľuborča, vlastníctvo mesto Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 259 
 Zverenie majetku mesta Nemšová do správy škôl: 

a) Základnej škole na Ulici Janka Palu 2 v Nemšovej: 
a) parc. KN-C č. 14/13 plochy a nádvoria o výmere 1 561 m², 
b) parc. KN-C č. 14/14 plochy a nádvoria o výmere 225 m², 
c) parc. KN-C č. 14/1 plochy a nádvoria o výmere 12 988 m². 

b) Základnej umeleckej škole, Ľuborčianska 2 v Nemšovej 
a) parc. KN-C č. 140/3 plochy a nádvoria o výmere 340 m², 
b) parc. KN-C č. 140/11 plochy a nádvoria o výmere 87 m², 
c) parc. KN-C č. 140/10 plochy a nádvoria o výmere 25 m². 

 
Neschválili uznesením č. 260 
 Uzatvorenie dodatku ku Kúpnej zmluve spoločnosti AD REAL ESTATE, s.r.o. 

Bratislava zo dňa 10.12.2007 týkajúceho sa odpredaja kaštieľa v Kľúčovom, a to 
konkrétne kúpnej zmluvy – úpravu uvedenej lehoty do 31.12.2014. 

 
Chválili uznesením č. 261 
 Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Poľovníckeho združe-

nia Nemšová, Vlárska č. 9 na uloženie inžinierskych sietí (zabudovanie NN – el. prí-
pojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nemšová: 

a) parc. KN-C č. 3921 plochy o výmere 1 434 m², k.ú. Ľuborča, 
b) parc. KN-C č. 2357 plochy o výmere 2 251 m², k.ú. Ľuborča, 
c) parc. KN-C č. 2397 plochy o výmere 953 m², k.ú. Ľuborča. 

Vecné bremeno sa zriaďuje pre inžiniersku stavbu „NN – el. prípojka pre chatu Poľov-
níckeho združenia Nemšová“, ktorá bude vybudovaná v ryhe v hĺbke 800 mm v nes-
pevnej časti poľnej komunikácie. Prejazd cez túto komunikáciu po zabudovaní el. prí-
pojky nebude žiadnym spôsobom obmedzený. 

 Predpokladaná dĺžka inžinierskych sietí cez pozemky mesta Nemšová: cca 390 m. 
 
Schválili uznesením č. 262 
 Prenájom pozemku parc. KN-C č. 392 o výmere 1 687 m², k.ú. Kľúčové Andrejovi 

Vojtovi za výšku nájomného 1€/rok zhľadom na to, že ide o hipoterapiu. 
 
Zrušili uznesením č. 263 
 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 137 zo dňa 21.3.2012, ktorým bol 

schválený odpredaj pozemkov Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Tren-
číne. 

 
Schválili uznesením č. 264 
 Zaslanie žiadosti o majetkovoprávne vyporiadanie pozemku parc. KN-C č. 4352 

o výmere 4 741 m², k.ú. Nemšová, vo vlastníctve Spoločenstva bývalých urbárnikov 
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a lesomajiteľov Nemšová v rámci opravného opatrenia pozemkových úprav v k.ú. 
Nemšová na Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne náhradou za iné pozemky 
v k.ú. Nemšová.  

 
Schválili uznesením č. 265 
 Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta (parc. KN-C č. 261/52 a parc. KN-C č. 

285/7). 
 
Schválili uznesením č. 266 
 Odpredaj nebytového priestoru – (pekáreň), nachádzajúci sa v budove súp. č. 92 na 

Rybárskej ulici v Nemšovej obchodnou verejnou súťažou. 
 
Schválili uznesením č. 267 
 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod kotolňou v Nemšovej formou odkú-

penia pozemkov za cenu max. 22 €/ m². 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 268 
 Informatívnu správu o využití pozemkov vo vlastníctve mesta Nemšová v k.ú. Kľúčo-

vé. 
 
Schválili uznesením č. 269 
 Zvýšenie mesačného platu primátorovi mesta Nemšová Ing. Františkovi Baginovi 

podľa § 4 ods. 2 o 43,5 % s účinnosťou od 1.5.2013. 
 
Na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, konaného dňa 26. júna 2013 o 17.00 
hodine v zasadačke Hasičskej zbrojnice Kľúčové, Ul. Trenčianska č. 41 poslanci prijali tie-
to uznesenia: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 270 
 Správu o plnení úloh z uznesení Mestského zastupiteľstva Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 271 
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 2. polrok 2013. 
 
Schválili uznesením č. 272 
 Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2012 s tým, že súhlasí s celoročným hospodá-

rením bez výhrad. Hospodársky výsledok mesta Nemšová za rok 2012 vo výške         
+ 202 608,84 €. 

 
Schválili uznesením č. 273 
 Výsledky inventarizácie majetku mesta Nemšová k 31.12.2012 s tým, že výška vyra-

deného majetku k 31.12.2012 je na základe predložených inventúrnych spisov 
34 514,40 €. 

 
Schválili uznesením č. 274 
 Záverečný účet VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12.2012 s tým, že súhlasí s celoročným 

hospodárením bez výhrad. Zisk VPS, m.p.o. za rok 2012 vo výške 8 750,46 € odviesť 
do rezervného fondu VPS, m.p.o. Nemšová.  
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Schválili uznesením č. 275 
 Výsledky inventarizácie majetku VPS, m.p.o. Nemšová k 31.12.2012. 
 
Uznesením č. 276 stiahli z rokovania 
 Návrh VZN č. .../2013 mesta Nemšová o zmene a doplnení VZN č. 1/2012 o odpa-

doch na území mesta Nemšová. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 277 
 Súhrnnú správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej 

pôsobnosti mesta Nemšová za rok 2012 a informáciu o výsledkoch výberového kona-
nia na funkciu riaditeľa ZUŠ. 

  
Zobrali na vedomie uznesením č. 278 
 Správu o výsledkoch hospodárenia Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára – Váh, 

s.r.o. Nemšová za rok 2012. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 279 
 Správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej pálenice, s.r.o. Nemšová za rok 2012. 
 
Schválili uznesením č. 280 
 Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Ing. Karola Prnu  

a manželky Marcely Prnovej, a to na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch parc. 
KN-C č. 2357  plochy o výmere 2251 m²  a parc. KN-C č. 2397 plochy o výmere 
953 m² v k.ú. Ľuborča, všetky pozemky vo vlastníctve mesta Nemšová.  
Vecné bremeno sa zriaďuje na pre inžiniersku stavbu „Prípojka NN-Prno, Nemšová 
–Ihli čné“ pre chatu v ich súkromnom vlastníctve, prípojka bude vybudovaná v ryhe 
hĺbky 800 mm v nespevnenej časti poľnej komunikácie. Predpokladaná dĺžka 
inžinierskych sietí cez po-zemky mesta Nemšová: cca 145 m. 

 
Schválili uznesením č. 281 
 Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Nemšová, parc. KN-C č. 261/52  plochy 

o výmere 35 m² a   parc. KN-C č. 285/7  záhrady o výmere 22 m² v k.ú. Nemšová 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Branislava Veselého a manž. Zuza-
ny Veselej, bytom Devínska Nová Ves za dohodnutú kúpnu cenu 19,01 €/ m²,  čo pri 
výmere odpredávaných pozemkov predstavuje sumu 1 083,57 €. 

 
Schválili uznesením č. 282 
 Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 183 trvalé trávne porasty o výmere 589 m² v k.ú. 

Trenčinska Závada formou obchodnej verejnej súťaže. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 283 
 Informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľností: 

Nebytový priestor č. 2 (pekáreň) nachádzajúci sa v budove súpis. č. 92 na Rybár-
skej ulici v Nemšovej a príslušný podiel na pozemku pod budovou. 

 
Schválili uznesením č. 284 
 Celkové majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov, t. j. odkúpenie pozemkov v Tren-

čianskej Závade na verejnoprospešný účel – vybudovanie zvonice. Majetkovoprávne 
vyporiadanie pozemkov riešiť zámennou zmluvou s finančným vyrovnaním Viliamovi 
Adamcovi vo výške 220 €. 
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Schválili uznesením č. 285 
 Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod bytovými domami v Nemšovej. Odpre-

daj pozemkov za cenu 3, 32 €/ m². 
 
Schválili uznesením č. 286 
 Odpredaj pozemkov pod dotláčacou stanicou v Ľuborči do výlučného vlastníctva spo-

ločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava za cenu 17,22 €/ m², čo je 
pri danej výmere 12 m² kúpna cena 206,64 €. 

 
Schválili uznesením č. 287 
 Odpredaj pozemkov na Ul. Osloboditeľov v Nemšovej kupujúcim: Radoslavovi 

Mičkovi a manželke Martine za kúpnu cenu 788,80 €, Jozefovi Krausovi a manželke 
Anne za kúpnu cenu 1 064,88 €, Marianne Ďuríkovej za cenu 354,96 €, Jozefovi Kulo-
vi a manželke Antónii 354,96 €, Jozefovi Tydlačkovi a manželke Gabriele za cenu 
769,08 €, Martinovi Húdekovi za cenu 374,68 €, Pavlovi Mutňanskému za cenu 
374,68 €, Anne Kvasničkovej za cenu 335,24 €, Petrovi Michálikovi a manželke Pe-
tronele za cenu 867,68 €, Zdenke Radovej, bytom Svit za cenu 236,64 €, Jozefovi 
Karausovi za cenu 335,24 €, Jozefovi Jantošovičovi a manželke Ľudmile za cenu 374, 
68 €. Kúpna cena je vo výške 19,72  €/ m².  

 
Schválili uznesením č. 288 
 Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej v súvislosti so žiadosťou mesta 

Nemšová o prechod vlastníckeho práva k pozemkom z vlastníctva majetku Obvod-
ného úradu v Trenčíne do majetku mesta. Mesto využíva niektoré miestne pozemky 
ako verejné miestne komunikácie a verejné priestranstvá. 

 
Schválili uznesením č. 289 
 Prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 2356 plochy o výmere 10 281 m², k.ú. 

Ľuborča (areál ČOV v Ľuborči) spoločnosti Bluetech so sídlom v Českej republike. 
Doba prenájmu: od 1.7.2013 – 30.9.2013, výška nájmu 15 €/ m²/ rok, účel nájmu: 
uskladnenie technologických zariadení vo vlastníctve nájomcu. Samotný prenájom 
majetku bol schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. 

 
Uznesenia z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej konaného dňa 18. sep-
tembra 2013: 
 
Poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 290 
 Správu o plnení úloh z uznesení MsZ. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 291 
 Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.6.2013. 
 
Schválili uznesením č. 292 
 Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2013: 

a) zvýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta o čiastku 24 071 € a zvýšenie výdajovej časti 
o čiastku 24 071 €. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške  3 756 427 € a celkové 
výdaje sa rozpočtujú vo výške 3 751 327 € so zapracovaním pripomienky poslankyne 
Mgr. Gajdošovej. 

b) Rozpočet je po zmene prebytkový. Výška prebytku predstavuje 5 100 €. 
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Zobrali na vedomie uznesením č. 293 
 Plnenie rozpočtu a plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.6.2013.  
 
Schválili uznesením č. 294 
 Finančnú alokáciu na rekonštrukciu detského ihriska na Nive vo výške 2 000 € s tým, 

aby MAS Vršatec mala vysporiadané vlastnícke práva k predmetnému pozemku. 
 
Schválili uznesením č. 295 

a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 27 531,26 € za účelom 
realizácie projektu: „Cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska, Nemšová – II. etapa. 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finanč. Príspevok. 
c) Spolufinancovanie projektu vo výške 7 769,63 €. 
d) Dofinancovanie projektu vo výške 2 312,58 €. 
e) Zapracovať do rozpočtu mesta roku 2014 finančnú čiastku 10 082,21 € na spolufinan-

covanie projektu. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 296 

a) analýzu ekonomického rozvoja spoločnosti RVS VV, s.r.o. Nemšová minimálne na 5 
rokov, 

b) oprávnenosť výdavkov uvedených v projekte „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-
Váh a intenzifikácia ČOV. 

 
Schválili uznesením č. 297 
 Súhrnnú informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpe-

čení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 
2013/2014. 

 
Schválili uznesením č. 298 
 Zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie mesta Nemšová: Materská škola, so 

sídlom Ul. Odbojárov 177/8A, 91441 Nemšová s termínom 1.1.2014. 
 
Schválili uznesením č. 299 

Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pod prečerpávacou stanicou v Ľuborči for-
mou odkúpenia do vlastníctva mesta za cenu max. 22 €/ m². 

 
Schválili uznesením č. 300 
 Odpredaj pozemku na Ulici Janka Palu do podielového spoluvlastníctva za dohodnutú 

kúpnu cenu 40 €/ m²: 
a) spoločnosti S PLUS, s.r.o. Záhumnie 23, 91441 Nemšová, ktorá uhradí 520,80 €; 
b) spoločnosti COM-PA, s.r.o. Janka Palu 29, 914 41 Nemšová, kúpna cena je 588 €; 
c) Magdaléna Mazanovská, nar. 14.2.1988, bytom Záhumnie 1124/11, 914 41 Nem-

šová, kúpna cena je 571,20 €. 
Výmera odpredávaných pozemkov je 42 m², čo predstavuje kúpnu cenu spolu 1 680 €. 

 
Schválili uznesením č. 301 
 Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 603/22, k.ú. Nemšová o výmere 124 m² Ľubošovi 

Švorcovi, bytom Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová. Na tomto pozemku bude 
parkovisko, ktoré bude slúžiť i pre verejné účely. Odkupná cena je 19,72 €/ m². 
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Schválili uznesením č. 302 
 Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2512/18, k.ú. Nemšová o výmere 31 m² do výluč-
ného vlastníctva Ing. Juraja Krchňávka, bytom Janka Palu 9/17, Nemšová za dohodnutú 
kúpnu cenu  20 €/ m², čo pri výmere odpredávaného pozemku predstavuje cenu 620 €. 
 
Schválili uznesením č. 303 
 Vecné bremeno Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. 
 
Schválili uznesením č. 304 
 Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Štefana Koníčka, 

bytom Bottova 11, Nemšová, a to na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch parc. 
KN-C č. 2357  plochy o výmere 2251 m²  a parc. KN-C č. 2397 plochy o výmere 
953 m² v k.ú. Ľuborča, všetky pozemky vo vlastníctve mesta Nemšová.  
Vecné bremeno sa zriaďuje pre inžiniersku stavbu „Prípojka NN-pre záhradnú 
chatku Štefan Koníček“, chata je v jeho súkromnom vlastníctve, prípojka bude vybu-
dovaná v ryhe hĺbky 800 mm v nespevnenej časti poľnej komunikácie. Predpokladaná 
dĺžka inžinierskych sietí cez pozemky mesta Nemšová: cca 107 m. 

 
Schválili uznesením č. 305 
 Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Dušana Prosňan-

ského, bytom Školská 14 a Jaroslavy Prosňanskej, bytom Bottova 8, Nemšová, a to 
na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch parc. KN-C č. 2516/12 vodné  plochy 
o výmere 1865 m² v k.ú. Nemšová. Vecné bremeno sa zriaďuje pre vodovodnú prí-
pojku k stavbe rozostavaný rodinný dom (LV 3400, k.ú. Nemšová). Predpokladaná 
dĺžka prípojky cez pozemky mesta Nemšová: cca 11 m. 

 
Schválili uznesením č. 306 
 Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech catering servis, 

s.r.o. Jozefa Lacu 27, Nemšová, a to na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch: 
a) parc. KN-C č. 603/1 orná pôda o výmere 25 229 m², v k.ú. Nemšová, 
b) parc. KN-C č. 603/6 ostatné plochy o výmere 317 m², v k.ú. Nemšová, 
c) parc. KN-C č. 603/16 ostatné plochy o výmere 627 m², v k.ú. Nemšová, 
d) parc. KN-C č. 603/22 orná pôda o výmere 124 m², v k.ú. Nemšová. 

Vecné bremeno sa zriaďuje pre vodnú stavbu „SO 202 Kanalizácia“ (kanalizačná prípojka) 
k stavbe „Penzión Kingo Nemšová č. 603/1 v Nemšovej. 
 
Schválili uznesením č. 307 

Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Jaroslava Vavru, 
bytom Dvorecká 18, Nemšová, a to na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch 
parc. KN-C č. 2357 plochy o výmere 2251 m²,  parc. KN-C č. 2397 plochy o vý-
mere 953 m² a parc. KN-C č. 2351/2 trvalé trávne porasty o výmere 930 m² v k.ú. 
Ľuborča, všetky pozemky vo vlastníctve mesta Nemšová.  
Vecné bremeno sa zriaďuje pre inžiniersku stavbu „Prípojka NN-pre záhradnú 
chatku Jaroslav Vavro“, chata je v jeho súkromnom vlastníctve, prípojka bude vy-
budovaná v ryhe hĺbky 800 mm v nespevnenej časti poľnej komunikácie. Predpo-
kladaná dĺžka inžinierskych sietí cez pozemky mesta Nemšová: cca 150 m. 

 
Schválili uznesením č. 308 
 Zámenu pozemkov v k.ú. Trenčianska Závada. Zámenou prejdú pozemky mesta do 

výlučného vlastníctva spoločnosti VAGRICOL  Co, s.r.o. Kúty 1459/20 Nemšová. 
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Schválili uznesením č. 309 
 Zámenu pozemkov v k.ú. Ľuborča. Zámenou prejdú pozemky mesta do výlučného 

vlastníctva Jána Koníčka, Borovského 936/19, Nemšová. 
 
Neschválili uznesením č. 310 
 Dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta spoločnosti Invest conzult, s.r.o., 

Považská Bystrica. 
 
Schválili uznesením č. 311 
 Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva k úprave katastrálnej hranice medzi katastrálnym 

územím Ľuborča a katastrálnym územím Nemšová. Odčlenenie plochy o výmere 
2 725 m² z k. ú. Ľuborča a pričlenenie do k. ú. Nemšová. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 312 
 Informáciu k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013. 
 
Dňa 6. novembra 2013 sa konalo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, 
z ktorého vyplynuli nasledovné uznesenia: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 313 
 Správu o plnení úloh z uznesení MsZ Nemšová. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 314 
 Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.9.2013. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 315 
 Plnenie rozpočtu a plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2013.  
  
Zobrali na vedomie uznesením č. 316 
 Operačný plán „Zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na 

území mesta Nemšová na rok 2013/2014“. 
 
Schválili uznesením č. 317 
 Plán zasadnutí MsZ Nemšová v termínoch 12.2., 23.4., 25.6., 17.9., 19.11.2014. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 318 
 Informáciu o možnosti prevádzkovania letného kúpaliska a možnosti rekonštrukcie pre 

zahájenie sezóny 2014. 
 
Schválili uznesením č. 319 
 Zmenu uznesenia č. 300 zo dňa 18.9.2013: zmena kúpnej ceny pozemkov do podielo-

vého spoluvlastníctva spoločnosti S-PLUS, COM-PA a Magdaléna Mazanovská zo 
40 €/ m² na kúpnu cenu pre všetky pozemky 20 €/ m². 

 
Schválili uznesením č. 320 
 Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 771/40, k.ú. Nemšová o výmere 87 m² do bezpo-

dielového  spoluvlastníctva manželov Jána Kaducha a manželky Květy Kaduchovej, 
obaja Vlárska 13, Nemšová za dohodnutú kúpnu cenu 20 €/ m², čo pri výmere odpre-
dávaného pozemku predstavuje cenu 1 740 €. 
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Schválili uznesením č. 321 
Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 603/22, orná pôda, k.ú. Nemšová o výmere 124 
m² do výlučného vlastníctva Ľubošovi Švorcovi, bytom Jozefa Lacu 27, Nemšová za 
dohodnutú kúpnu cenu 19,72 €/ m², čo pri výmere odpredávaného pozemku pred-
stavuje cenu 2 445,28 €. 
 

Zobrali na vedomie uznesením č. 322 
 Informatívnu správu o zámere vybudovať chodník Nemšová – LIDL SR v.o.s., vrátane 

verejného osvetlenia medzi mestom Nemšová a prevádzkami spoločnosti LIDL. 
 
Schválili uznesením č. 323 
 Zámenu pozemkov mesta Nemšová za pozemky do výlučného vlastníctva Jána Ko-

níčka, Borovského 19, Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 324 
 Bezplatnú zámenu pozemkov v Trenčianskej Závade vo vlastníctve mesta Nemšová za 

pozemky do výlučného vlastníctva spoločnosti VAGRICOL Co, Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 325 
 Zámer zameniť pozemky na Mierovom námestí kvôli plánovanej Revitalizácii centrál-

nej mestskej zóny vo vlastníctve Ing. Jozefa Reu do výlučného vlastníctva mesta 
Nemšová. 

 
Schválili uznesením č. 326 
 Schválili odpredaj pozemkov mesta Nemšová do výlučného vlastníctva Jaroslavovi 

Vavrovi, Dvorecká 18, Nemšová za cenu 10 €/ m². 
 
Schválili uznesením č. 327 
 Prenájom mestských pozemkov: 

a. časť pozemku parc. KN-C č.771/23, k.ú. Nemšová, 
b. časť pozemku parc. KN-C č.771/33, k.ú. Nemšová, 
c. pozemok parc. KN-C č.1 620, K.ú. Ľuborča, všetky pozemky za cenu 0,10 €/ m²/rok. 

 
Zobrali na vedomie uznesením č. 328 
 Informáciu o zmene vo financovaní splátok geodetickým spoločnostiam prostred-

níctvom spoločnosti RVS VV, s.r.o. Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 329 
 Prísediacich na Okresnom súde Trenčín za mesto Nemšová na 4-ročné volebné 

obdobie: JUDr. Dalibor Benko, Mgr. Alojz Svedek, Elena Muntágová, Mgr. Ladislav 
Palička, Bc. Jarmila Raftlová. 

 
Schválili uznesením č. 330 
 Vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Nemšová za 1. Polrok 2013 vo výške 

504 eur. 
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Prijaté uznesenia z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nemšovej konaného dňa       
11. decembra 2013: 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 331 
 Správu o plnení úloh z uznesení MsZ Nemšová. 
 
Súhlasili uznesením č. 332 
 S výkonom podnikateľskej činnosti hlavnej kontrolórke mesta Nemšová. 
 
Schválili uznesením č. 333 
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nemšová na 1. polrok 2014. 
 
Schválili uznesením č. 334 
 Ukončenie nájomného vzťahu odstúpením od Zmluvy o nájme nehnuteľnosti so spo-

ločnosťou Kanta, s.r.o. zo dňa 27.6.2012. 
 
Schválili uznesením č. 335 
 Zmenu obchodného mena Mestskej pálenice, s.r.o., ktoré sa ruší a nahrádza sa novým 

obchodným menom: „Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.“  a rozšírenie pred-
metu podnikania o nový predmet činnosti: 

a. prevádzkovanie športových zariadení, 
b. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzu-

máciu, 
c. pohostinská činnosť. 

 
Schválili uznesením č. 336 
 Zvýšenie základného imania mesta Nemšová v spoločnosti Regionálna vodárenská 

spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. vo výške 57 134 €. 
 
Schválili uznesením č. 337 
 Zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2013. 
 
Schválili uznesením č. 338 
 Zmenu rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2013. 
 
Schválili uznesením č. 339 
 Návrh Programového rozpočtu mesta Nemšová na rok 2014 a výhľad na roky 2015 -

2016. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 340 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Programového rozpočtu mesta Nemšová na 

rok 2014 a výhľad na roky 2015 - 2016. 
 
Schválili uznesením č. 341 
 Programový rozpočet a Finančný plán VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2014. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 342 
 Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nemšová č. 9/2012 

o miestnych daniach. 
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Schválili uznesením č. 343 
 VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej ume-

leckej školy, na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta 
Nemšová úpravou výšky dotácie na jedného žiaka na 107, 31 €. 

 
Schválili uznesením č. 344 
 Odpredaj pozemkov o výmere 930 m² a 28 m² Jaroslavovi Vavrovi, Nemšová. Spolu 

kúpna cena za oba pozemky predstavuje sumu 699,78 €. 
 
Schválili uznesením č. 345 
 Odpredaj pozemku o výmere 18 m² do výlučného vlastníctva Jarmile Prnovej, Nem-

šová za kúpnu cenu 20 €/ m², čo pri danej výmere predstavuje sumu 360 €. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 346 

 Žiadosť spoločnosti MEGA PROFIT, s.r.o., Odbojárov 6 v Nemšovej o zmenu nájom-
nej zmluvy zo dňa 29.12.2006, ktorou si prenajala nebytové priestory v budove 
Zdravotného strediska na Ul. Odbojárov. Zmena sa týka zníženia výmery prenajatých 
priestorov. 

 
Schválili uznesením č. 347 
 Prenájom mestských pozemkov na poľnohospodárske účely v k.ú. Nemšová, Ľuborča 

a Kľúčové spolu o výmere: 
• k.ú. Nemšová .................. 18 093 m² 
• k.ú. Ľuborča .................. 17 251 m² 
• k.ú. Kľúčové .................. 27 194 m², 

za minimálnu cenu nájmu 100 €/ha/rok na dobu nájmu 5 rokov. 
 
Schválili uznesením č. 348 

Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Daniela Pavlačku, 
bytom Nemšová, a to na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch parc. KN-C č.550 
plochy o výmere 415 m²,  parc. KN-C č. 522 plochy o výmere 2 412 m² v k.ú. 
Trenčianska Závada, všetky pozemky vo vlastníctve mesta Nemšová.  

 Vecné bremeno sa zriaďuje pre stavbu inžinierskych sietí:  
„Prípojka NN parc. č. 550, 522,536 a prípojka vody parc. č. 550, 522, 536. 
 

Schválili uznesením č. 349 
Zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech catering servis, s.r.o. 
Jozefa Lacu 27, Nemšová, a to na uloženie inžinierskych sietí na pozemkoch: 
e) parc. KN-C č. 603/3 orná pôda o výmere 144 m², v k.ú. Nemšová, 
f) parc. KN-C č. 600/6 zastavané plochy o výmere 2 848 m², v k.ú. Nemšová, 
g) parc. KN-C č. 603/16 ostatné plochy o výmere 627 m², v k.ú. Nemšová. 
Vecné bremeno sa zriaďuje pre stavbu inžinierskej siete – plynovod a plynová prí-
pojka k stavbe „Penzión Kingo Nemšová č. 603/1 v Nemšovej. 

 
Schválili uznesením č. 350 
 Zverenie majetku mesta do správy Materskej školy, Ul. Odbojárov 177/8A, Nemšová. 

Ide o nehnuteľný majetok – budovy a pozemkov  + hnuteľný majetok – drobný 
hmotný a nehmotný majetok; materiálové zásoby a majetok v operatívno-technickej 
evidencii. 
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Schválili uznesením č. 351 
 Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej v súvislosti s rozšírením cintorína 

v mestskej časti Kľúčové vzhľadom na to, že výstavba nového cintorína by bola pre 
mesto finančne neúnosná a zároveň sa akceptuje požiadavka zo strany občanov Kľú-
čového, aby v Kľúčovom bol len jeden cintorín.  

 
Schválili uznesením č. 352 
 Zámenu pozemkov medzi Ing. Jozefom Reom a mestom Nemšová. 
 
Zobrali na vedomie uznesením č. 353 
 Informáciu o skončení nájmu spoločnosti Zlatníctvo IMPEX, S.R.O. v Nemšovej 

k 31.12.2013 v budove súpis. č. 44 na Ul. Janka Palu, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 
mesta. Nájom bol uzatvorený medzi mestom Nemšová a Zlatníctvom IMPEX od roku 
2007. Zároveň schválili budovu ďalej neprenajímať, ale ponechať pre potreby mesta. 
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VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT  

Rok čo rok sa pravidelne schádzajú ľudia z Nemšovej, zo 
vzdialenejšieho i blízkeho okolia, aby sa zabavili na Mest-
skom plese. Ani tento rok nebol výnimkou, a tak 12. januá-
ra 2013 mohli organizátori privítať už po osemnástykrát ú-
častníkov tohto tradičného podujatia. Primátor mesta s man-
želkou vítali vo vstupnej hale Kultúrneho centra hostí plesu, 
medzi ktorými pozvanie prijal riaditeľ NKÚ pán Zigo so 
svojou manželkou. 
Úvodné chvíle plesu patrili tanečnej skupine MS Dance stu-
dio, ktorá rozprúdila zábavu. Originálnou bola v tomto roku 
ohňová - Show Mystic, s ktorou vystúpilo Duo Aratron 
Aspis. Počas celého večera vo veľkej sále hrala a spievala 
hudobná skupina BONUS a dychová hudba Nemšovanka, na 
poschodí rozdával dobrú náladu DJ Vašo Hála. Úderom 
polnoci sa začala tombola, v ktorej sa rozdali desiatky hod-
notných cien. Moderovania a hovoreného slova sa zhostila 
Martina Kacinová, ktorá sprevádzala hostí plesu celým pro-
gramom.  

 
V dňoch 23. - 24. januára 2013 sa v Kultúrnom centre v Nemšovej konala vedecká konfe-
rencia spojená s medzinárodnou účasťou -Aktívne a zdravé starnutie: Dôstojný život senio-
rov v 21. storočí. Konferenciu organizovalo Občianske združenie Radosť v srdci pod záštitou 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH., primátora mes-
ta Ing. Františka Bagina a PhDr. Petra Horvátha, PhD., dekana Fakulty sociálnych vied Uni-
verzity Cyrila a Metoda v Trnave. Stretnutím erudovaných odborníkov z oblasti histórie, so-
ciológie, filozofie, zdravotníctva sa účastníci dozvedeli mnohé nové poznatky, v ktorých sa 

aplikovali prepojenia medzi teóriou 
a praxou. Podujatím sa nadviazalo na 
vyhlásenia Európskej únie z roku 
2012: Aktívne a zdravé starnutie, so-
lidarita medzi generáciami. So svo-
jimi príspevkami vystúpili odborníci 
z Úradu vlády SR, profesori, docenti, 
odborní asistenti slovenských i za-
hraničných univerzít. K téme prispel 
aj predseda Krajského centra senio-
rov v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš. 
Klub dôchodcov v Nemšovej repre-
zentovala PhDr. Mária Bakošová. 
Závery, ktoré vyplynuli z konferen-
cie, zhrnula odborníčka v oblasti so-
ciálnych služieb PhDr. Petronela Še-
bestová, PhD.  

 
 
 
 

Účastníčky konferencie Aktívne a zdravé starnutie za JDS Nemšová 

Primátor mesta s hosťami plesu man- 
želmi Zigovcami 
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S obdobím zábav sa Nemšovčania rozlúčili maškarami i maškrtami počas posledného víkendu 
pred štyridsaťdňovým pôstom, v sobotu 9. februára 2013. Fašiangy sa začali tradičným 
sprievodom masiek o 10. hodine od budovy bývalého kina na Ulici Janka Palu smerom 

k Mierovému námestiu, kde punc 
miestnych zvyklostí umocnila pô-
vodná fašiangová zabíjačka. Všetci 
zúčastnení si pochutnali na pripra-
vených zabíjačkových špecialitách, 
dobrom vínku, k tomu im na počú-
vanie hrala dychová hudba NGO. 
Vizuálny zážitok, lahodná chuť a o-
mamná vôňa ponuky mäsových vý-
robkov presvedčila mnohých, aby si 
tieto výrobky i zakúpili.  Na pravé 
poludnie ocenili najkrajšie karneva-
lové masky a pochovaním basy pod 
taktovkou folklórneho súboru Li-
borčan vyvrcholil čas veselíc.  
 
 

Výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči sa 
konala 10. februára 2013. Tradične ju otvorila predsedníčka Alžbeta Gurínová a chvíľkou 
ticha si členovia uctili dlhoročnú členku spolku, pani Štefániu Koníčkovú. Na zasadnutí 
zazneli najmä informácie o činnosti a hospodárení organizácie. Stabilnú členskú základňu 
tvorí 200 členov, ich činnosť je zameraná hlavne na organizovanie dobrovoľného darcovstva 
krvi, ktoré prebieha v Kultúrnom centre v Nemšovej za prítomnosti pracovníkov Národnej 
transfúznej stanice v Trenčíne. Darovania krvi v Nemšovej na jednom odbere sa priemerne 
zúčastní 60 darcov. Členovia spolku sa počas roka zúčastňovali pri čistení a skrášľovaní 
farského kostola, počas jarného upratovania sa aktivizovali na cintoríne v Ľuborči a upra-
vovali okolie cintorínskej kaplnky sv. Antona. Na schôdzi ocenili darcov, ktorí si prevzali za 
svoj humánny čin Zlatú plaketu  (ženy 30 a muži 40-násobný ober): Dalibor Púček. 
Striebornou plaketou (20-násobný odber) ocenili: Máriu Prokopovú, Kristínu Ďurišovú, 
Blažeja Poláčka, Ivana Kozáka a Miroslava Mutňanského. Bronzovú plaketu (10-násobný 
odber) získali: Jozef Kuzma, Roman Janeček, Patrik Ďurík, Lukáš Vavrúš, Peter Patka, Jana 
Korienková, Petra Kňažeková a Ján Gurín. 
 

V nedeľu, 3. marca 2013, v Mestskom 
múzeu v Nemšovej na pozvanie ob-
čianskeho združenia PEREGRÍN, pred-
nášala MUDr. Emília Vl čková, eru-
dovaná v oblasti paliatívnej liečby. 
Mudr. Emília Vlčková je spoluzakla-
dateľkou Neziskovej organizácie sv. 
Lujzy v Handlovej, ktorá sa zameriava 
na poskytovanie pomoci onkologic-
kým pacientom v konečnom štádiu ži-
vota. Vďaka mobilnému hospicu, ktorý 
organizácia vlastní, poskytujú pacien-
tom chorým na rakovinu úľavu od bo-
lestí v domácom prostredí v posled-

Členky folklórneho súboru Liborčan s karnevalovými maskami počas 
fašiangového sprievodu. 

Mudr. Vlčková (vľavo) a predsedníčka OZ Peregrín Marta Chudová 
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ných dňoch života.  
V dvoch netradičných prednáškam sa venovala „paliatívnej“ starostlivosti a homeopatii. Na 
základe vlastných svedectiev priniesla verejnosti nepoznané informácie o homeopatickej 
liečbe. Vysvetlila jej princípy, využitie liečivých rastlín vo vedeckej medicíne a tiež výrobu 
liekov z týchto rastlín. Mudr. Vlčková odkryla i negatívne pôsobenie homeopatie na psychiku 
človeka počas liečby, čo mnohých prítomných prekvapilo.   
 
Tento rok sa opäť konalo pri príleži-
tosti Dňa zeme ďalšie pokračovanie 
environmentálne ladenej akcie EKO-
LO NÁS 2013 pod záštitou skautov 
117. zboru sv. Františka z Assisi. 
Ekolo nás 2013 bolo venované vode, 
s podnázom Kvapka v mori. Naše 
konanie je tiež len kvapkou v mori, 
avšak spolu naše činy tvoria spo-
menuté more. Akcia prebiehala vo 
štvrtok 18. 4. a v piatok 19. 4. 2013 
v materských školách, kde deťom 
interaktívnou formou skauti priblížili 

príbeh kvapky (more, výpar, dážď, 
kolobeh vody, prameň, pitná voda). 
Celá akcia vyvrcholila v sobotu,      
20. apríla 2013 čistením lokalít v okolí našich ciest a vodných tokov. Dobrovoľníci zbierali 
odpadky v okolí hrádze rieky Vlára, pri Ľuborčianskom ihrisku, a niekoľko vriec odpadu sa 
naplnilo čistením cesty k  čističke odpadových vôd v Ľuborči.   
 
Občianske združenie PEREGRÍN po úspešnej besede s MUDr. Emíliou Vlčkovou uspo-
riadalo 23. apríla 2013  stretnutie s MUDr. Janou Slobodníkovou. Diskutovanou témou boli 
práva a povinnosti onkologických pacientov. MUDr. Slobodníková sa venovala právam 
onkologických pacientov podľa Európskej smernice, ktorú prevzali všetky členské štáty EÚ, 
vrátane Slovenska. V besede hovorila o rekondičných pobytoch, či o pomoci v hmotnej núdzi. 
 
Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade zorganizovalo 27. apríla 2013 1. ročník Jaz-
deckých pretekov v parkúrovom skákaní koní. Usporiadateľom bol Jazdecký klub Uhliská. 

Na celú akciu dohliadal riaditeľ pre-
tekov Pavol Chmelina. Preteky sa začali 
verejným tréningom o 10.00 hodine, a to 
za poplatok 8 eur, kde sa zúčastnili i jaz-
dci a kone bez licencie, ale s platnými 
veterinárnymi osvedčeniami. Kone pre-
konávali 8 prekážok do výšky 80 centi-
metrov. Ďalej sa pokračovalo súťažami 
o Cenu VAGRICOL & Co, s.r.o. s výš-
kou prekážok do 100 centimetrov a sú-
ťaž o Cenu LEVAGRI & Co, a.s. do 110 
centimetrov. Odmenení získali finančné 
ceny v hodnote 500 eur. Hlavný roz-
hodca František Grácz dozeral na tech-
nické zabezpečenie priebehu pretekov, 

Verejný tréning súťaže, na ktorom sa zúčastnili i kone bez licencie 

Skautky priblížili deťom z materských škôl informácie o vode 
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ktoré sa konali v krytej jazdeckej hale 60m x 30m. Rozhodcovia skokových súťaží A. 
Virágová, I. Sersenová, L. Polyaková zodpovedali za pravidlá a dodržiavanie skokov cez 
prekážky. Celý parkúr zostavil Ľ. Paučo. Preteky mali veľký úspech i vďaka očakávanej 
hojnej návštevnosti.  
V útrobách starej opustenej maštale sa koncom roku 2009 začala rekonštrukcia opustenej 
usadlosti Uhliská na rozlohe 2,6 ha, kde majitelia vytvorili rozsiahle gazdovstvo. Hostinec, 
ktorého interiérové stvárnenie ich dokonale vystihuje. Atmosféru hostinca dotvorili množ-
stvom historických predmetov a ľudových prvkov. Hostinec ponúka návštevníkom 60 miest 
a je vhodný na využívanie a organizovanie menších firemných akcií, stretnutí, školení, rodin-
ných osláv. Hostinec je otvorený počas celého týždňa v popoludňajších hodinách. Okrem 
neho Gazdovstvo tvoria stajne pre kone, vonkajšia jazdiareň, výbehy pre kone, či košiar pre 
ovce. Počas uplynulých rokov majitelia rozšírili gazdovstvo o ďalšie domáce zvieratá ako 
býky či kravy, z ktorých ponúkajú hovädzie mäso na predaj. Svojim hosťom ponúkajú 
v rámci aktívneho oddychu výučbu jazdy na koňoch pre začiatočníkov a pokročilých, 
jazdecký výcvik pre deti, vodenie detí na koňoch a poníkoch, či vlastné kreatívne kurzy. 
 
Ako už býva tradične zvykom v mnohých mestách, Nemšová nevynímajúc, i v tomto roku sa 
uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie „TRADI ČNÉ STAVANIE MÁJOV“ . Obvykle 
sa v minulých rokoch máje stavali deň pred 1. májom, no v tomto roku vyzdobené máje 
v mestských častiach postavili do výšin už v nedeľu 28. apríla 2013. Ruku k dielu priložil aj 
hosť, poslanec NR SR a kandidát na 
Trenčianskeho župana, Jaroslav Baška, 
ktorého sprevádzal primátor Ing. Fran-
tišek Bagin. Prvý máj postavili v Tren-
čianskej Závade pri ihrisku o 15:00 ho-
dine, o 15:45 v Kľúčovom pred po-
žiarnou zbrojnicou, v Ľuborči pred  
Kultúrnym centrom a napokon sa máj 
tradične vztýčil v Nemšovej na Mie-
rovom námestí. Celé popoludnie sta-
vania májov hudbou a tancom spríje-
mňoval Folklórny súbor Liborčan 
a Dychová hudba Nemšovanka. Jaro-
slav Baška nielenže počas stavania 
májov prehodil s prizerajúcimi sa pár 
slov, ale dokonca vytancoval i ženy zo 
súboru Liborčan. 
 
Ôsmy májový deň sa Štrkovňa v Nemšovej zaplnila rybármi, ktorí sa tu zúčastnili Pretekov 
funkcionárov Mestskej obvodovej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín 
v love rýb. Prvé miesto získala v tomto roku obvodová organizácia Nemšová, druhé miesto 
obvodová organizácia Svinná a tretie miesto si vybojovala obvodová organizácia Trenčianska 
Teplá. 
 
Vo štvrtok, 9. 5. 2013 sa do posledného miesta zaplnilo parkovisko pred Kultúrnym centrom 
v Nemšovej vďaka dvojdňovej vedeckej konferencii s názvom PODNIKANIE S ĽUDSKOU 
TVÁROU. Cieľom konferencie bolo prepojenie sveta podnikania, spirituality, kreativity 
a produktivity. Stretnutie prijalo niekoľko pozvaných hostí, ktorí sa snažili vo svojich pred-
náškach hľadať inšpirácie na zmeny, ktoré by v našich životoch, firmách a podnikoch priniesli 
viac úžitku pre tento svet. Konferenciu technicky a organizačne pripravila vzdelávacia agen-

Jaroslav Baška pri vešaní prvomájových stužiek 
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túra IPA. Na konferencii sa riešili problémy globalizácie a poškodzovania životného prostre-
dia, hľadanie a riešenie ich príčin. Konferenciu moderoval Ján Košturiak , ktorý ju zároveň 
otváral o 9:00 hodine prednáškou o vedení spolupracovníkov a firiem v novom svete podni-
kania. Pokračovalo sa prednáškami Jiřího Mareka a Martina Kvapilíka  o firemných 
princípoch TOSHULIN a dopoludnie sa zavŕšilo prednáškou rímsko-katolíckeho kňaza 
a zakladateľa resocializačného centra RESOTY Antona Srholca. Venuje sa najmä chudob-
ným, bezdomovcom a ľuďom na okraji spoločnosti. Medzi pozvanými hosťami nechýbal pá-
ter Bernard Mišovič, SJ, z Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove. Hodnoty v živote a v pod-
nikaní rozobral Marián Kolník. Po spoločnom obede predstavil Ján Šlinský ekologické poľno-
hospodárstvo, pestovanie zeleniny bez chémie a bez driny. Predstavil bioprodukty. Posledným 
pripievateľom bol pracovník SAV Miroslav Saniga, ktorý hovoril o vzťahu človeka a prírody. 
Do 16. 00 hodiny popoludní prebehla diskusia k témam a v závere dňa zúčastnení hostia 
navštívíli benektínsky kláštor, kostol a krížovú cestu na Skalke nad Váhom. 
 
Na druhý deň v piatok, 10. 5. 2013, konferencia pokračovala vo veľkej sále Kultúrneho centra 
prednáškami básnika Daniela Heviera, akademického maliara Stana Lajdu a kňaza Českej 
cirkvi husitskej Juraja Jordána Dovalu. O 13:00 hodine v rámci tejto konferencie vystúpil 
benediktínsky mních, najpredávanejší 
autor kresťanskej literatúry na svete 
Anselm Grün na tému Boh a penia-
ze. Prednášal o vzťahu človeka k pe-
niazom z pohľadu kresťana, ale aj 
z pohľadu vzťahu zamestnávateľa 
k podriadenému v rámci mzdy a od-
meňovania. Vstup na túto prednášku 
bol voľný a bez registrácie. Prednáš-
ka bola spojená s autogramiádou k 
dvom Grünovým knihám Bůh a pe-
níze a Pokora a zakoušení Boha. Tak-
mer dvojhodinová prednáška bola tl-
močená do češtiny. Anselm Grün je 
mních pôsobiaci v kláštore svätého 
Benedikta v Münsterchwarzachu v 
Nemecku a je vyhľadávaný autor kresťanskej literatúry. Vedie kurzy duchovnej obnovy pre 
kňazov a rehoľníkov v krízových situáciách, ale i kurzy pre podnikateľov a manažérov o ve-
dení a odmeňovaní zamestnancov. V Kultúrnom centre si ho žiaľ, prišlo vypočuť veľmi málo 
ľudí napriek tomu, že je populárnym a vyhľadávaným autorom.  
 

Preteky mladých rybárov do 15 rokov sa 
uskutočnili v sobotu 11. mája na Štrkovni 
Nemšová za veľmi nepriaznivého počasia. 
Pretekov sa zúčastnilo celkom 92 mladých 
rybárov, ktorí celkovo ulovili 46 kaprov, 1 
úhora, 78 červeníc, 95 belíc, 6 pleskáčov 
a 2 ostrieže. Bolo udelených 92 hodnotných 
cien pretekárom, ktorí bodovali. Prémiu za 
najväčšiu rybu, za 58-centimetrového kap-
ra, získal Nemšovčan Adam Mazán. Súťaž 
v love rýb organizovala Miestna organizá-
cia Slovenského rybárskeho zväzu. 

Daždivé počasie sprevádzalo Preteky mladých rybárov 2013 

Prednáška Anselma Grüna o vzťahu človeka k peniazom 
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Umiestnenie: 
Kategória dievčat: 

1. Vašeková Scarlett, počet bodov 522 
2. Horečná Hana, počet bodov 452 
3. Šimnová Simona, počet bodov 267 

Kategória chlapcov: 
1. Ježík Dominik, počet bodov 1 143 
2. Slosarik Ján, počet bodov 969 
3. Vrbiva Michal, počet bodov 827 

 
Mnohých vyznávačov prírody neodradilo sychravé daždivé počasie 18. mája 2013, aby 
s členmi občianskeho združenia Hubert otvorili prvý Náučný poľovnícky a lesnícky chod-
ník Nemšová – Ľuborčianska dolina. Chodník je v celkovej dĺžke 8,5 kilometra s pre-
výšením 137 metrov. Na chodníku je umiestnených dvadsať drevených informačných tabúľ, 
pričom každá tabuľa obsahuje názov náučného chodníka, názov lokality, znak štátnosti, 
slovenskú vlajku, číslo tabule, logo občianskeho združenia Hubert, súradnice v dvoch medzi-
národných stupniciach a ľudovú múdrosť. Obrazový podklad tabule je priamo z miesta alebo 
blízkeho okolia. Spodná lišta tabule informuje o sponzoroch, spolupracovníkoch, o zdroji čer-
pania informácií.  Náučný chodník je navrhnutý ako vychádzková trasa pre peších, v zime na 
bežkách so zastávkami, ktoré predstavujú informácie o ucelenej téme. Jednotlivé tematické 
zastávky popisujú flóru a faunu okolia, históriu Lesov SR, históriu Kaplnky sv. Huberta, Ka-
plnky Panny Márie Fatimskej, históriu horskej železničky. Základ tvorí územie nadväzujúce 
na mesto Nemšová – Ľuborča, dostupné jestvujúcimi cestami a prírodnými chodníkmi.  

Asi stovka nadšencov tento u-
pršaný chladný deň začala tú-
ru na križovatke za Ľuborčou 
(pri kríži smerom na chatovú 
oblasť Bočky), ktorá je výcho-
diskovým bodom pre trasu 
chodníka. Ďalej pokračuje po 
násype horskej železničky, kto-
rá v minulosti premávala v Ľu-
borčianskej doline do Anton-
stálu. Pri Starej hájenke sme-
ruje ponad horskú bystrinu, po 
lesnej ceste do Trenčianskej 
Závady a odtiaľ k východisko-
vému bodu. Originálnou je  
vzorkovnica ihličnatých a list-
natých drevín, ktorá obsahuje 

25 druhov najviac vyskytujúcich sa drevín v našom okolí. Je umiestnená pri Studničke pod 
Košármi. Otvorenie a prvé osadenie týchto tabúľ sprevádzala hudba troch trubačov z Banskej 
Štiavnice. V Trenčianskej Závade, na Gazdovstve Uhliská, organizátori, členovia združenia 
a zúčastnení symbolickým prípitkom náučný chodník otvorili. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zástavka pri informačnej tabuli  v Trenčianskej Závade. Zľava kaplán Mgr. 
Michal Vlček, dekan farnosti Mgr. Anton Košík a predseda združenia Hubert 
František Begáň 
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Štartovací 1. ročník miniligy mla-
dých futbalových nadšencov „Junior 
Cigáň Cup 2013“ sa uskutočnil na 
zrekonštruovanom ihrisku Nad Cigá-
ňom v Ľuborči od 29. 6. – 7. 8. 2013. 
Vďaka MAS Vršatec, VPS Nemšová, 
FK Vlára Ľuborča a mnohým dobro-
voľníkom prešlo ihrisko výraznými ú-
pravami v júni a v júli tohto roka. 
Športového zápolenia sa zúčastnilo 56 
hráčov v 6-tich družstvách. Boli to 
žiaci a mladší dorastenci najmä z 
Nemšovej, Ľuborče, ale aj z Dubnice 
nad Váhom a Skalky nad Váhom. 
V jednom tíme bojovali výlučne do-
rastenci z Horného Srnia. Celkovo sa 

odohralo 30 zápasov, víťazmi sa stal tím z Horného Srnia. Organizátor podujatia, Bernard 
Brisuda, vyjadril spokojnosť nad záujmom samotných prihlásených futbalistov, potešil sa aj 
počtu divákov. Celej športovej súťaži prialo i počasie, počas turnajových zápasov nespadla 
ani jedna kvapka dažďa. 
 

3. ročník netradičných detských hodov Kľúčikovo spríjemnilo deťom nielen z Kľúčového 
hodové dni tejto mestskej časti. V okolí kaštiela sa od 14:00 hodiny ozýval džavot detí        
27. júla 2013. Hravé popoludnie plné zábavy a hier odštartovali organizátori Monika Patková, 
Pavol Vavrúš a Martina Gužíková z Kľúčového. Každým ročníkom sa tejto akcie zúčastňuje 
čoraz viac detí i z okolitých mestských častí. Deti si vychutnali cukrovú vatu, maľovanie na 
tvár a vyšantili sa na trampolíne.  
 
Tradične sa v auguste koná v Nemšo-
vej jeden z najnavštevovanejších jar-
mokov na Považí, a tento rok nebolo 
tomu inak. V poradí 18. Nemšovský 
jarmok  prilákal 16. a 17. augusta 
2013 množstvo návštevníkov nielen 
kvôli jarmočníkom, ale i ukážkami 
tradičných remesiel či inými atrakcia-
mi pre deti. Jarmok sprevádzal kvalit-
ný kultúrny program, ktorý mesto zos-
tavilo hlavne z vystúpení dychových 
hudieb na hlavnom pódiu pri Mest-
skom múzeu. V piatok koncertovali: 
hudobná skupina NGO (Nemšovský 
garážový orchester), ľudová hudba 
LAZAROVCI, folklórna skupina Li-
borčan, či do neskorých večerných hodín hrala skupina Galaktic. V sobotu dopoludnia 
vyhrával Dychový orchester a mažoretky z Novej Dubnice a po nich vystúpila pop - rocková 
kapela DA SLIMS. Jarmok dopĺňalo viacero sprievodných akcií. Jednou z nich bol i po 
desiatykrát Deň otvorených dverí v Multifunk čnej zásobovacej základni Západ, v Hor-
ných kasárňach, ktorý zaznamenal o 30% väčšiu účasť ako minulý rok. Prilákal najmä 
ukážkami nízkeho preletu vojenského vrtuľníka a zoskokmi parašutistov. V obidva jarmočné 

Na tradičnom jarmoku nechýbali výrobky z prútia 

Jeden z turnajov na ihrisku Nad Cigáňom v Ľuborči 



24 

 

dni prebiehal v Mestskej športovej hale Medzinárodný turnaj mužov vo florbale  - PANS 
CUP, ktorého víťazom sa stal tím M. ŠPORT z Trenčína.  
V Mestskom múzeu bolo tiež rušno, návštevníkom sa otvorili dvere výstavy Historických 
bicyklov Jozefa Duráčiho a na poschodí boli pripravené OBRAZY Ladislava Mošku. 
V piatkový slnečný deň sa počas jarmoku v amfiteátri Kultúrneho centra predviedlo mnoho 
silákov, ktorí bojovali o Slovenský pohár silných mužov. Svalovci si vyskúšali viacero dis-
ciplín, ako ťahanie motorových vozidiel, či zdvíhanie 125 kg klady. Napokon prvenstvom 
a titulom „Nemšovský silák“ sa môže pýšiť Popradčan Peter Ovšonka. Organizátori i vedenie 
mesta vyjadrili spokojnosť s celým podujatím, ktorému prispelo i krásne letné počasie.  
 
V nedeľnajšie popoludnie, 20. októbra 2013, patrila Veľká sála Kultúrneho centra seniorom 
– členom mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klubu v Nemšovej. 
Tohto tradičného spoločenského posedenia spojeného s gratuláciou jubilantom sa  zúčast-
nilo 173 účastníkov. Pri stretnutí seniorov, ktoré sprevádzala príjemná hudba, spev a dobrá 
nálada, primátor mesta odovzdal gratulácie 46 tohtoročným jubilantom.  
 

Poslednú októbrovú nedeľu plnú hudby, spe-
vu a hovoreného slova spríjemnil seniorom v 
Kulrúrnom centre v Nemšovej nevidiaci spe-
vák Maroš Bango. Vzduchom sa niesol odkaz 
„Rodný môj kraj...“ pri príležitosti mesiaca úc-
ty k starším. Hold seniorom prišiel vzdať aj 
Jaroslav Baška, kandidát na župana do Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Poďakoval sa 
im za množstvo odovzdaných skúseností 
a hodnoty, na ktorých môžu mladšie generácie 
stavať. Jaroslava Bašku sprevádzali viacerí 
kandidáti na post poslancov do Trenčianske-
ho kraja. 
 

V sobotu, 9. novembra, sa konali po štvrtýkrát voľby predsedov a poslancov do Vyšších 
územných celkov. O priazeň voličov na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sa uchádzalo 6 kandidátov. V meste Nemšová najviac platných hlasov získal Jaroslav Baška, 
čím bol zvolený za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja už v prvom kole. Na 
druhom mieste skončil Jozef Lohyňa.  
V šiestich volebných okrskoch v meste Nemšová pristúpilo k urnám len 12,2 % voličov. 
V Nemšovej volilo 391 občanov, v mestskej časti Ľuborča 130 občanov, v Kľúčovom 81 ob-
čanov a v mestskej časti Trenčianska Závada 29 občanov. Najväčšiu účasť na voľbách zazna-
menala volebná komisia v Hasičskej zbrojnici v Kľúčovom, naopak najmenšia účasť bola 
evidovaná v Kultúrnom centre v Nemšovej, kde volilo len 9, 3 % voličov.  
V okrese Trenčín sa zo 70 kandidátov na post poslanca volili ôsmi zástupcovia. Najviac plat-
ných hlasov vo všetkých okrskoch Nemšovej získala naša spoluobčianka, študentka vysokej 
školy Lucia Štefancová, ktorú svojím hlasom podporilo 186 voličov. Po sčítaní všetkých 
hlasov boli zvolení za volebný obvod Trenčín, do ktorého patrí aj mesto Nemšová, ôsmi 
poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja: lekár Tibor Jankovský, manažérka Renáta 
Kaščáková, živnostník Tomáš Vaňo, starosta obce Trenčianska Teplá Milan Berec, ekonóm 
Ján Krátky , starosta obce Horná Súča Juraj Ondra čka, primátor mesta Trenčianske Teplice 
Štefan Škultéty a riaditeľ školy Ľuboš Chochlík.  
 
V obradnej sieni Mestského úradu privítal  18. novembra 2013 primátor mesta Ing. František 
Bagin 32 nových občiankov mesta Nemšová. Šťastným rodičom zablahoželal a odovzdal im 

 Maroš Bango s manželkou Alexandrou 



25 

 

dar v podobe kvetu a finančnej hotovosti. Slávnostné uvítanie do života detí spestrili svojím 
malým kultúrny programom deti z materskej školy.  
Uvítanie detí sa počas roka uskutočnilo dvakrát, 24. júna, kedy primátor privítal 32 detí 
a rovnaký počet detí dostalo finančný dar aj 18. novembra. 
 

Nezadržateľný príchod Vianoc umocnil vo štvrtok 5. de-
cembra príchod Mikuláša do nášho mesta. Všetky deti sa 
naňho nesmierne tešili, svoju radosť preniesli do pesničiek, 
básničiek, ktoré sa rozliehali celým amfiteátrom Mestského 
múzea. Vystúpili žiaci zo Spojenej katolíckej školy, prváci 
zo Základnej školy na Ulici Janka Palu a tanečným preve-
dením deti zo Základnej umeleckej školy. Očakávaný Miku-
láš prišiel s čertom a anjelom na koči. Deti privítal, a všet-
kým odvážnym, ktorí sa ho nebáli, rozdával darčeky v po-
dobe sladkých balíčkov. Napokon za hlasného výbuchu 
ohňostroja Mikuláš rozsvietil v našom meste vianočný 
stromček. Atmosféru Vianoc bolo cítiť z vône pripravenej 
medoviny, grogu či kapustnice. Žiaci zo základných škôl 
a školských klubov ponúkali na predaj rôzne vlastnoručne 
vyrábané vianočné ozdoby a aranžmány.  
 

ELEKTRIFIKÁCIA ZÁHRADKÁRSKEJ OSADY BO ČKY 
Po viacročnom úsilí sa vydaním užívacieho povolenia dňa 4. septembra 2013 zavŕšila snaha 
záhradkárov o elektrifikáciu osady Bočky.  
Podľa slov predsedu združenia záhradkárov - Bočky, Ing. Jozefa Krchnávka, prvé pokusy za-
vedenia elektriny v osade sa evidujú v roku 2003, keď nebohý člen, Ján Kubíček, dal spon-
zorsky vypracovať projekt elektrifikácie (bez časti pod strelnicou, ktorá vtedy k osade ne-
patrila). Západoslovenská energetika, a.s. odmietla financovať tento zámer, a tak plán stros-
kotal na financiách 35 000 slovenských korún na jednu záhradku. V roku 2007 sa začalo nové 
kolo rokovaní, ktoré bolo 2. 6. 2009 úspešne ukončené uzatvorením zmluvy so Západoslo-
venskou energetikou, ktorá sa zaviazala k financovaniu dodávky a montáže prípojky VN, 
trafostanice a rozvodov po osade, vrátane pripojovacích skríň. Majitelia záhradiek si zabezpe-
čili stavebné povolenie, zameranie terénu a vybudovanie domových prípojok. 
Veľmi zložité bolo vybavenie súhlasu majiteľov dotknutých pozemkov, resp. s uzavieraním 
zmlúv na vecné bremená, prípadne kúpy pozemkov, cez ktoré malo ísť vedenie. Napriek všet-
kým problémom sa podarilo dňa 23. mája 2013 odovzdať dodávateľovi platné stavebné 
povolenie s definitívnym projektom. Podiely nákladov na vybudovanie elektrického vedenia 
zdieľala Západoslovenská energetika, a.s. v sume: 117 000 eur a organizácia záhradkárov – 
Bočky vložila do akcie 23 688,78 eur. Možnosť pripojenia na elektrickú sieť využili i viacerí 
vlastníci pozemkov mimo osady. Z celkového počtu záhradkárov 140 sa do akcie nezapojilo 
z rôznych dôvodov 15 členov. Každý člen prispel sumou 100 eur na pokrytie nákladov na 
elektrifikáciu. Avšak vznikli ešte dodatočné náklady najmä v časti pod strelnicou, kde zá-
hradkári prispeli ešte o 35 eur viac.  
Vďaka pevnej vôli a vytrvalosti Ing. Jozefa Krchnávka, predsedu záhradkárov, pri vybavovaní 
a riešení rôznych problémov so zavedením elektriny sa v osade výrazne zlepšila kvalita živo-
ta majiteľov chatiek. 
  

Mikuláš zavítal do nášho mesta 
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EKONOMICKÝ ŽIVOT  

Začiatok roka priniesol mnohým našim spoluobčanom stratu zamestnania. O prácu prišlo 70 
občanov v Poľnohospodárskom družstve Vlára a koncom júna 50 občanov zostalo bez práce 
v 5. Kartoreprodukčnej základni Nemšová, v dôsledku čoho vzrástla nezamestnanosť v našom 
meste.  
 
INVESTI ČNÉ AKCIE MESTA NEMŠOVÁ V ROKU 2013 
 
V tomto roku si mesto Nemšová v rámci schváleného rozpočtu splnilo viacero investičných 
priorít. Medzi hlavné priority patrila výmena výplní okenných otvorov na objektoch mater-
ských škôl, a to v elokovaných prevádzkach na Ulici Kropáčiho (Záhumnie), na Ľuborčian-
skej ulici v Ľuborči a v Kľúčovom na Trenčianskej ulici. Staré okná sa vymenili za plastové. 
Tiež sa vymenila časť dverí a odstránili sa posúvacie steny, čím sa zvýšila kapacita lôžok. Bo-
li vymenené aj okná na objekte Školskej jedálne v Nemšovej, čím sa prispelo k budúcej úspo-
re nákladov na vykurovanie a väčšiemu komfortu žiakov. Práce realizovala spoločnosť 
STAVFIN, a.s. Trenčín. Celkové náklady predstavovali sumu 40 297,50 eur s DPH. Ďalšou 
investíciou bola rekonštrukcia miestnych komunikácií v mestských častiach Kľúčové a Tren-
čianska Závada.  
 
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V K ĽÚČOVOM 
Vyasfaltovaná bola Slnečná ulica, čo potešilo najmä obyvateľov tejto miestnej časti. Keďže 
táto ulica je viac exponovaná ako bývajú bežne bočné ulice, chodia po nej aj družstevné trak-
tory, cesta sa musela viac spevniť a následne vytvoriť nájazdy k rodinným domom a gará-
žam. Rekonštrukcia prebiehala v letných mesiacoch, ale krátko na to ju začali ničiť ťažké me-
chanizmy, ktoré po nej prechádzali, prípadne na nej parkovali. Stavebné práce realizovala 
spoločnosť Cesty Nitra, a.s. a celkové náklady predstavovali sumu 20 770,80 eur s DPH.  
 
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V TREN ČIANSKEJ ZÁVADE 
Opravil sa úsek od autobusovej zástavky po Gazdovstvo Uhliská. Asfaltový koberec sa polo-
žil na značne poškodenú Ulicu Kúty a jej priľahlé časti v Trenčianskej Závade, ktorá sa stala 
vyhľadávaným miestom pre turistov aj rodiny s deťmi. Zvýšil sa počet áut a stav ciest bol viac 
rizikový. V tejto akcii sa spevnila plocha chodníka, zrenovovala sa poškodená dlažba a dobu-
dovala sa zámková dlažba ku hlavnému krížu na cintoríne. Stavebné práce realizovala firma 
Cesty Nitra, a.s. v celkovom náklade 24 572,40 eur. Práce v Trenčianskej Závade ďalej 
pokračovali výstavbou repliky zvoničky, ktorá sa realizovala v spolupráci mesta Nemšová, 
spoločnosti Vagricol & Co, s.r.o. a SBUL Trenčianska Závada. Otvorenie zvoničky je naplá-
nované v máji budúceho roka na hody. 
Ku kvalite služieb občanom tejto časti mesta prispelo aj po dohode mesta s predstavenstvom 
COOP Jednoty vybudovanie rozšíreného parkoviska pred obchodom, ktoré financoval majiteľ 
predajne Jednota.  
  
ZVEĽAĎOVANIE MESTA 
Samospráva mesta postupne pokračovala aj v skrášľovaní mesta. Vedľa Kultúrneho centra sa 
vysadil kvitnúci záhon letničiek. Tiež pribudol nový mobiliár v podobe 15 kusov lavičiek, pri-
čom 5 kusov bolo osadených v areáli Materskej školy na Ulici Odbojárov a 10 kusov umiest-
nili v Nemšovej, v Ľuborči a v Kľúčovom. Lavičky dodávala firma Mmcité, s.r.o. Celková 
hodnota dosiahla sumu 3 000 eur s DPH.  
Do Kultúrneho centra bolo zakúpených 300 nových oceľových stoličiek spolu s návlekmi 
a 80 stolov v celkovom náklade 18 378 eur s DPH.   
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OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV 
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cestách mesto pristúpilo k realizácii nového pouličného 
osvetlenia priechodov pre chodcov. Na základe výberového konania bola podpísaná zmluva 
s firmou Luxstar Trenčín, kde celková cena diela predstavovala sumu 16 846,42 eur s DPH. 
Zmluva bola podpísaná dňa 13.12.2013. V časovom úseku 2 mesiace by mali byť osvetlené 
priechody pre chodcov na najviac frekventovaných miestach, a to konkrétne:  
NEMŠOVÁ 

Na Ulici Janka Palu: 3 ks – pred Základnou školou Janka Palu, pri Kostole sv. Mi-
chala, pred predajňou Mäso-údeniny Maroš 
Na Ulici SNP: pri Slovenskej pošte, pri Kultúrnom centre 
Na Mierovom námestí 

ĽUBORČA 
 2 ks – pred predajňou potravín CBA, pred požiarnou zbrojnicou 
KĽÚČOVÉ  
 2 ks – pred Materskou školou, pri autobusovej zastávke. 
V decembri tohto roku sa osvetlili 2 priechody, v budúcom roku ostatných 8 priechodov. 
 
VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV OBVODOVÉHO PLÁŠ ŤA NA CENTRE SOCIÁL-
NYCH SLUŽIEB 
Investíciu do rekonštrukčných prác z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti si vyžiadala 
aj budova Centra sociálnych služieb v Nemšovej, kde bola zrejmá končiaca životnosť oken-
ných rámov. Výmena okien bola uskutočnená v decembri spoločnosťou Stavfin, s.r.o. Tren-
čín, s ktorou bola podpísaná zmluva dňa 31.10.2013 v celkovej sume 31 106,33 eur s DPH. 
Rekonštrukciu financovalo mesto. 
Zmeny v prospech úspor energie pri kúrení nastali v Centre i po regulácii systému – nastavili 
sa ventily ústredného kúrenia tak, aby vykurovanie prinieslo efektívnosť a bezproblémovosť. 
 
OPRAVA STRECHY KULTÚRNEHO CENTRA V NEMŠOVEJ  
Havarijný stav strechy Kultúrneho centra si vynútil rekonštrukciu. Do interiéru knižnice a o-
bradnej siene zatekalo v takej miere, že dážď poškodzoval knihy a zariadenie. Rekonštrukčné 
práce strechy s kompletnou výmenou strešnej krytiny sa plánujú začiatkom budúceho roka 
2014. Zmluva o dielo bola podpísaná 14.11.2013 so spoločnosťou KPS izolácie, s.r.o., Tren-
čín na sumu 26 499,97 eur s DPH, pričom Úrad vlády SR prispel na rekonštrukciu strechy 
dotáciou 10 000 eur a z rozpočtovej rezervy predsedu vlády dostalo mesto sumu 3 000 eur. 
 
TERÉNNE ÚPRAVY PRE CYKLOTRASU NEMŠOVÁ – LOKALITA ŠI DLÍKOVÉ 
Mesto Nemšová na základe Výzvy MAS Vršatec o poskytnutí nenávratného finančného prí-
spevku v rámci dobudovania infraštruktúry pripravilo žiadosť pre projekt Cyklotrasy Nem-
šová – lokalita Šidlíkové. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpeče-
nie realizácie projektu a spolufinancovanie projektu bolo schválené Mestským zastupiteľ-
stvom v Nemšovej dňa 6. 2. 2013. Išlo o jeden z najdôležitejších projektov z hľadiska bezpeč-
nosti a podpory cestovného ruchu, ktorého cieľom bolo zvýšenie atraktívnosti obce a zlep-
šenie štandardu života obyvateľov mesta Nemšová.  
V predmete projektu bola zahrnutá realizácia terénnych úprav pre cyklotrasu v lokalite Šidlí-
kové (úsek od lávky smerom na Horné Srnie až po časť Šidlíkové v Nemšovej), ktoré sa na-
chádza v extraviláne mesta. Povrch prešiel terénnymi úpravami, pričom I. etapa po vybudo-
vaní nadobudla podobu cyklotrasy s asfaltovým kobercom v hrúbke 40 milimetrov a šírke 2,5 
metra. V rámci terénnych úprav sa v prvej časti budovania cyklotrasy vytvorilo zemné násy-
pové teleso ako podklad spájajúci ochrannú hrádzu rieky Vlára a lávku pre peších nad riekou 
Vlára. Dĺžka trasy predstavovala približne 540 metrov. V tejto etape sa riešilo vedenie trasy 
po korune jestvujúcej ľavostrannej ochrannej hrádze od lokality Šidlíkové až po napojenie sa 
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jestvujúcej lávky vedúcej do Horného Srnia. Dĺžka trasy predstavovala približne 375 metrov. 
Keďže jednou z povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok bola aj Zmluva 
s dodávateľom stavebných prác, mesto zrealizovalo súťaž verejného obstarávania. Na základe 
výsledkov súťaže sa víťazom stala spoločnosť Strabag, s.r.o. Trenčín. Suma celkových nákla-
dov na realizáciu projektu bola v objeme  25 427,58 eur s DPH, pričom z rozpočtu mesta sa 
vyčlenilo 3,2 tisíc eur. Dobudovanie prvej časti cyklotrasy sa dokončilo podľa plánu koncom 
roka 2013. Druhá časť od lokality Šidlíkové po Vlársku ulicu bude vyasfaltovaná v prvej 
polovici budúceho roka. Dokončenie projektu priblížime v Kronike mesta 2014. 

 

Od piatka 5. 4. 2013 slúži nové Centrum sociálnych služieb Čistá duša zdravotne posti-
hnutým ľuďom v Nemšovej na Ulici Janka Palu 45. Odbornú starostlivosť v ňom našlo tucet 
klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Novopostavená budova s bezbariérovým prístu-
pom, ktorú zhotovil súkromný investor, bola postavená na tento účel. Priestory boli získané 
vďaka Nadácii Pro charitas a na chod zariadenia prispievalo i mesto Nemšová. V budove sa 
nachádzajú i 2 nájomné byty a priestory pre 2 predajne. Viac o otvorení nového Centra priná-
šame v kapitole Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. 
 
V apríli  tohto roka zbierali nespokojní Nemšovčania podpisy na petíciu, ktorá sa týkala zlo-
žitej dopravnej situácie pred Spojenou katolíckou školou a sťažovala bezpečný prechod 
žiakov do školy. Iniciátorom petície bol Alojz Svedek, ktorý vyzval kompetentných, aby sa 
celá situácia vyriešila. Spojená katolícka škola v Nemšovej sa nachádza na vedľajšej ulici, asi 

300 metrov od hlavnej cesty. Každé ráno deti 
vystúpia z autobusu na námestí a potom sa 
presúvajú do školy po ulici, ktorej chýba 
chodník. Pred areálom školy sa hromadia au-
tá nielen rodičov, ktorí sem privážajú deti do 
špeciálnych tried, ale aj autá učiteľov.  
Rodičia sa sťažovali na rýchlosť áut , ale i zlé 
podmienky na bezpečný prechod detí do ško-
ly. Cieľom petície bolo znížiť pravdepodob-
nosť kolízie áut so žiakmi idúcimi zo školy 
a do školy. Celá situácia s dopravou sa zhor-
šila vtedy, keď sa začala výstavba rodinných 

domov priamo pred školou, zvýšil sa aj počet prechádzajúcich áut. Mesto malo viacero 
možností ako situáciu vyriešiť. Pri vstupe z Mie-rového námestia na Školskú ulicu by riešenie 
dopravy chodníkom bolo obmedzujúce, cesta by bola príliš úzka. Napokon sa osadilo 
dopravné značenie v školskej zóne upozorňujúce na zníženie rýchlosti a pohyb detí. 

Autá, ktoré ráno prichádzajú pred školu, ohrozujú deti 

Stav pred vybudovaním cyklotrasy Stav po dobudovaní cyklotrasy 
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Mesto v budúcnosti uvažuje aj nad zavedením jednosmerky v prípade ďalšej výstavby rodin-
ných domov v blízkosti školy.  
 
K bezpečnosti cestnej premávky v našom meste a k spokojnosti občanov prispeli aj nové 
obmedzujúce dopravné značenia. Pri vstupe z Moravskej ulice a z privádzača sa osadila 
značka Zákaz vjazdu vozidlám ťažším ako 12,5 tony a na Ulici SNP v úseku od Ulice Šidlí-
kové po Vlársku ulicu sa obojstranne upravilo dopravné značenie s obmedzením státia pre 
nákladné vozidlá a autobusy. Týmto sa vyhovelo občanom, ktorí bývajú v tejto lokalite a sťa-
žovali sa podaním petície.  
Dlhá zima  so svojím nevyspytateľným počasím zanechala stopy aj na našich cestách. V júni, 
v 24., 25. a 26. týždni, prebiehala na komunikáciách oprava odstránením väčšiny výtlkov 
vo všetkých mestských častiach, na ktoré mesto dostalo od VÚC dotáciu 6 200 eur. Opravu 
výtlkov vykonávala Okresná správa ciest. 
V rámci ciest v jednotlivých mestských častiach Okresná správa ciest po dohode pre naše 
mesto zabezpečila čistenie krajníc, značenie stredových pásov, značenie všetkých priechodov 
pre chodcov a v budúcom roku pribudne aj značenie po okrajoch ciest. Bola to do väčšej 
miery recipročná služba, keďže mesto každoročne čistí komunikácie 2. a 3. triedy. 
V rámci zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku občanov a mesta bola podaná žiadosť na 
Okresný úrad v Trenčíne o finančnú dotáciu na zakúpenie 15 bezpečnostných kamier, kto-
ré by mali monitorovať najfrekventovanejšie miesta. 
 
Koncom apríla 2013 sa rekonštruovali nebytové priestory v Dome služieb na Ulici SNP 
167, kde od roku 2006 poskytoval opravu a montáž zariadení spotrebnej elektroniky Jaroslav 
Hromník. Ten už živnosť prestal vykonávať a  priestory na prenájom boli poskytnuté firme 
ELEXGAS, s.r.o., ktorá bola na vlastné náklady ochotná priestor zrekonštruovať. Rekon-
štrukcia bola potrebná z dôvodu zabezpečenia novej elektroinštalácie, sociálnych zariadení 
a kúrenia. Spoločnosť sa zaoberá plynovými kotlami. 
 
15. mája 2013 ukončil svoju prevádzku Čínsky obchod na Ulici Janka Palu, v dome rodiny 
Makyšovej.  Od 10. júla 2013 vytvorila firma Fabuš ďalšiu prevádzku mäsiarstva v Nem-
šovej. Svojím otvorením ponúkli nižšie ceny za mäso, či iné mäsové výrobky. 
 
V roku 2013 dofinancovalo mesto  infraštruktúru v novej lokalite bývania IVB Vlárska 3. Išlo 
o výstavbu nových miestnych komunikácií a verejného osvetlenia. Išlo o úhradu faktúr 
v celkovej výške 304 519,33 eur. Na ich úhradu si muselo mesto zobrať úver vo výške 
208 172 eur. 
 
V rámci výzvy MAS Vršatec na minirekonštrukcie zdevastovaných plôch sa obnovilo detské 
ihrisko na Záhumní, ktoré poznačil zub času. Revitalizácia prebiehala od augusta do októ-
bra. V okolí ihriska sa vďaka 12-tim obetavým dobrovoľníkom vymenili 3 kusy lavičiek, kôš 
na odpadky, obruba pieskoviska, drevený vláčik a premaľovali sa pneumatiky osadené do ze-
me. Všetky drevené časti sa ošetrili novými farebnými nátermi. Osadila sa nová šmýkačka. 
Celý miniprojekt bol finančne podporený z MAS Vršatec sumou 405,17 eur. Na minire-
konštrukcii sa podieľali organizácie: MAS Vršatec, Hubert Ľuborča, mesto Nemšová, VPS 
Nemšová, Urbariát Ľuborča a dobrovoľníci: Ondrej Begáň, Ján Moravčík, J. Begáň, Štefan 
Novosad, Tomáš Barták, Daniel Bariš, Matúš Krajči, D. Bednárik, M. Blažej, I. Sedlár, M. 
Koníček, František Begáň st. a ml. 
 
V tomto roku sa uskutočnila i realizácia menšieho projektu v spolupráci s mestom Nemšová, 
a to obnova futbalového ihriska „Nad Cigáňom“ v Ľuborči. Návrh na obnovu a oživenie 
futbalového ihriska v mestskej časti Ľuborča inicioval mladý občan Bernard Brisuda. Rea-
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lizácia tejto minirekonštrukcie prebiehala od 27. 7. 2013 do 29. 7. 2013 a zúčastnili sa jej 
dobrovoľníci: Bernarda Brisudová, Jozef Brisuda st., Jozef Brisuda ml., Pavol Patka, Jozef 
Forgáč, Vladimír Forgáč. 

v rámci obnovy sa vymenili staré až 
nevyhovujúce bránky, materiál na 
nové poskytla VPS-ka mesta Nem-
šová. Po osadení bránok sa celé i-
hrisko pokosilo a posledným bodom 
predmetnej rekonštrukcie bolo osa-
denie siete za spodnou bránou a za-
betónovanie železných tyčí. Nové 
bránkové siete boli zakúpené ešte 
pred obnovou ihriska. Vďaka tomu-
to projektu, ktorý bol finančne pod-
porený MAS Vršatec sumou 205,66 
eur sa po dlhých trinástich rokoch 
uskutočnil mládežnícky futbalový 
turnaj a ihrisko bolo celé leto k dis-
pozícii mladým športovcom.  

 
Mestské kúpalisko v Nemšovej tento rok zostalo opäť zatvorené. V minulom roku začali 
rekonštrukčné práce, nájomca kúpaliska, spoločnosť Kanta, s ktorou mesto podpísalo zmluvu 
investovala do technológie na úpravu vody v bazéne, avšak pri plánovaní rekonštrukcie fólie 
bazéna zistili, že nemajú dostatok financií. Náklady na opravu strechy kotolne či bazéna by sa 
v dlhodobom horizonte nevrátili. Spoločnosť Kanta si plaváreň prenajala v úmysle, že získa 
príspevok z eurofondov na obnovu plavárne. Na jeseň sa im eurofondy nepodarilo získať. 
Navyše, prevádzkovateľ chcel kúpalisko otvoriť, ale len pod podmienkou, že mesto bude 
súhlasiť s hudobným podujatím POOL Tool 2013, na ktoré bolo po minulom roku veľa sťaž-
ností od občanov. Mesto toto podujatie nepovolilo a kúpalisko zostalo zatvorené. Nakoniec sa 
mesto rozhodlo po negatívnych skúsenostiach s prenajímateľmi nájomnú zmluvu ukončiť, 
prevziať správu kúpaliska, a tak zaručiť jeho budúcoročnú prevádzku. Viac informácií po-
skytneme v Kronike mesta 2014. 
 
Mesto opäť využilo možnosť a podalo 30. 10. 2013 na Environmentálny fond Bratislava 
žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 na dobudovanie rozostavanej 
stavby: Nemšová – kanalizácia mesta, a dobudovanie kanalizačnej siete v mestskej časti 
Ľuborča. 
 
Estetiku a väčšiu kultúru prostredia dosiahlo mesto zbúraním zhoreného domu, ktorý stál 
pri prechode cez železnicu neďaleko cintorína na Moravskej ulici v Nemšovej. Mesto ho 
odstránilo a spoločnosť Železnice Slovenskej republiky na vlastné náklady pozemok zasypala 
a upravila. Samospráva rovnako dala zbúrať aj zdevastovaný fínsky dom, ktorý kazil ko-
lorit prostredia.  
Na jar mesto skrášlilo drobnými parkovými úpravami, vysadením kvetov okolie Kultúrneho 
centra a múzea, ktorého súčasťou je amfiteáter spolu so stánkami pre jarmočníkov. Avšak 
naša mládež tu našla zátišie pre fajčenie, pitie alkoholu a hlučné debaty. Pri stretnutiach 
mladých sústavne dochádzalo a dochádza k ničeniu všetkého, čo im príde pod ruku. Najprv to 
boli povytŕhané kvety, neskôr tuje, a potom prišli na rad drevené stánky pri múzeu. Zastre-
šenie z plachtoviny bolo prepálené, drevené časti dorezané. Pred jarmokom sa tieto stánky 
opravili, no znova boli prepálené a rozlámané. Mesto do budúcnosti uvažuje nad kamerovým 
systémom, aby sa takýto vandalizmus neopakoval. 

Stav pred a po rekonštrukcii ihriska Nad Cigáňom v Ľuborči 
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Mesto v novembri odsúhlasilo spoločnosti LIDL Slovenská republika, v.o.s., Bratislava, - 
vlastníka veľkoskladu LIDL, vybudovanie 
chodníka pre peších, vrátane verejného 
osvetlenia na základe zmluvy o spolupráci, 
ktorú bude na vlastné náklady realizovať 
LIDL SR, prostredníctvom dodávateľa v čas-
ti od Považskej ulice, v trase bývalej cesty 
k Poľnohospodárskemu družstvu Vlára poz-
dĺž privádzača až ku skladu. Vybudovaný 
chodník umožní zamestnancom, prevažne 
občanom Nemšovej, ktorí dochádzajú do prá-
ce pešo a na bicykli bezpečný prístup do a zo 
zamestnania. Prístupový chodník bude s os-
vetlením odovzdaný bezodplatne do správy 
mesta.  
 
Mesto Nemšová začalo realizovať opatrenia súvisiace s nutnosťou konsolidovania mestských 
financií už v roku 2011, kedy výška neuhradených záväzkov presahovala čiastku 1 614 000 
eur. Výsledkom týchto opatrení bola skutočnosť, že mesto za rok 2013 malo prebytkové hos-
podárenie. Faktúry, ktoré mesto dostalo, boli uhrádzané v dobe splatnosti. 
 
Rozpočet mesta Nemšová k 31.12.2013 
 
 

 
 
 
 
 

REKAPITULÁCIA Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
zmenách 

Skutočnosť 
k 31.12.2013 

% 
plnenia 

Bežný rozpočet     
Bežné príjmy 3 352 173,00 3 471 664,00 3 410 109,25 98,23 
Bežné výdaje 2 669 823,00 2 796 056,00 2 830 484,15 101,23 
Rozdiel  682 350,00 675 608,00 579 625,10  
     
Kapitálový rozpočet     
Kapitálové príjmy 89 700,00 129 258,00 136 772,58 105,81 
Kapitálové výdaje 321 500,00 573 405,00 502 546,66 87,64 
Rozdiel  - 231 800,00 - 444 147,00 - 365 774,08  
     
Finančné operácie      
Príjm. fin. operácie 0,00 219 089,00 239 522,17 109,33 

Výdajové operácie 450 550,00 450 550,00 453 372,65 100,63 
Rozdiel  -450 550,00 -231 461,00 -213 850,48  
     
Rozpočet celkom     
Príjmy celkom 3 441 873,00 3 820 011,00 3 786 404,00 99,12 
Výdavky celkom 3 441 873,00 3 820 011,00 3 786 403,46 99,12 
Rozdiel celkom 0 0 0,54  

Poľnú cestu plnú blata a kalúž v budúcom roku nahradí no-
vý chodník pre zamestnancov Lidla 
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Evidencia obyvateľstva 
V tomto roku mesto malo celkom 6 261 obyvateľov, z toho: mužov 3 102, žien 3 159 
Podľa častí mesta:  

� Nemšová: 4 037 
� Ľuborča: 1 312 
� Kľúčové: 660 
� Trenčianska Závada: 252 

Počet sobášov: 41 
Počet narodených detí: 74, z toho 35 chlapcov, 39 dievčat 
Počet prihlásených občanov: 72 
Počet úmrtí : 61, z toho 30 mužov, 31 žien 
Počet odhlásených občanov: 116, z toho mimo územia SR: 2 
Celkový prírastok: 146 
Celkový úbytok: 177 
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NÁBOŽENSKÝ A DUCHOVNÝ ŽIVOT 

V náboženskom i duchovnom živote nášho mesta rezonovali v zimných mesiacoch významné 
udalosti, ktoré súviseli s odstúpením hlavy katolíckej cirkvi – pápeža Benedikta XVI. Tento 
pápež nemeckého pôvodu bol božím zástupcom od 19. apríla 2005. Po dňoch plných 
očakávania z voľby nového pápeža, v stredu 13. marca 2013, vypukli ovácie na preplnenom 

Svätopeterskom námestí, keď po 
signalizácií bielym dymom zo Six-
tínskej kaplnky krátko po 19.00 ho-
dine zaznela známa latinská formulka 
Habemus papam ako aj oznámenie, 
že bol zvolený 76-ročný argentínsky 
kardinál Jorge Mario Bergoglio, 
buenosaireský arcibiskup, ktorý prijal 
pápežské meno František. Novým 
pápežom sa stal Argentínčan, prvý 
raz v histórii František, prvýkrát je-
zuita, Latinsko-američan a od 8. sto-
ročia znovu Neeurópan. Meno Fran-

tišek (podľa Františka Assiského) znamená tiež symbol obnovy Cirkvi, je symbolom efek-
tívnej evanjelizácie či porozumenia s inými vierovyznaniami. 13. marca 2013 bol zvolený za 
266. pápeža. 
 
Rok 2013 priniesol v duchovnom živote významné jubileum. Okrúh-
le výročie, 1150. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Mo-
ravu v roku 863, sa slávilo tiež v rozličných oblastiach historiogra-
fie, ako aj literárnej či výtvarnej kultúry. Jubilejný rok Cyrila a Me-
toda (cyrilo-metodský rok 2013) alebo Rok viery (11. 10. 2012 –  
24. 11. 2013) sa niesol v znamení početných rôznorodých spomien-
kových udalostí a liturgických slávení. Aj v Kostole svätého Michala 
sme celý tento rok mohli vidieť umelecký portrét relikvií svätého 
Cyrila a Metoda, na ktorom bol zobrazený rok príchodu solúnskych 
bratov na naše územie 863 a jubilejný rok 2013. V Spojenej kato-
líckej škole v Nemšovej tiež intenzívne prežívali Rok viery. Pred jeho 
začiatkom, 9. októbra 2012, riaditeľ Biskupského úradu v Nitre Šte-
fan Vallo požehnal školskú Kaplnku svätých Michala, Gabriela a Ra-
faela, archanjelov. Počas pôstneho obdobia (od Popolcovej stredy  
13. 2. 2013), sa kaplnka každý deň 20 minút pred vyučovaním 
zaplnila do posledného miesta žiakmi, učiteľmi či pracovníkmi ško-
ly, aby spoločne uvažovali nad tajomstvami nášho vykúpenia. Pro-
gram ranných zamyslení bol pripravený na všetky dni školského vyu-
čovania v Pôstnom období. Výjavy zastavení krížovej cesty, ktoré 
namaľovali žiaci školy pod vedením Mgr. Edity Peťkovej, originálne 
dotvárali atmosféru zamyslení a doplnili interiér kaplnky.  
 
Chladnou a mrazivou Kvetnou nedeľou 24. marca 2013 za začal Veľký týždeň veľkonoč-
ného obdobia, v ktorom sme slávili tajomstvo Kristovho vykupiteľského diela. Počas celého 
Pôstneho obdobia vždy v piatok pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 14.00 hodine pre-
biehala v Kostole sv. Michala pobožnosť Krížovej cesty. Zeleným štvrtkom, Dňom ustano-
venia Eucharistie a Kňazstva, 28. 3. 2013, sa začalo Veľkonočné trojdnie, ktoré veriaci slávi-
li len na jednom mieste. Preto obrady a slávnosti na Zelený štvrtok, Veľký piatok a na Bielu 

Jorge Mario Bergoglio ako novozvolený pápež František 
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sobotu prebiehali len vo farskom kostole. Na Veľký piatok  (29. 3. 2013), Deň umučenia 
a smrti Krista, veriaci dodržiavali prísny pôst, od 14 veku života mali obmedziť jedlo a zrie-
knuť sa i mäsitého pokrmu. Po veľkopiatkových obradoch bola vyložená v zadnej časti kos-
tola Sviatosť Oltárna v Božom Hrobe, ku ktorej sa veriaci chodili pokloniť až do soboty. Na 
Bielu sobotu (30. 3. 2013) sa vykonali večerné obrady Slávnosti vzkriesenia, ktoré sa zavŕšili 
nesením Sviatosti Oltárnej v procesii okolo Kultúrneho domu, parku, Mestského úradu až do 
farského kostola, kde sa obrady ukončili slávnostným hymnusom a požehnaním. Vyvrcho-
lením veľkonočných sviatkov bola Veľkonočná nedeľa, ktorá je najväčším sviatkom kresťan-
stva. 
 
Dňa 14. apríla 2013 sa v našej farnosti konala slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania, 
ktorú prijalo 118 birmovancov. Hlavným celebrantom sviatosti zoslania Ducha svätého bol 
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Sviatosť birmovania prijíma mládež vo farnosti Nem-
šová každé 2 roky.  
 

Tohtoročná oslava sviatku sv. Floriá-
na, patróna hasičov, pripadla na sobo-
tu, 4. mája 2013. V tento deň pravidel-
ne oslavujú každý rok hasiči na celom 
Slovensku, preto zástupcovia všetkých 
dobrovoľných hasičských zborov v na-
šom meste za prítomnosti primátora 
Františka Bagina sa v tomto roku stretli 
na slávnostnej svätej omši v kaplnke 
v Trenčianskej Závade, ktorá je zasvä-
tená Fatimskej Panne Márii. Mužský 
spevácky zbor Nemšovan a dychová 
hudba Nemšovská sedmička dotvorili 
svojím vystúpením slávnostnú atmo-
sféru. 
 

Dňa 19. mája 2013 veriaci v krásnom slnečnom počasí putovali do Trenčianskej Závady 
osláviť zasvätenie kaplnky Fatimskej Panny Márie slávnostnou bohoslužbou, ktorá sa začala 
o 10.30 hodine. Základný kameň kaplnky V Trenčianskej Závade bol posvätený 18. mája 
1947, preto sa tu v máji každoročne slávia hody. Hlavným celebrantom hodovej svätej omše 
bol vdp. Emil Kresáň, ktorý pôsobí ako farár v Trenčíne – Orechovom. 
 
Počas Roku viery v Nitrianskej diecé-
ze, do ktorej patrí naša farnosť, puto-
vala relikvia sv. Cyrila, s ktorou sa 
spájajú modlitby za dar viery. Diecéz-
ny biskup Viliam Judák postupne 
navštevoval všetkých 17 dekanátov a 
15. júna 2013 privítal relikviu svä-
vého Cyrila i v dekanáte Nemšová. 
Ako prví si ju mohli uctiť veriaci 
v Kostole svätého Michala Archanjela 
v Nemšovej. Tejto udalosti predchá-
dzala biskupská vizitácia farnosti, 
v rámci ktorej sa diecézny biskup 
Mons. Viliam Judák stretol s veria-

Dobrovoľní hasiči z Ľuborče s dekanom Mgr.  Košíkom (tretí zľava) 
a primátorom mesta Nemšová Ing. F. Baginom (druhý zľava) 

Biskup Viliam Judák privítal relikviu sv. Cyrila vo farskom kostole 
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cimi farnosti. Po tomto stretnutí sa predstavitelia mesta na čele s primátorom, zástupcom 
primátora, prednostkou, skautmi, hasičmi, členmi Folkórneho súboru Liborčan a ostatnými 
občanmi zišli v Ľuborči pri Miestnom kultúrnom stredisku, kde o 17. hodine slávnostne 
prevzali relikviu svätca. Krátko nato niesli kňazi nitrianskej diecézy a nemšovského dekanátu 
na čele s biskupom Mons. Viliamom Judákom vzácnu relikviu po ceste vyzdobenej stužkami 
v slávnostnej procesii cez Mierové námestie do Kostola svätého Michala Archanjela. Nasle-
dovala svätá omša sprevádzaná dychovou hudbou Petra Gabriša, pána organistu Chlebanu 
a spevom Zuzany Merkovej. Túto liturgiu celebroval biskup Mons. Viliam Judák a po nej si 
vystavenú relikviu uctili veriaci do neskorých večerných hodín. Relikvia, malá časť z tela sv. 
Cyrila, putuje po slovenských dekanátoch pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych 
bratov na naše územie. Dekanát Nemšová bol poslednou zástavkou relikvie sv. Cyrila na jej 
púti po Nitrianskej diecéze. Relikvia sa z Nemšovej vrátila do Nitry, kde ju vystavili 5. júla na 
národnej Cyrilo-metodskej púti.  

Z príležitosti pobytu relikvie v na-
šom kostole sa začalo na druhý deň, 
teda v nedeľu 16. júna – po veče-
rnej svätej omši, nepretržité čítanie 
Starého a Nového zákona, ktoré 
inicioval Kresťansko-demokratický 
klub Nemšová. V úvode tohto číta-
nia predniesla úryvok z Proglasu – 
predhovor k staroslovienskemu pre-
kladu Biblie, herečka a naša rodáčka 
pani Eva Kristínová. Autorom pred-
hovoru je sv. Cyril. Nepretržite, po-
čas dňa i noci, sa čítalo do piatku 
21. júna 2013 do 10.30 hodiny. Do 
čítania v 15-minútových intervaloch 
sa zapojilo 463 čítajúcich, ktorí sa takto poďakovali za dedičstvo otcov a stali sa ohnivkom 
niekoľkodňovej duchovnej reťaze čítania.  
 
V nedeľu, 25. augusta 2013, sa v našom kostole uskutočnila výnimočná slávnosť, pri ktorej 
rodáčka z Ľuborče, sestra Mária Chmelinová, zložila večné rehoľné sľuby v Kongregácii 
sestier karmelitánok „Inštitút našej panej z Kar-
melu“ . O to výnimočnejšia bola táto udalosť, že sa ko-
nala vo farskom kostole, čo nebýva zvykom. Väčšina 
rehoľníkov skladá večné sľuby v samotnom sídle reho-
le. 
Mária Chmelinová strávila svoje začiatky rehole v Ta-
liansku, v roku 2008 pokračovala vo svojej formácií 
v Štípe pri Zlíne v Českej republike v Kongregácii ses-
tier karmelitánok. Na Univerzite Palackého v Olo-
mouci vyštudovala učiteľstvo náboženstva a kateche-
tiku pre základné školy na Teologickej fakulte. Kon-
gregáciu sestier karmelitánok založila blahoslavená 
Mária Terézia Scrilli začiatkom 19. storočia v Talian-
sku. Sestry tejto Kongregácie šíria katechézu medzi 
deťmi a venujú sa najmä práci s mládežou. Mária, 
vďačná Bohu za dar rehoľného povolania, vložila po-
čas nedeľnej svätej omše, svoj sľub chudoby, čistoty 
a poslušnosti do rúk Generálnej predstavenej z karme-

Naša rodáčka a herečka p. Eva Kristínová pri čítaní úryvku z Proglasu 

Sestra Mária Chmelinová 
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litánskej rodiny. Počas litánií ležala pred oltárom, aby  v úplnej odovzdanosti  povedala  Bohu 
svoje Áno navždy. Svoju kyticu vďaky venovala rodičom, spolusestrám, viacerým kňazom 
a celej farnosti, ľuďom, ktorí ju celé roky podporovali v jej rozhodnutí. Slávnostnú svätú 
omšu slúžil karmelitán Josef Jančár, koncelebrovali: dekan Anton Košík, kaplán Mgr. Michal 
Vlček, vdp. Anton Noga, vdp. Patrik Sojčák, vdp. Ján Ondrejička, otec Gorazd Cetkovský, 
vdp. František Sedláček zo Štípy, františkán Felix Žiška. Medzi pozvanými hosťami bolo 15 
sestier karmelitánok spolu s delegátkou sestier v Poľsko-českej delegácií Sr. Walentynou Wy-
lotek a generálna predstavená z Ríma, Sr. Angelisa Spirandelli. 

 
V nedeľu, 22. septembra sa v Európskom hlavnom meste kultúry 2013 - v Košiciach, usku-
točnil historicky prvý Národný pochod za život na území Slovenska. Na podujatí, ktorého 
hlavným organizátorom bola Konferencia biskupov Slovenska, sa zúčastnilo 80 000 ľudí zo 
všetkých kútov Slovenska a dokonca i zo zahraničia. Na tejto jednej z najväčších kresťan-

ských akcií  nechýbali i veriaci z Nem-
šovej. Organizáciu spojenú s dopravou 
a programom na tento pochod organi-
zovala Mgr. Beáta Belková, pracovníč-
ka Správneho oddelenia na Mestskom 
úrade a p. Milan Mičko. Zhromaždenie 
sa začalo popoludní na Hlavnej ulici, 
kde vystúpili rečníci z rôznych oblastí 
verejného života, kultúry, politiky a cir-
kvi na Slovensku. Po výzvach verej-
ných činiteľov na ochranu ľudského ži-
vota a podporu manželstva muža a ženy 
sa manifestujúci s transparentmi vydali 
na pochod po Hlavnej ulici po vyzna-
čenej trase v centre mesta. Do Košíc 
cestovalo z Nemšovej asi 50 ľudí, ktorí 

vyjadrili prekvapenie na mimoriadne vydarený a pokojný priebeh samotného pochodu. Po-
chodu sa zúčastnilo nielen mnoho mladých či starších ľudí, ale aj mnohopočetné rodiny 
z celého Slovenska, Prvýkrát v dejinách Slovenska sa konalo takéto masové podujatie, ktoré 
demonštrovalo túžbu po ochrane života – zúčastnení ľudia pochodom upozornili verejnosť na 
práva nenarodených detí, úctu k životu od počatia až po prirodzenú smrť.  
 
Hodová slávnostná svätá omša v Nemšovej sa konala 29. septembra 2013. Liturgiu vyslu-
hoval vdp. Mgr. Anton Košík, kaplán Michal Vlček a prizvaný hosť vdp. Horník, ktorý pôso-

Sestra Mária v úplnej odovzdanosti povedala Bohu svoje 
Áno 

Sestra Mária a obraz blahoslav. Márie Terézie Scrilli 

Národný pochod za život na Hlavnej ulici v Košiciach 
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bí ako správca farnosti v Spišskej Kapitule. Práve v hodovú nedeľu navštívil svojich priateľov 
v Nemšovej, a tak sa  podieľal na slávení liturgie vo farskom kostole sv. Michala v Nemšovej. 
 
Hody v Trenčianskej Závade v tomto roku pripadli na 13. októbra. Vonku prevládalo krás-
ne slnečné počasie a na jesenný čas veľmi teplo. Slávnostnú svätú omšu celebroval Karol 
Hanulík, bývalý dekan farnosti Nemšová a predchodca súčasného dekana Mgr. Košíka. 
 
V rámci Roka viery a 10. výročia vzniku Spolku kresťanskej lásky svätého Vincenta de 
Paul v Nemšovej sa konala v sobotu 26. októbra 2013 jednodňová duchovná obnova v kos-
tole svätého Michala Archanjela. Duchovné prednášky viedol páter Ondrej Skočík z Commu-
nity misionárov sv. Vincenta de Paul. V programe duchovnej obnovy bola zahrnutá prezen-
tácia činnosti nemšovského Spolku kresťanskej lásky Vincenta de Paul v Mestskom múzeu 
a posvätenie putovnej Kaplnky Panny Márie zázračnej medaily, ktorá bola určená na modlitbu 
v rodinách. 
 
Na 4. adventnú nedeľu sa vo farskom kostole uskutočnil o 19. hodine vianočný koncert 
skupiny BRASS QUINTET MORAVIA  z Českej republiky. V rámci programu odznelo 15 
vianočných piesní v netradičnom hudobnom podaní trumpiet, trombónov, túb a perkusií. Só-
lový spev patril Jánovi Kozubíkovi staršiemu a dirigoval Róbert Prno z Nemšovej, ktorý mo-
derátorskými vstupmi popisoval vznik melódie a hudobné prevedenie piesní. V rámci kon-
certu predstavil členov skupiny, s ktorými sa stretol počas štúdia na Vysokej škole v Zlíne.  
Vianočná hudba v podaní netypických hudobných nástrojov bola príjemným oddychom pre 
ľudí v predvianočnom zhone. 
 
Koncertné pásmo na ľudovú nôtu: Vinšujeme vám ... predviedli 29. decembra 2013 žiaci 
Základnej umeleckej školy v kostole sv. Michala v Nemšovej. Hosťom programu bola fol-
klórna skupina Javorník z Lúk a domáce folkórne telesá: Detský folklórny súbor ZUŠ Nem-
šová a folkórna skupina Liborčan. Kostolom sa niesli tóny vianočných kolied i novoročných 
piesní, vrcholom programu bola kvalitne odohraná Betlehemská hra z 19. storočia v podaní 
talentovaných žiakov nášho mesta. 
 
Na poslednej svätej omši v kalendárnom roku vyhodnotil dekan farnosti Mgr. Anton Košík 
cirkevnú štatistiku, z ktorej vyberáme: pokrstilo sa 98 detí, prvé sväté prijímanie prijalo 53 
detí, cirkevne sa zosobášilo 22 párov, pochovalo sa 62 ľudí. Sviatosť birmovania prijalo 116 
birmovancov. 
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KULTÚRNY ŽIVOT  
 

Základná organizácia Slovenského záhradkárskeho zväzu č. 1 Nemšová, prídomoví záhrad-
kári, rozvoňali prvými jarnými kvetmi 26. apríla 2013 Mestské múzeum v Nemšovej. Popo-
ludní, o 16.30 hodine sprístupnili výstavu s názvom JARNÉ KVETY , ktorá bola spojená 
s odbornými prednáškami dvoch domácich pestovateľov, a to Jána Mindára a Bernardy Bri-

sudovej. Podnetná prednáška 
bývalého primátora Nemšovej na 
tému Pestovanie a šľachtenie kve-
tov rozprúdila plodnú diskusiu. 
Ján Mindár, vynikajúci pestovateľ 
a šľachtiteľ gladiol, ponúkol 
v prednáške stručný návod a hlav-
né zásady pri pestovaní nielen gla-
diol, ale i narcisov. Zameral sa na 
nákup hľuz gladiol, výber stano-
viska sadby, ošetrovanie, zber 
hľuz a uskladnenie. Tie tvorili 
značnú časť celej výstavy. Druhá 
prednáška pestovateľky Bernardy 
Brisudovej sa niesla v duchu Pe-
stovania a starostlivosti o drevi-
ny. Ňou naaranžované ukážky jed-

notlivých druhov drevín  dopĺňali túto 1. výstavu v roku 2013 v Mestskom múzeu. Súčasťou 
výstavy boli i ukážky iných druhov jarných kvetov, ako krokusy, primule, kvety azalky, či 
rozkvitnutej čerešne. Návštevníkov sprevádzala tajomníčka organizácie č. 1 pani Kováčová 
a pán Oto Bahno. Výstava trvala do pondelka 29. apríla 2013.  
 
Vďaka európskemu projektu Cezhraničnej spolupráce ČR-SR „Po stopách historie a tradic 
Hluku a Nemšové“, sa 7. májový deň uskutočnil športový turnaj   v kolektívnych loptových 
hrách žiakov ZŠ na Ulici Janka Palu v Nemšovej a družobného mesta Hluk. Súčasne 
v Mestskom múzeu prebiehala v rámci tohto projektu súťaž v prednese prózy. Už piatykrát 
sa medzinárodnej recitačnej súťaže s názvom English and American Prose and Poetry 
Competition prezentovali žiačky ZŠ na Ulici Janka Palu, žiaci zo ZŠ Hluk a dvaja žiaci zo 
ZŠ sv. Michala v Nemšovej. Žiaci predviedli svoje majstrovstvo v recitácii v slovenskom 
a českom jazyku. V angličtine súťažilo 19 žiakov. Celé podujatie prispelo k tomu, aby sa deti 
oboch národností zblížili a vzájomne si porozumeli. 
V kategórii najmladších žiakov 3. – 4. ročník získala 1. miesto Diana Hicová, 2. miesto 
Martina Húserková. Obe zo ZŠ Janka Palu Nemšová. V kategórii žiakov 5. – 7. ročník zví-
ťazila Alexandra Dužeková, zo ZŠ Janka Palu Nemšová a v kategórii 8. - 9. ročník si Klaudia 
Mičková vybojovala 3. miesto. V budúcom roku sa táto súťaž uskutoční v českom meste 
Hluk.   

Ukážka vystavovaných kvetov 



39 

 

Druhá májová nedeľa už aj v našich kon-
činách patrí niekoľko rokov oslave Dňa 
matiek. Tento rok to bolo 12. mája. Oslavy 
usporadúva každoročne Kresťansko-demo-
kratický klub  Nemšová v spolupráci s mes-
tom Nemšová. Pozvané do Kultúrneho cen-
tra v Nemšovej boli všetky mamy, babičky, 
prababičky. Pred začiatkom bola každá mat-
ka a žena obdarovaná kvetom. Úvodné slová 
patrili moderátorke Katke Štefaničákovej, 
oficiálne poďakovanie a pozdravenie mat-
kám predniesol primátor Ing. František Ba-
gin: „Spomaľme sa na chvíľku vo víre všed-
ných povinností a každodenných starostí, 
láskajme mamu tak, ako ona nás v detstve 
a ľúbme ju tak, tak ako ona nás po celý svoj život.“ Po týchto slovách vystúpil predseda 
Kresťanskodemokratického klubu Ing. Anton Šumichrast s poďakovaním za všetku vrelú 
lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahŕňa svoje deti. Program tradične patril 
škôlkarom z elokovaných tried. V hľadisku nechýbali ich rodičia, či starí rodičia, sála sa aj 
toho roku zaplnila do posledného miesta. Na obohatenie celej akcie tento rok pozval Mestský 
úrad folklórny súbor Vršatec, ktorý predviedol spevy a tance rôznych žánrov pod 
dlhoročným vedením Jozefa Martinku.  
 
Dňa 17. mája 2013 sa v Mestskom múzeu v Nemšovej o 17.00 hodine otvorila vernisážou vý-
stava nášho spoluobčana Jaroslava Bakoša. Viac ako 50 vystavovaných abstraktných výtvar-
ných prác spájal spoločný názov „Grafické impresie“. Autor výstavy, ktorý sa priženil do 
Nemšovej, zobrazuje vo svojich obrazoch drámu ľudského života, ktorú premietol do origi-
nálnych geometrických útvarov. Návštevníci mohli obdivovať aj umelcovu presnosť výtvar-
nej techniky – viacero obrazov bolo vytvorených precíznymi ťahmi tušom, ale nechýbali ani 
tapisérie. Jaroslav Bakoš vystavoval na mnohých výstavách na Slovensku i v Čechách.  Vý-
stavu si mohli občania pozrieť počas pracovných dní od 9.00 do 15.00 hodiny do 21. júna 
2013. 
 

Prvý júnový deň sa niesol v znamení 
svätohubertských slávností v Ľubor-
čianskej doline pri studničke pod Ko-
šármi. Celebrantom slávnostnej svätej 
omše a zároveň pozvaným hosťom bol 
vdp. Patrik Sojčák, farár v Lednici, kto-
rý bol kedysi kaplánom v Nemšovej. V 
kázni priblížil legendu o svätom Hu-
bertovi. Ani upršaná júnová obloha 
neodradila takmer 900 návštevníkov 
tohto jedinečného podujatia v prírode.  
 
 

 
 
 
 

Primátor Ing. František Bagin  a člen  Kresťansko-demokra-
tického klubu Nemšová Ing. Anton Šumichrast 

Celebrant svätej omše vdp. Patrik Sojčák pri preberaní obetných da-
rov od poľovníkov 
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Celé leto si priaznivci dychovej hudby 
spríjemňovali nedeľné podvečery po-
čúvaním folklórných súborov v amfi-
teátri Kultúrneho centra. Počas 36. 
ročníka Nemšovského hudobného le-
ta sa na pódiu vystriedalo 10 účinku-
júcich. Ako prvá vystúpila domáca 
Dychová hudba Nemšovanka, ďalšiu 
nedeľu spríjemnila Chabovienka, Bo-
dovanka, Nedanovčanka, Bučkovanka, 
v augustové nedeľné večery vyhrávala 
Textilanka, hudobná skupina Mladík 
z Hornej Súče, Dychová hudba Tren-
čianska 12 a Dúbravanka z Českej re-

publiky. Letné koncerty ukončila 1. septembra Dychová hudba Nemšovanka.  
 
Projekcie pod letnou oblohou si stále nachádzajú svojho diváka. V tomto roku sa v Nemšovej 
od 28. júna do 23. augusta pod holým nebom bezplatne premietalo 9 multižánrových 
filmov . Premietala sa dobrodružná Twilinght sága, česká komédia Probudím se včera, roman-
tický Street Dance, Zabudnutý ostrov, 96 hodín odplata, mysteriózny Atlas mrakov, biblio-
grafický Nanga Parbat, thriller Tri dni ku slobode, a bodku za premietaním letného kina dal 
historický film Fanfan tulipán. Mnohí diváci a priaznivci letného kina si vychutnávali každý 
piatkový letný večer. 
  

Fujara, najtypickejší slovenský 
hudobný nástroj, bol opäť v centre 
pozornosti, a to počas 4. ročníka 
podujatia v Nemšovej pod náz-
vom Fujara z Považia. Počas  
dvoch augustových dní, 9. – 10. 8. 
2013, mali ľudia možnosť vidieť 
ukážky rôznych ľudových reme-
siel z rozličných kútov Slovenska. 
Predstavené boli predovšetkým 
remeslá z Považského regiónu. 
Nechýbal ani fujarový koncert ú-
častníkov, tvorivé dielne, či ve-
černá zábava pri ľudovej hudbe 
a tradičnom slovenskom jedle. 
Tohtoročné folklórne podujatia sa 

začalo v piatok, 9. augusta hrou na Prlikovskú heligonku a koncertom skupiny DAREBAND, 
ktorý sa uskutočnil kvôli búrke o niečo neskôr. Táto kultúrna akcia splnila podľa očakávania 
organizátorov svoj význam. Predpokladaný prínos, t.j. udržiavanie zvykov a tradícií ľudového 
umenia bol pre viac ako 1000 priaznivcov folklóru jedinečným zážitkom. Ukážky ľudových 
remesiel (výroba fujár, rezbárstvo, pernikárstvo, drotárstvo) malo pre návštevníkov nielen 
umelecký prínos, ale mnohí si tieto výrobky aj zakúpili. Na programe sa podieľalo okolo 100 
účinkujúcich z celého Slovenska a Čiech. Excelentne zvládali tanečné umenie a hru na svo-
jich výnimočných nástrojoch. Počas celého podujatia prebiehala ochutnávka vynikajúcich vín 
Villa Modur z Modry. Na pódium hrdo vystúpila – špička terchovskej muziky, Alojz Mucha, 
Folkórny súbor Trenčan, jeden z najstarších a najvyspelejších súborov na Slovensku, Združe-
nie autentického folklóru Pohronci, Ľudová hudba Lazarovci, Trombitáši bratia Pavol a Ján 

Drotár Juraj Šerík (v strede) s drôteným srdcom, ktoré putuje po Sloven-
sku s hlavnými organizátormi podujatia „Fujara z Považia“ 

Dychové hudby spríjemňovali ľuďom letné nedeľné podvečery  
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Štefánikovci. Aj tento rok poctili 
svojou návštevou Gorali, a to 
konkrétne Goraľsko muzyka zbu-
je, predstavila sa heligonkárka 
a speváčka Vlasta Mudríková, 
ktorá svojou hrou na heligónku 
a neuveriteľne čistým spevom 
patrí medzi elitu slovenského fol-
klóru. Na originálnom podujatí sa 
prestavil unikátny projekt Srdce 
pre Slovensko od umeleckého 
majstra drotára Juraja Šeríka. Ten 
svojím umeleckým drotárstvom 
povyšuje kedysi úžitkové remes-
lo na skutočné umenie. Vzorom 
mu je najmä jeho pradedo Jozef 
Holánik, ktorý s tradíciou drotárstva v rodine začal pred 150 rokmi. Návštevníkov zaujalo 
Šeríkovo drôtené srdce, ktoré putuje po Slovensku dlhé mesiace a vyrobili ho ľudia z rôznych 
kútov Slovenska, aj v Nemšovej. Drotár Šerík ho chce darovať Slovensku, svoje miesto by 
malo mať na Bratiskavskom hrade. Pestrým hudobným programom sprevádzala dvojica 
Miroslava Mazánová a Jozef Šimonovič. 
 
Mestské múzeum v Nemšovej prilá-
kalo do svojich priestorov 16. au-
gusta 2013 nielen návštevníkov tra-
dičného jarmoku, ale i milovníkov 
kultúry. Historické bicykle Jozefa 
Ďuráčiho zaplnili prízemie múzea. 
Autor výstavy je nadšený zberateľ 
starých predmetov, ktoré renovuje 
a prinavracia im nový život. Ku kaž-
dému vystavenému bicyklu, ktorý 
ponúkol na obdiv, sa viaže určitý prí-
beh. Výstava sa uskutočnila v rámci 
projektu Cezhraničnej spolupráce 
ČR-SR, „Po stopách historie a tra-
dic Hluku a Nemšové“. Výstava tr-
vala do konca septembra. 
 

V rámci piatkového programu Nemšovského 
jarmoku 2013 sa na poschodí Mestského múzea 
o 14.00 hodine otvorila vernisážou výstava La-
dislava Mošku Obrazy. Výberom zo svojej  
tvorby sa predstavil autor, ktorý je intenzívne 
spojený so Slovenskom, zároveň s trenčianskym 
regiónom, najmä s Galériou Miloša Bazovského, 
ktorú 20 rokov viedol. Tento maliar sa v tvorbe 
sústreďuje na krajinu v premene ročných období 
a na komorné zátišia. Typickou technikou je 
preňho olejomaľba a použitie sýtych teplých fa-
rieb. Autor sa v tomto roku dožil životného jubi-

Zátišie s citrónom. Olej na kartóne, 2006 

Historické bicykle Jozefa Ďuráčiho si prezrelo najviac návštevníkov 
počas jarmoku 

Výstava Ladislava Mošku Obrazy 

Folklórny súbor Trenčan 
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lea – 75 rokov a na vernisáži sa veľmi potešil návšteve takmer dvadsiatich spolužiakov. Výs-
tava trvala do 30. 9. 2013 a bola sprístupnená v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 hodiny.  
 

Od 10. októbra 2013 sa Mestské múzeum pýšilo jedinečnými exponátmi z ozubených kolie-
sok, z kovu, reťazí, klincov, kľúčov z bytov, vidličiek či súčiastok zváracieho autogénu autora 
Jozefa Syrového. Otvorenie výstavy pod názvom Kovové inšpirácie sprevádzali slová vý-
tvarníka a nášho rodáka Jozefa Vydrnáka, ktorý vyzdvihol umelcov cit ku kovom, i inšpirá-
cie, ktoré nachádza v kovoch. V jeho tvorbe dominujú tepané mosadzné a medené plechy. 
V umeleckých začiatkoch čerpal námety z folklóru, tanca, hudobníkov, od nich sa inšpiroval 
janošíkovskými legendami a zbojníckymi povesťami. V súčasnosti hľadá motív svojej tvorby 
v krajine a prírode. Výstava trvala do 11. 11. 2013. 
 

V dňoch 11. - 14. októbra 2013 sa vo veľkej sále Kultúrneho centra prezentovalo rôzne ovo-
cie, zelenina a kvety našich pestovateľov na 47. ročníku oblastnej výstavy, ktorú tradične 
organizujú prídomoví záhradkári ZO č. 1 a Záhradkárska osada Bočky – č. 2. Na otvorení vý-
stavy sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie „Rozvoja vidieka“ Ing. Martin Barbarič, ktorý 
vyjadril záhradkárom prísľub o podpore rozvoja záhradkárstva.Výstava bola spojená s pre-
dajom medu, košíkov, bylín i sušených kvetov. Návštevníci mali záujem aj o liečivé byliny, 

ktoré vystavovalo Občianske združe-
nie Veronika. Členovia tohto združe-
nia poskytovali i odborné rady o pes-
tovaní či sušení byliniek Asi 1800 
návštevníkov, zapísaných do Pamät-
nej knihy, si prezrelo rôzne druhy ze-
miakov, fazule, tekvice, cesnaku,  po-
zornosť upriamili aj na jednotlivé od-
rody jabĺk, sliviek, hrušiek či hrozna. 
Na výstave sa prezentovali aj žiaci zo 
základných, materských škôl, či zo 
Základnej umeleckej školy svojimi 
pestrými nápadmi, kde ukázali svoju 
šikovnosť pretvoriť ovocie, zeleninu 
do krásnych výtvorov.  
 

Svojich prvých 10 rokov oslávil v októbri  117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie – 
Nemšová. V rámci osláv bola odprezentovaná v Hornom Srní, Nemšovej a Dolnej Súči vý-
stava fotografií s názvom 
SCOUTHING , ktorá zachytá-
vala desať rokov činnosti    
skautského zboru. Sen Vladi-
míra Janečku rozbehnúť 
skauting v Hornom Srní sa stal 
skutoč-nosťou pred desiatimi 
rokmi. Pridali sa i mladí ľudia 
z Nemšovej a v októbri 2004 
oficiálne vznikol 117. zbor sv. 
Františka z Assisi Horné Srnie 
– Nemšová. V roku 2009 sa 
zbor rozšíril do Hornej Súče 
a v roku 2011 aj do Dolnej Sú-
če. Zbor počas roka organizuje 

47. ročník oblastnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov 

Výstava fotografií SCOUTHING v Mestskom múzeu v Nemšovej 
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pre členov aktivity ako napríklad oslavy patróna zboru – sv. Františka, oslavy patróna skautov 
– sv. Juraja. Každoročne skauti pripravujú letný skautský tábor, na Štedrý deň roznášajú do 
domácností Betlehemské svetlo. Spolupracujú pri akciách ako je Deň sv. Huberta, Cemen-
társke dni a Bricol cup v Hornom Srní. Každý rok pomáhajú pri upratovaní a zveľaďovaní 
mesta v rámci environmentálnej akcie Ekolo nás, ktorá bola v posledných rokoch zameraná 
pre deti z materských škôl. Svoje hnutie zviditeľňujú i vďaka skautskému plesu, ktorého 8 
ročníkov poukazuje na to, čomu skauti zasvätili svoj voľný čas. Výstava fotografií zachytá-
vajúca desaťročné pôsobenie skautingu v Nemšovej bola prístupná od 18. – 22. novembra 
2013 v Mestskom múzeu.  
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ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE 
 
Aj v školskom roku 2012/2013 zabezpečovala vysokú úroveň predškolského vzdelávania Ma-
terská škola Odbojárov 177/8A Nemšová s elokovanými triedami na Uliciach Kropáči-
ho 1, Ľuborčianskej 2 a Trenčianskej 43, ktorú navštevovalo 177 detí. Na poste riaditeľky 
i personálneho obsadenia oproti minulému roku zmeny nenastali. Materská škola poskytuje 
deťom niekoľkoročné celodenné vzdelávanie, ktoré je možné upraviť na poldenné, pričom 
škola zabezpečí dieťaťu predprimárne vzdelávanie dopoludnia, v rozsahu 4-5 hodín. Po 
ukončení posledného ročníka sa dieťa stane absolventom MŠ a získa osvedčenie o ukončení 
predprimárneho vzdelávania. Toto osvedčenie získalo v tomto školskom roku 53 detí na sláv-
nostnom galaprograme 26. júna 2013 v Kultúrnom centre, kde sa deti definitívne rozlúčili 
s bránami materskej školy a nadobudli školskú spôsobilosť.   
Počas roka si pedagógovia materskej školy zvyšovali odbornú kvalifikáciu absolvovaním Pro-
gramu kontinuálneho vzdelávania v oblasti didaktiky, menežmentu, digitálnych technológií, 
matematických predstáv a grafomotoriky. Pedagógovia materskej školy v danom roku vypra-
covali vlastný projekt ŽIJEME ZDRAVO s cieľom podnecovať deti k základom zdravého ži-
votného štýlu, posiľňovať telesnú stránku organizmu, zabezpečiť pravidelné otužovanie, pos-
kytovať zdravú a plnohodnotnú stravu. V rámci tohto projektu škola zorganizovala niekoľko 
aktivít v spolupráci s partnermi školy a zákonnými zástupcami detí: 

 V zdravom tele zdravý duch – v spolupráci Nemšovského telovýchovného spolku deti 
absolvovali saunovanie; 

 Dnes varíme zdravo, zvládneme to 
hravo – popoludnie s rodičmi spo-
jené s prípravou a ochutnávkou 
rôznych druhov nátierok; 

 2. ročník florbalového turnaja 
O putovný pohár MŠ – v spolu-
práci s mestom a Florbalovým klu-
bom Nemšovej; 

 Veselé zúbky – projekt v spolu-
práci s DM drogériou podnecoval 
deti k starostlivosti o vlastné zdra-
vie; 

 Projekt firmy Johnsons Controls – 
aktivizoval zákonných zástupcov 
detí k spolupráci pri vytváraní es-
tetického prostredia školského 
dvora. 

V rámci edukačného procesu sa deti zúčastňovali rôznych súťaží, napríklad: 
 Tangramiáda – matematicko-logická súťaž; 
 Od obrázkov k písmenkám – hravé popoludnie; 
 Zober loptu, nie drogy – športové dopoludnie; 
 Športová šmolympiáda, kde prezentovali svoje pohybové schopnosti a rozvíjali si 

vlastnosti ako cieľavedomosť či vytrvalosť. 
Počas letných mesiacov zriaďovateľ materskej školy z finančných zdrojov zrekonštruoval jed-
notlivé elokované triedy na Uliciach Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej. Najväčšou re-
konštrukciou prešla budova na Ulici Kropáčiho, kde sa vymenili všetky okná, nainštalovali sa 
siete a žalúzie. Sklobetónovú stenu na schodisku nahradila vymurovaná stena s oknom, vy-
menili sa vonkajšie dvere a vydláždilo sa zádverie. Schodisko a obe triedy boli vymaľované. 
V budove školy na Ľuborčianskej ulici sa vymenili okná a dvere, upravilo sa vonkajšie oko-
lie. Novými oknami so sieťami, žalúziami a novými dverami sa môže pýšiť trieda na Tren-

Škôlkari zápolili o prvenstvo vo florbale 
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čianskej ulici. Obnovila sa podlaha v herni položením nového PVC, na školskom dvore sa 
osadila lavička. Na Ulici Odbojárov sa dokončila rekonštrukcia pieskovísk namontovaním 
plastových obrúb v spolupráci s pánom Motolom a osadili sa nové lavičky. 
Postupnou rekonštrukciou budov sa zabezpečilo šetrenie energií a spríjemnilo sa prostredie 
pre hru a výučbu našich najmenších. 
 

Základnú školu, Janka Palu 2, Nemšová viedla ôsmy rok riaditeľka školy, Mgr. Emília 
Mazanovská. Ostatní vedúci zamestnanci, zástupkyňa riaditeľky a vedúca školskej jedálne 
pracovali v nezmenenom zložení. Súčasťou Základnej školy bola Školská jedáleň, Školský 
klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti premenované od 1. 1. 2013 na Centrum 
voľného času. 
V školskom roku 2012/2013 sa na I. a II. stupni vzdelávalo 285 žiakov, od 1. 9. 2012 mala 
škola dve prvé triedy, teda o 1 triedu na I. stupni viac ako v minulom roku. Školský klub detí  
navštevovalo 70 detí, pracovali v ňom 3 vychovávateľky Gabriela Pavlačková, Jarmila Vido-
manová-Košinárová a PhDr. Mária Lehotská.  
V aktuálnom školskom roku 2012/2013 mala škola len 1 deviatu triedu, v ktorej úspešnosť 
žiakov v celoslovenskom testovaní deviatakov TESTOVANIE 9 – 2013 zaznamenala najlepší 
výsledok z matematiky za deväť rokov testovania. Testy absolvovalo 24 deviatakov, výsledok 
zo slovenského jazyka a literatúry v triede 68,02%, celoslovenský výsledok 67,51%. Výsled-
ky testovania z matematiky s 70,21% vysoko prekročili celoslovenský výsledok s 60,07%. Po 
ukončení Základnej školy 19 žiakov prijali na stredné odborné školy s maturitou, 4 žiakov na 
3- ročné odbory Strednej odbornej školy, na gymnázium sa dostal 1 žiak. 
Žiaci mali počas školského roka k dispozícii školskú knižnicu, knihy si zapožičiavali najmä 
žiaci na I. stupni, pravidelne z nich čítali na vyučovaní. Zmena nastala v evidencii titulov, od 
júna 2013 prebieha elektronicky. Školský rok 2012/2013 bol piatym rokom školskej reformy. 
Podľa Školského vzdelávacieho programu sa učili všetci žiaci, vrátane deviatakov, ktorí prvý-
krát získali nižšie stredné vzdelanie. Hoci boli učebnice priebežne distribuované, kvalitou 
nezodpovedali požiadavkám na výučbu. Pedagógovia počas vyučovania uplatňovali moderné 
formy práce a skvalitňovali vzdelávací proces inovatívnymi spôsobmi vyučovania. Využívali 
prácu s interaktívnou tabuľou, s internetom, zamerali sa na projektové vyučovanie, brainstor-
ming, skupinovú prácu.  
V škole pôsobila školská špeciálna pedagogička, ktorá pomáhala s integráciou slaboprospie-
vajúcich žiakov a žiakov s poruchami učenia. Deťom sa venovala individuálne sedem hodín 
v týždni. 
Pozitívnymi zmenami prešla aj školská jedáleň, ktorá sídli v budove Spojenej katolíckej ško-
ly. Od septembra 2012 bola poskytnutá strava nielen pre stravníkov ZŠ Janka Palu a Spojenej 
katolíckej školy, ale nová kuchárka, pani 
Oľga Mutňanská, pripravovala stravu aj 
pre deti z novovzniknutej Materskej školy 
sv. Gabriela. V novembri sa začal v škol-
skej kuchyni používať nový konvektomat, 
na ktorý mesto Nemšová poskytlo finančné 
prostriedky. Multifunkčné zariadenie šetrí 
čas aj energie, pričom sa v pripravovaných 
jedlách zachovávajú živiny a minerálne lát-
ky. V júli z finančných prostriedkov vyme-
nil zriaďovateľ okná na jedálni. Od sep-
tembra 2013 sa zaviedla novinka čipových 
kariet na registráciu a odhlasovanie obe-
dov. Pedagógovia pokračovali v rámci vyu-
čovacieho procesu v tematických celkoch 

Krásne predstavenie dravých vtákov Orly, supy, sokoly 
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zameraných na zdravý životný štýl, šport či ochranu životného prostredia.  
Environmentálnej výchove sa škola venuje celoročne. Žiaci sa starajú o areál školy, separujú 
odpad, učia sa šetriť energie. Škola bola zapojená do environprojektov: Recykluj, Baterky na 
správnom mieste, Zmena klímy sa nás netýka? Uskutočnili sa tematické dni: Svetový deň 
vody, Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia. Žiaci priamo v triede sledovali vývoj 
motýľa - babôčky bodliakovej. Členovia združenia Zayferus predviedli žiakom ukážky lovu 
koristi a predstavili dravé orly, supy a sokoly. 
Prostredníctvom didaktických hier a cvičení sa realizovalo povinné učivo témy Ochrana živo-
ta a zdravia, ktorá nie je samostatným predmetom, ale poskytuje žiakom praktické  poznatky 
pri riešení mimoriadnych situácií ochrany svojho zdravia a života. 
Na predmetoch informatiky a technickej výchovy žiaci vytvárali projekty, čím získavali pre-
zentačné zručnosti, učili sa komunikovať, 
argumentovať, používať informácie, pracovať 
v skupine.  
Žiaci boli zapojení do celonárodného projek-
tu Modrý kruh, zameraného na prevenciu ci-
vilizačných ochorení, konkrétne diabetes me-
litus. Aktivitami Desiatový týždeň, športové 
popoludnie s rodičmi, beseda s matkou, ktorej 
dcéra sa učí žiť s týmto ochorením, bližšie 
spoznali toto ochorenie. Nacvičeným progra-
mom a v originálnych kostýmoch reprezen-
tovali školu na celoslovenskej prehliadke 
v sobotu 1. júna 2013 v Bratislave, v Polus 
City Center.  
V rámci mediálnej výchovy sa žiaci II. stupňa zúčastnili besedy s PhDr. Jánom Gorduličom, 
ktorej cieľom bolo poukázať na negatíva a ohrozenia komerčnej podstaty médií a posúdiť 
pravdivosť informačných zdrojov. 
V tematických dňoch Deň ľudovej rozprávky, Deň detskej knihy, či návštevou Mestskej kniž-
nice sa podporovala v žiakoch čitateľská gramotnosť. Osvojovali si správne techniky čítania 
hlasným čítaním, vzájomným čítaním, dramatizáciou, mimočítankovým čítaním. 
Žiaci spoznávajú aj iné kultúry. Každoročne sa stretávajú so žiakmi ZŠ Hluk z Českej repub-
liky. Prednášajú anglickú poéziu a prózu, súťažia  v športových disciplínach. 
V projekte Poznajme navzájom svoju kultúru si žiaci rozvíjali slovnú zásobu v anglickom 
jazyku písaním listov rovesníkom z Mikronézie. Republiku Palau 24.6.2013 prezentovala na 
besede Danka Ledgerwood. Okrem toho listami, ale aj online komunikovalo 16 detí v an-
glickom jazyku s kamarátmi z Kanady, provincie Ontario, z Toronta. 
Druháci v rámci projektu eTwinning spolupracovali so žiakmi zo ZŠ Okružný Most z ČR 
a Základnou školou Viničné Šumice.  
 
Tradične škola organizovala pobyt žiakov v Škole prírody. Týždeň strávili žiaci v hoteli Fran-
tišek Lazy pod Makytou časť Čertov. Plavecký výcvik absolvovali tretiaci a rozširujúci pla-
vecký výcvik absolvovali piataci. 
 
Deti po vyučovaní navštevovali Školský klub detí, ktorý mal v školskom roku 2012/2013  
2,5 oddelenia. Vychovávateľky pracovali podľa výchovného programu Školský klub detí plný 
života, radosti a hier. Nadväzovali na vzdelávanie v škole a upevňovali získané vedomosti. 
Na šport využívali areál školy, multifunkčné ihrisko a telocvičňu školy. Deti sa zapojili do 
aktivít ako Pečenie medovníkov, Besiedka pre rodičov ku Dňu matiek, vianočné koledovanie 
v uliciach mesta, Lampiónový sprievod. 
 

Druháci na vyhodnotení projektu Modrý kruh v Bratislave 
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Školské stredisko záujmovej činnosti poskytuje záujemcom vo voľnom čase zábavu, špor-
tové aktivity. Zmenou legislatívy sa od 1. 1. 2013 zmenil názov na Centrum voľného času. 
Počas školského roka sa vedúci záujmových krúžkov riadili výchovným programom Zaují-
mavo, veselo, hravo i vážne. V Centre voľného času navštevovalo záujmové útvary 202 detí. 
Záujemcovia mali okrem iných možnosť navštevovať Konverzáciu v anglickom jazyku, 
Recitačný krúžok, Prvú pomoc, Športové hry, Varenie, Stolný tenis, Futbal, Karate. 
 
V Základnej umeleckej škole (ZUŠ) počas školského roka 2012/2013 nastalo niekoľko 
podstatných zmien. Zmenilo sa nielen personálne obsadenie, ale obnovilo sa aj materiálovo-
technické vybavenie školy.  
Funkčné obdobie riaditeľa školy, Pavla Osrmana, sa skončilo po 14-tich rokoch 31. decem-
bra 2012. Od 1. januára 2013 bola poverená zastupovaním riaditeľa ZUŠ v Nemšovej Mgr.      
Adela Blahová, ktorá pôsobila 9 rokov ako pedagóg hudobnej náuky. Priniesla niekoľko pozi-
tívnych plánov do budúcnosti, ale nemala priestor na ich realizáciu, pretože od 1. júla 2013 sa 
riaditeľkou ZUŠ stala Dis. art. Viera Muntágová. 
Nová riaditeľka vyštudovala tanečné konzervatórium v Nitre, a už popri štúdiu učila tanec 
v ZUŠ, 2 roky pracovala ako zástupkyňa v súkromnej základnej umeleckej škole, skúsenosti 
získala v rámci svojej 9-ročnej pedagogickej praxe. 
Hneď po nástupe do funkcie riaditeľky dokázala, že práca s deťmi je pre ňu zábavou. Začala 
napĺňať myšlienku o modernizácii školy a skvalitnení vyučovacieho procesu. Počas letných 
prázdnin škola prešla čiastočnou rekonštrukciou, triedy vyzdobila maľbami výtvarníčka a pe-
dagogička Mgr. Miroslava Juzeková. V rámci výučby modernými technológiami sa zakúpil 
projektor, magnetická tabuľa a softwér na vyučovanie hudobnej teórie v štýle „hudba a po-
čítač“. Tanečný odbor sa rozšíril o balet, disco dance, tanečnú gymnastiku a show dance. 
Škola počas školského roka 2012/2013 ponúkla takmer 650 žiakom vzdelanie vo výtvarnom, 

hudobnom, tanečnom odbore. Lite-
rárno-dramatický odbor sa netešil 
veľkému záujmu, preto vyučovanie 
počas školského roka zastavili. Naj-
viac detí navštevovalo moderné tan-
ce a hru na hudobné nástroje. V hu-
dobnom odbore sa vyučovala hra na 
dychové hudobné nástroje, klavír, 
spev, bicie, husle, gitaru, elektrickú 
gitaru a akordeón. 
V škole sa začala formovať malá 
skupina žiakov ľudového tanca pod 
vedením Bc. Tomáša Tinatha, ktorý 
sa orientuje na ľudovú hudbu a fol-
klórne tradície. Cieľom je vyformo-
vať z talentovaných detí pokračova-

teľov ľudovej hudby a vybudovať kvalitný folklórny súbor v Nemšovej.  
Školu posilnili noví perspektívni učitelia vo výtvarnom odbore, kde sa vyučovali klasické aj 
kreatívne výtvarné postupy ako maľovanie na hodváb, plstenie, plastická tvorba, keramika, 
priestorová tvorba, savovanie a textil, maľba. Z výtvarných techník boli najviac obľúbené 
patchwork, dekupáž, kresba, plastiky s vianočnou tematikou. Svoje práce žiaci prezentovali 
na vianočných a mikulášskych trhoch v meste, na školskom plese ZŠ Janka Palu či tanečnom 
vystúpení na Vianoce. V tanečnom odbore sa trénovali rôzne druhy tancov: ľudový tanec, 
moderný tanec, hip-hop, balet, ktoré boli prezentované na niekoľkých vystúpeniach v meste, 
napríklad Deň matiek či Vítanie Mikuláša. Žiaci sa rozlúčili s bránami školy absolventským 
koncertom v Mestskom múzeu 7. júna 2013. Absolventi hudobného odboru Šimon Hupčík, 

Posledný koncert a vernisáž absolventov Základnej umeleckej školy 
v Mestskom múzeu 
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Lenka Jurigová, Gabriel Kňážek, Ondrej Lukšo, Dominika Panáčkovová a Magdaléna Volní-
ková vylúdili tóny zo svojich hudobných nástrojov, ktoré sa rozliehali komornými priestormi 
múzea. Súčasťou koncertu bola aj vernisáž prác absolventov výtvarného odboru Miriam Ga-
govej, Alexandry Peťkovej a Martina Gajdošíka, pre ktorých bola inšpirujúcou a zaujímavou 
i aktuálna výstava Grafických impresií Jaroslava Bakoša. Základná umelecká škola sa každý 
rok rozrastá o nových žiakov a ponúka deťom bohaté aktivity, ktoré rozvíjajú ich talent a na-
danie.  
 
Súkromné centrum voľného času NTS Nemšová poskytovalo deťom a mládeži počas celé-
ho roka mimoškolské a voľnočasové aktivity podľa vypracovaného výchovného programu 
„Užívať si voľný čas, to je cieľom všetkých nás“. Riaditeľkou centra je od roku 2010 Mgr. 
Mária Haljaková a zriaďovateľom centra je občianske združenie Nemšovský telovýchovný 
spolok. V oblasti športu spolupracuje Centrum s futbalovým klubom FK SLOVAN Nemšová, 
tenisovým klubom Klub TENEM Nemšová, s florbalovým klubom NTS FK - ZŠ Nemšová. 
Účelná je spolupráca s Materskou školou a základnými školami v meste. Hlavnú náplň čin-
nosti tvorí pravidelná záujmová činnosť. Záujmové útvary sú vytvárané na základe záujmu 
detí a mládeže. V školskom roku 2012/2013 pracovalo v centre 64 záujmových útvarov, 

najviac boli navštevované krúžky futbal, 
florbal, tenis. Najmenší mali možnosť 
navštevovať pohybové hry, rozvíjať moto-
riku v krúžku Kolorkova dielnička pomo-
cou výtvarných činností a väčšie deti pre-
javili najväčší záujem o angličtinu a jazdu 
na koňoch.  
Počas letných prázdnin centrum organi-
zovalo prázdninovú činnosť formou týž-
denných športových táborov: Futbalový 
denný tábor, Jazdecký denný tábor a Te-
nisový denný tábor ako voľné pokračo-
vanie celoročnej záujmovej činnosti.  
 
 

Mestská knižnica v Nemšovej poskytovala výpožičku kníh nielen žiakom, študentom, ale 
všetkým občanom, ktorí sa zaevidovali a stali sa čitateľmi. Zriaďovateľom knižnice bolo mes-
to Nemšová, a nadradenou inštitúciou Krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Vedú-
cou knižnice bola pani Helena Spišiaková a na čiastočný úväzok jej vypomáhala Renáta Švan-
čarová. V tomto roku knižnici bola poskytnutá dotácia v sume 800 eur z Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, za ktorú zrealizovala nákup knižných titulov v kníhkupectve Panta Rhei 
v počte 110 kusov. Aktuálne knižné novinky prispejú k rozvoju a významu čítania hlavne 
u detí a študentov. Knižnica mala svoje pobočky v Trenčianskej Závade, funkciu knihovníčky 
zastávala pani Emília Žárska a pobočku v Kľúčovom riadila Antónia Kulichová. 
 
Spojená katolícka škola rozšírila svoju pôsobnosť k začiatku školského roku 2012/2013 
o Materskú školu svätého Gabriela. Zriaďovateľom školy bolo Biskupstvo Nitra. Do fun-
kcie riaditeľky poveril zriaďovateľ Mgr. Zuzanu Ďurišovú. V škôlke pôsobili 4 pedagógovia: 
Mgr. Zuzana Ďurišová, Mgr. Mária Šumichrastová, Mgr. Anna Jakúbková a Lenka Hošová. 
Členovia Rady školy pôsobili v zložení:     
Predseda: Mgr. Anton Košík – zástupca delegovaný zriaďovateľom 
Podpredseda: Mgr. Ľudmila Prosňanská, Th.D. – zástupca rodičov MŠ sv. Gabriela 
Zapisovateľka: Mgr. Anna Jakúbková – zástupca pedagogických pracovníkov MŠ  

 

Počas leta chlapci navštevovali Futbalový denný tábor 
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Členovia: Ing. Miloš Čižmárik – zástupca delegovaný zriaďovateľom 
Oľga Mutňanská – zástupca nepedagogickývh pracovníkov MŠ. 
MŠ sv. Gabriela sa nachádza v časti zrekonštruovaných priestorov Spojenej katolíckej školy 
v Nemšovej, v ľavom prednom bloku na prízemí. Do MŠ sa vchádza bezbariérovým hlavným 
vchodom do samostatnej uzatvorenej časti zariadenia oddelenej protipožiarnymi vstupnými 
dverami od ostatnej časti Spojenej katolíckej školy. Vnútorné priestory potostávajú z 2 tried – 
1. denná miestnosť pre 20 detí a 2. denná miestnosť pre 23 detí. Všetky priestory majú priro-
dzené osvetlenie prostredníctvom okien v kombinácii s umelým elektrickým osvetlením, ktoré 
zodpovedá požiadavkám predškolského zariadenia.Vonkajšie priestory pozostávajú z betó-
novej terasy a trávnatej plochy, ktorá bola oplotená pred otvorením školského roka 
2012/2013. Materská škola získala ako dar 2 počítače, v každej triede umiestnili jeden počí-
tač. Na skvalitňovaní interiéru sa podieľali učiteľky tak, aby bol estetický a rozdelený podlľa 
zámerov edukačného procesu na hracie kútiky. V tomto školskom  roku sa zakúpil CD prehrá-
vač, vymaľovali sa priestory 1. triedy, sociálne zariadenia, chodba, všetky dvere a zárubne. 
Zakúpené a namontované boli nové kľučky. Materská škola sv. Gabriela vznikla z finančných 
dotácií mesta Nemšová vo výške 20 000 eur, Biskupstvo Nitra prispelo sumou 7 000 eur, 
Farský úrad v Nemšovej  poskytol financie vo výške 1 137 eur.  
Prvýkrát sa dvere škôlky otvorili 3. 9. 2012 pre 44 detí vo veku od 3 do 7 rokov. Materská 
škola vypracovala vlastný Školský vzdelávací program: „Svetielka“ obohatený o duchovný 
rozmer. Deti sa počas roka zapojili do výtvatných súťaží pre materské školy, napríklad výro-
bou originálnej pokladničky pre MAS Vršatec, či zaslaním detských výtvarných produktov  
do súťaže Dielo tvojich rúk organizovanej Cirkevnou ZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch. Z voľ-
no-časových aktivít 20 škôlkarov navštevovalo bezplatný krúžok Stretká radosti. Materská 
škola spolupracovala s logopédom, s knižnicou a ZŠ Janka Palu 2 v Nemšovej. Na primeranej 
úrovni bola spolupráca s rodičmi, ktorí sa zapojili do mimoriadnych brigád, do zberu papiera, 
do besiedok.  
 
Spojená katolícka škola (SKŠ) pozostávala zo Základnej školy sv. Michala, Strednej od-
bornej školy sv. Rafaela. Súčasťou bol Školský klub detí a Centrum voľného času 
(Školské stredisko záujmovej činnosti (do 31. 12. 2012). 
Personálne obsadenie tvoril riaditeľ školy, Ing. Miloš Čižmárik, zástupkyňa pre ZŠ a Špe-
ciálne triedy RNDr. Janka Jankovičová a zástupkyňa riaditeľa pre Strednú odbornú školu 
Mgr. Adriana Gabajová. Duchovným správcom bol dekan farnosti Nemšová, Mgr. Anton Ko-
šík a vedúcou vychovávateľkou pre Školský klub a Centrum voľného času Mgr. Andrea Po-
láčková. Rada školy ako poradný orgán sa skladala z členov Rady školy, s predsedom Ro-
manom Krajčim a podpredsedníčkou Mgr. Máriou Štefánkovou, ktorá zastupovala pedago-
gických pracovníkov školy.  
Členovia Rady školy: Mgr. Anton Košík, Mgr. Michal Vlček (kaplán),Valér Mutňanský, Mgr. 
Katarína Hromníková, Mgr. Adriana Gabajová, Anna Bialešová, Alena Hálová, Alexandra 
Žovincová. 
Základnú školu sv. Michala v školskom roku 2012/2013 navštevovalo v 12-tich triedach 
261 žiakov, ktorých na I. stupni vyučovalo 7 pedagógov a žiakov II. stupňa vzdelávalo 14 pe-
dagógov. V troch špeciálnych triedach bolo umiestnených 23 žiakov s mentálnym a telesným 
postihnutím. V tomto školskom roku sa zriadila trieda pre žiakov so sluchovým postihnutím. 
Pedagogický zbor špeciálnych tried tvorili 4 učiteľky, k dispozícií mali 3 asistentov: Bc. Bo-
ženu Bartekovú, Bc. Petra Dzura, a od mája 2013 pribudla Mgr. Monika Tatranská.V škole 
pôsobil špeciálny školský pedagóg: Mgr. Edita Peťková. Venovala sa žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, pomáhala týmto žiakom ľahšie zvládať učivo a prekonať 
nechuť k učeniu. Pre žiakov s telesným postihnutím bol zabezpečený bezbariérový prístup 
s možnosťou použitia schodolezu – zariadenia určeného na prepravu telesne postihnutých 
osôb, pohybujúcich sa na invalidnom vozíku. Funkciu výchovného poradcu plnila Mgr. Mo-
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nika Tatranská, v škole pracovali viacerí koordinátori pre prierezové oblasti: koordinátor dro-
govej prevencie: Mgr. Mária Minárechová, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
pre I. stupeň Slávka Krchňávková, pre II. stupeň Ing. Iveta Strašková a pre špeciálne triedy 
Mgr. Helena Koštialová. 
Škola ako kresťanská vzdelávacia inštitúcia si zvolila názov školského vzdelávacieho progra-
mu slovo Úcta. Slovo je zložené z písmen, ktoré vyjadrujú kľúčové slová: úprimnosť, cieľa-
vedomosť, tvorivosť a asertivita. V tomto duchu sa škola snažila udržiavať medzi žiakmi 
vzťah založený na vzájomnej úcte a tolerancii.  
V školskom roku sa testovalo 26 deviatakov v celoslovenských písomných testoch z mate-
matiky a slovenčiny TESTOVANIE 9 – 2013, v ktorých dosiahli úspešnosť v rámci SR 

z matematiky: 60,07%, a v sloven-
skom jazyku: 67,51 %.  Po ukončení 
9-ročného štúdia sa 1 deviatak dostal 
na gymnázium, 1 na Obchodnú aka-
démiu, 1 na Pedagogickú a sociálnu 
akadémiu, 5-tich prijali na SPŠ, 17-
tich na SOŠ 4-ročné a 1 žiak bol pri-
jatý na SOŠ 3-ročné. Jeden žiak špe-
ciálnej triedy sa umiestnil na Stred-
nom odbornom učilišti v Ladcoch. 
Žiaci jednotlivých ročníkov sa zapá-
jali do aktivít organizovaných školou, 
mestom, prezentovali školu na verej-
nosti. Enormný záujem z iných základ-
ných škôl sa prejavil v súťaži O putov-
ný pohár sv. Michala. Turnaj vo vybí-

janej dievčat a minifutbale chlapcov sa každoročne opakuje už 21 rokov. Žiaci sa zúčastňovali 
olympiád, pytagoriád, biblických súťaží „A slovo bolo u Boha“, výtvarných súťaží 10. ročník 
výtvarnej súťaže s protidrogovým zameraním „Moja obec o 100 rokov“. Absolvovali nie-
koľko exkurzií, podieľali sa na organizovaní vianočných tradícii a zvykov.  
 

Škola bola zapojená do projektu RE-
NOVABIS, vďaka ktorému vznikla 
v priestoroch technických dielní Ka-
plnka zasvätená sv. Michalovi, Ga-
brielovi a Rafaelovi – archanjelom. 
Výstavba projektu s názvom Kaplnka 
– srdce katolícke školy prebiehala od 
novembra 2011 do konca februára 
2012. Srdce večného života začalo 
v kaplnke biť 9. októbra 2012, keď sa 
uskutočnila slávnostná sv. omša 
v priestoroch Spojenej katolíckej školy 
a riaditeľ Biskupského úradu v Nitre, 
kanonik Štefan Vallo ju s pánom de-
kanom Mgr. Antonom Košíkom vy-

svätili. Nenápadné priestory malej kaplnky dostali hmotnú podobu až po 20-tich rokoch 
existencie školy. Kaplnka sa realizovala z mimorozpočtových prostriedkov mesta Nemšová 
vo výške 1 500 eur a za podpory Konferencie biskupov Slovenska. Počas všedných školských 
dní majú žiaci, študenti, pedagógovia a zamestnanci školy možnosť zastaviť sa v tomto ma-
lom svätostánku, aby pobudli v krátkej adorácii a načerpali novú silu. 

Riaditeľ Biskupského úradu v Nitre, kanonik, Štefan Vallo (vľavo)  a 
dekan farnosti Anton Košík vysvätili novú kaplnku 

Žiaci navštívili hrnčiarsku dielňu nevidiacej Soni Zeliskovej v Dub-
nici nad Váhom 
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Jednou z organizačných zložiek SKŠ je Stredná odborná škola sv. Rafaela, ktorá sa zaoberá 
prípravou mládeže inklinujúcej k cestovnému ruchu. Vznikla 1. 9. 2004. Prví absolventi tejto 
školy opustili študentské lavice v školskom roku 2007/2008. Stredná škola zameraná na me-
nežment regionálneho cestovného ruchu je zapísaná v zozname stredných škôl už ôsmy rok. 
V školskom roku 2012/2013 vyučovalo 44 študentov 12 pedagógov v 4 triedach. Stredná 
škola ponúkala úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.  
V školskom roku 2012/2013 maturitnú skúšku vykonalo 19 študentov, 1 študentka nebola pri-
pustená k ústnej maturitnej skúške pre neúspešnosť v písomnej časti. V mimoriadnom termíne 
maturitnej skúšky v septembri 2013 študentka úspešne maturitu zvládla. 
Študenti skladali maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry s výsledkom 56,32% 
(celoslovenský priemer 63%), z anglického jazyka dosiahli 66,83% (celoslovenský priemer 
61,43%), a z nemeckého jazyka bol výsledok prekvapujúco horší 37,34% ako priemer v SR 
52%. Na vysoké školy sa prihlásilo 9 študentov. Traja študenti, Martin Papp, Adriana Suchán-
ková a Katarína Cíbiková získali ocenenie primátorom mesta Nemšová za výborné študijné 
výsledky a reprezentáciu školy. Študenti školu zviditeľňovali prostredníctvom aktivít na rôz-
nych olympiádach, na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave na Medinárod-
nom veľtrhu cestovného ruchu, organizovali multimediálny a antidiskrimninačný program pre 
žiakov II. stupňa ZŠ a SOŠ „Terra magica fantastica“, regionálne kolo Stredoškolskej odbor-
nej činnosti. 
Stredná odborná školy sv. Rafaela sa počas svojej existencie ukázala ako veľmi perspektívna, 
čo dokazuje najmä veľký počet absolventov, ktorí si našli zamestnanie. Negatívom však zos-
táva nedostatočný záujem o štúdium na strednej škole, preto sa v nasledujúcom školskom 
roku neotvoril 1. ročník SOŠ. 
 
Voľnočasové aktivity v škole zabezpečoval Školský klub detí pri ZŠ sv. Michala a Cen-
trum voľného času pri Spojenej katolíckej škole. 
V Školskom klube detí pri ZŠ sv. Michala (družina) bola výchovno-vzdelávacia činnosť 
realizovaná podľa týždenných plánov v rozdelení na rekreačnú, odpočinkovú, záujmovú čin-
nosť. Využívaním a striedaním rôznych metód sa vychovávateľky snažili zaujať a aktívne 
zapojiť deti do činnosti. Deti sa vo voľnom čase venovali výrobe šarkanov, výrobe darčekov 
ku Dňu matiek, výrobe fašiangových masiek, zúčastnili sa plánovaných akcií ako napríklad: 
beseda proti užívaniu drog, návšteva knižnice. Školský klub navštevovalo 64 žiakov, príspe-
vok na pobyt žiaka v Školskom klube bol 3 eurá na mesiac za jedno dieťa.  
Centrum voľného času pri Spojenej katolíckej škole – zabezpečovalo zmysluplné a efe-
ktívne využitie voľného času detí. Pri práci s deťmi sa nadväzovalo na kresťanskú výchovu 
v duchu evanjelia. Podchytávali sa nadané a talentované deti, vytvárali sa podmienky na ich 
rast a realizáciu formou zapájania sa do rôznych súťaží a podujatí. 
Vedúcou centra voľného času bola Mgr. Andrea Poláčková, ktorá spolupracovala s 13-timi in-
ternými a so 4-mi externými zamestnancami centra. Rôzne záujmové krúžky pravidelne na-
vštevovalo počas školského roka 2012/2013 305 žiakov. Zoznam krúžkov bol bohatý, žiaci 
mali na výber zo 42 voľnočasových aktivít ako napríklad: aerobic, komunikačné zručnosti pre 
ZŠ, Mladý záchranár pre ZŠ, stolný futbal, šikovníček. 
K 15. 9. 2013 navštevovali naše predškolské a školské zariadenia nasledovné počty žiakov: 
Základná škola Janka Palu 2:  285 žiakov 
Katolícka spojená škola Nemšová:  261 žiakov 
Materská škola: 177 detí 
Materská škola pri KSŠ: 44 detí 
Základná umelecká škola: formou individuálneho štúdia 280 žiakov a formou skupinového 
štúdia 376 žiakov, spolu 656 žiakov. 
Súkromné Centrum voľného času – NTS: 168 detí z Nemšovej. 
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ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOS Ť 

V stredu, 3. apríla 2013, sa neoficiálne pokrstili nové priestory Domova sociálnych služieb 
Čistá duša na Ulici Janka Palu 45 pre ťažko zdravotne postihnuté deti. O dva dni neskôr,      
5. apríla, ich slávnostným galaprogra-
mom  v Kultúrnom centre v  Nemšovej 
aj symbolicky otvorili. Cieľom otvore-
nia takéhoto zariadenia bolo, aby zdra-
votne znevýhodnené deti vymenili po 
ukončení špeciálnych tried izolovaný 
priestor vlastných domácností za mies-
to, kde sa môžu venovať rôznym čin-
nostiam a nadväzovať nové kamarát-
stva. V Spojenej katolíckej škole pos-  
kytovali vzdelanie takýmto deťom 3 
špeciálne triedy, ktoré navštevovalo 22 
žiakov so špeciálnymi potrebami 
v kombinácii mentálneho a zdravotného 
postihnutia a 1 trieda bola zriadená pre 
sluchovo postihnuté deti. Keďže zaria-
denie takéhoto typu v Nemšovej veľmi 
chýbalo, škola doteraz suplovala aktivity pre hendikepované deti formou krúžkov a záujmo-
vých činností (napríklad krúžok Svetielko) a v Klube detí bolo zriadené špeciálne oddelenie. 
Medzi školou a novým Centrom sociálnych služieb Čistá duša od začiatku prebiehala vzájom-
ná spolupráca. „Klienti, ktorí budú navštevovať Domov sociálnych služieb, budú z radov školy 
po ukončení povinnej dochádzky,“ vysvetlil formu spoluprácu riaditeľ Spojenej katolíckej 
školy Miloš Čižmárik. 
Na vzniku Domova sociálnych služieb sa podieľalo čiastočne aj mesto dotáciou 500 eur, na 
zariadenie prispeli sponzori, budovu na tento účel postavila a poskytla Nadácia Pro charitas. 
Pomoc prisľúbilo do budúcnosti aj rehabilitačné stredisko v Nemšovej. Návšteva samotného 
centra stojí klienta mesačne zhruba 120 eur. Riaditeľkou CSS Čistá duša sa stala Mária 
Trenčanová, ktorá tu pôsobí aj ako špeciálny pedagóg. O znevýhodnených deťoch sa vyjadrila 
ako o čistých dušiach, ktoré majú potenciál. Kapacita zariadenia sa od začiatku naplnila, 
odbornú pomoc tu našlo 12 klientov. Väčšina bola z Nemšovej a z okolia. Zariadenie funguje 

na princípe denného stacionára. 
Podľa slov riaditeľky ráno privezú 
rodičia imobilného klienta, prevez-
mú ho špeciálni pedagógovia, tera-
peut a začne sa program. Ten pozo-
stáva z arteterapie, dramatoterapie, 
ergoterapie, terapie hrou a rôznych 
iných aktivít, ktoré pomáhajú tých-
to ľudí začleniť do bežného života, 
priblížila nám Mária Trenčanová. 
Klienti môžu byť v zariadení koľko 
potrebujú. Riaditeľka predpokladá, 
že sa priestory rozšíria nástupom 
budúcich absolventov špeciálnych 
tried základnej školy.  

Špeciálna trieda Spojenej katolíckej školy, kde deti so zdravotným 
postihnutím absolvujú povinnú školskú dochádzku. Potom môžu 
navštevovať Domov sociálnych služieb. 

Klienti Centra sociálnych služieb Čistá duša 
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Domov sociálnych služieb je druhým zariadením centra Čistá duša v Trenčianskom kraji.  
Podobné zariadenie v Trenčíne poskytuje sociálne služby 16 klientom, z nich 7 zazmluvnil 
Trenčiansky samosprávny kraj.  
V deň slávnostného otvorenia centra, 5. apríla, sa o13.00 hodine vo farskom kostole svätého 
Michala konala svätá omša venovaná práve týmto deťom a po nej sa v Kultúrnom centre 
uskutočnil slávnostný program. Špeciálne pozvanie na otvárací galaprogram dostal priamo od 
klientov centra aj poslanec NR SR Jaroslav Baška. Poslanec Baška sa zdravotne znevýhod-
neným deťom prihovoril hneď dvakrát, ešte v stredu, 3. apríla im priniesol darček, tortu s lo-
gom DSS Čistá duša.  
 
Občianske združenie PEREGRÍN v tomto roku zorganizovalo množstvo zaujímavých akcií 
nielen pre onkologických pacientov a ich rodiny. Väčšinu z nich podporilo mesto Nemšová 
a veľa aktivít bolo financovaných vďaka sponzorom. Sponzorsky prispievala aj prvá zakla-
dateľka a predsedníčka občianskeho združenia, insitná maliarka Janka Breznická, ktorá vždy 
združeniu venovala časť zisku z predaných obrazov. V zozname podujatí OZ PEREGRÍN, 
ktoré zlepšili kvalitu života chorým pacientom na rakovinu a ich rodinným príslušníkom 
nechýbali besedy, odborné prednášky, výlety, zájazdy, predajné výstavy výtvarných diel 
z tvorivých dielní či, humanitné aktivity a iné. 
K vydareným akciám sa tradične pridal pútnický zájazd po talianskych mestách Rím – Mano-
pello – Lanciano – San Giovanni Rotondo, ktorý sa uskutočnil v septembri.   

Prvý augustový deň usporiadalo občianske združenie PEREGRÍN piknik na Vršatci  
spojený s prednáškou Liečivá sila prírody. Na prednáške sa zúčastnilo niekoľko desiatok 
milovníkov prírody, ktorí sa zaujímali o zber liečivých bylín a ich účinkoch na ľudské 
zdravie. Stretnutie sa konalo o 17.00 hodine pred hotelom Vršatec. V krásnej prírode Vršatca 
oboznamoval bylinkárov o liečivej sile rastlín lektor Ing. Jozef Kňažek. 
 
Významná spolupráca OZ PEREGRÍN sa začala v novembri tohto roka so známym 
šľachtiteľom gladiol, bývalým primátorom mesta Nemšová, Jánom Mindárom. V spoločnom 
projekte s názvom „KVETY PRE ZDRAVIE“  išlo predovšetkým o kvety vypestované 
v záhrade Jána Mindára, a prezentované na rôznych výstavách. V súlade s vyhlásenou výzvou 
bol projekt podaný na MAS Vršatec a dostal zelenú v rámci finančnej dotácie z eurofondov. 
V budúcom roku sú naplánované viaceré výstavy gladiol a cibuľovín či zájazd do Bratislavy 
na výstavu kvetov FLORA 2014.   
 
Opatrovateľské služby a pomoc bezvládnym občanom poskytovali 2 pracovníčky Chari-
tatívno-sociálneho centra mesta Nemšová, ktoré fungovalo v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Diecéznej charity v Nitre. Pani Margita Šumichrastová a pani Dzurilová navštevovali osame-

Pútnický zájazd Rím – Manopello – San Giovanni Rotondo Zber liečivých byliniek na Vršatci 
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lých seniorov v domácnostiach. V rámci terénnej služby im pomáhali s bežnými nákupmi 
a potešovali ich spoločnými rozhovormi. Od 1. apríla 2013 nastala zmena, keďže Chari-
tatívno-sociálne centrum Nemšová zabezpečovalo opatrovateľskú činnosť čím ďalej, tým 
menej, nebránilo sa tomu, aby si mesto Nemšová opatrovateľskú službu zabezpečovalo samo 
terénnou formou samostatne, nie prostredníctvom Diecéznej charity Nitra. Dve zamestnan-
kyne Charity boli prijaté do pracovného pomeru Centra sociálnych služieb Nemšová.  
Opatrovateľskú službu pre občanov od 1. 4. 2013 teda poskytuje mesto Nemšová prostred-
níctvom zamestnancov Centra sociál-
nych služieb. Z dôvodu prechodu te-
rénnej opatrovateľskej služby z posky-
tovateľa – Diecézna charita Nitra, 
ktorá bola realizovaná Charitatívno-
sociálnym centrom na mesto Nemšo-
vá, sa začiatkom júna stretli predsta-
vitelia týchto organizácií. Primátor 
mesta, Ing. František Bagin, sa úprim-
ne poďakoval riaditeľovi Diecéznej 
charity Nitra, Ing. Mgr. Jurajovi Bará-
tovi, za dlhoročnú spoluprácu a za prí-
kladnú sociálnu starostlivosť o spolu-
občanov zo strany opatrovateliek. Po-
ďakovanie za pomoc a duchovnú pa-
storáciu smerovalo aj dekanovi far-
nosti, Mgr. Antonovi Košíkovi. Pri-
mátor obom odovzdal ďakovné listiny a ručne maľovanú ikonu Kostola sv. Michala od 
maliarky Janky Breznickej.  
 
Sociálnu starostlivosť v našom meste zabezpečovalo Centrum sociálnych služieb, ktorého 
riaditeľkou bola Bc. Mária Mazániková. Centrum poskytovalo zariadenie pre seniorov, zaria-
denie núdzového bývania a útulok, ktoré boli obsadené v plnej kapacite. Od 1. apríla 2013 
prostredníctvom dvoch zamestnankýň poskytovalo terénnu opatrovateľskú službu. V tomto 
roku sa upravila a rozšírila aj zriaďovacia listina centra, pretože pôvodná bola z roku 1996. 
 
V meste Nemšová mala svoju pôsobnosť aj Farská charita a Spoločnosť Dcér kresťanskej 
lásky Vincenta de Paul. Okrem duchovných aktivít organizovali rôzne zbierky. Pred Viano-
cami vyhlásili zbierku zdravotníckeho materiálu, zimného šatstva a zachovalých hračiek. Vy-
zbierané veci darovali bezdomovcom a chudobným v azylových domoch v Košiciach a v oko-
lí. Časť zbierky putovala pre deti na Ukrajine.  
V spolupráci s Vincentskou rodinou sa zapojili do 7. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky 
Boj proti hladu, v ktorej sa vyzbieralo 191 324, 78 eur. Zo zbierky sa na Haiti zabezpečil prí-
sun pitnej vody, potraviny a lieky pre najchudobnejších, vzdelávanie detí a negramotných 
dospelých. V Hondurase boli financie určené na výstavbu pastoračného centra a vybudovanie 
prístupových ciest. V Ukrajine finančne pomohli chudobným rodinám a deťom z ulice. Zo 
zbierky boli podporené aj projekty vincentskej rodiny v Rusku, Ukrajine a Albánsku, najmä 
na prácu s chudobnými, bezdomovcami a deťmi z ulice. 
 
V našej farnosti sa počas roka formovalo Bratstvo františkánov laikov, ktorého členovia sa 
stretávali na Farskej charite raz do týždňa. Spoločne sa modlili, čítali zo Svätého písma, 
študovali františkánsku spiritualitu a spoznávali životopisy svätcov. V rámci ich aktivít sa 
v Mestskom múzeu 22. októbra 2013 premietal taliansky historický film Blahoslavený Ján 
Duns Scotus. Tento svätec bol obhajcom tézy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.   

Vľavo: primátor Ing. František Bagin, v strede Ing. Mgr. Juraj Barát, 
riaditeľ Diecéznej charity Nitra a dekan farnosti, Mgr. Anton  Košík 
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V minulom roku sme v Kronike mesta informovali o zložitej situácii s nájomcom a finan-
covaním budovy Zdravotného strediska na Ulici Odbojárov. Predstavitelia mesta uvažovali 
odpredať jednotlivé časti budovy lekárom, pričom každý by mal svoje merače energií. To sa 
týkalo detskej lekárky Mudr. Marušincovej, Mudr. Mikulčíka a Mudr. Adamoviča. Záujem 
o kúpu prejavila len Mudr. Marušincová. Chirurg, Mudr. Daňo, si priestory svojej ambulancie 
odkúpil. O situácii s následným riešením budeme informovať v ďalšom ročníku Kroniky 
mesta. 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

V Nemšovej v rokoch 2011 až 2013 dominoval v produkcii komunálnych odpadov z domác-
ností zmesový komunálny odpad, ktorý končil na skládke odpadov. Zmesový komunálny 
odpad väčšinou tvorili zložky, ktoré by sa dali vytriediť. V roku 2013 obyvatelia nášho mesta 
vyprodukovali 1 791,20 ton komunálneho odpadu. Na jedného obyvateľa to predstavovalo 
až 284 kg ročne. V tomto roku sa dokázalo vytriediť a odovzdať na recykláciu 24,89 % odpa-
du, pričom sa separovalo sklo, papier, plasty, kovy, biologický odpad, drobný sta-vebný 
odpad, odpad s obsahom škodlivých látok (akumulátory, batérie, žiarivky), opotrebované 
pneumatiky.  
Od začiatku roka 2013 vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá nariadila ob-
ciam triediť biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia Nemšovej mali od začiatku nového 
roka 2013 možnosť priniesť odpad zo záhrad, ktorý nechceli spracovať vo svojom komposto-
visku do areálu Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu (RCZ 
BRO) na Gorkého ulici pri ihrisku v Ľuborči. Areál RCZ BRO – kompostáreň bol vybudo-
vaný z finančných prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu nášho 
mesta.  
Začiatkom kalendárneho roka sa začal zhromažďovať rastlinný odpad z údržby pozemkov 
mesta v správe mesta, vojenského útvaru, poľnohospodárskeho družstva a od fyzických osôb. 
Od jarného upratovania, teda od začiatku marca občania bezplatne mohli využiť služby centra 

na čiastkový zber – dovoz konárov, trávy 
a buriny do areálu kompostárne každú stredu 
od 16.00 do 18.00 hodiny. Na odvoz väčšie-
ho množstva občania mali možnosť si počas 
celého roka objednať odvoz odpadu z ve-
rejno-prospešných služieb mesta. V jarnom 
a jesennom období v určené dni zbierali pra-
covníci mesta veľkoobjemový záhradný od-
pad - konáre zo stromov a kríkov. Cieľom 
jarného a jesenného zberu bioodpadu od ro-
dinných domov bolo zabrániť čiernym 

skládkam, ktoré najviac vznikali po jarnom 
a jesennom upratovaní záhrad 
a záhumeniek. Občania, ktorí sa rozhodli 

využiť veľko-objemový záhradný odpad vo svojom kompostovisku, mali k dispozícii od 
pracovníkov Verejnoprospešných služieb, m.p.o. Nemšová mobilný štiepkovač drevnej 
hmoty. 
Asi v polovici roka sa finišovalo s prácami v kompostárni -  skolaudovali sa prístupové komu-
nikácie, budovy a následne bol objekt napojený na elektrickú energiu. V rámci avizovaného 
zámeru zriadiť v priestoroch BRO chránenú dielňu pre občanov s čiastočne zníženou pracov-
nou schopnosťou mesto podalo žiadosť o jej schválenie na Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Trenčíne. V mesiaci október 2013 bola skolaudovaná prevádzka v tomto čase 
najvýznamnejšieho projektu realizovaného z eurofondov, do skúšobnej činnosti sa uviedli 
všetky stroje. 
Občania si začali zvykať na kompostáreň. Vlastným dopravným prostriedkom priviezli odpad 
do kompostárne zo 162 domácnosti minimálne raz, najviac 16-krát.  
Začiatkom roka pracovníci úseku životného prostredia Mestského úradu v Nemšovej zisťovali 
záujem občanov o zberné nádoby na bioodpad. O nádobu požiadalo len 250 domácností. 
V mesiaci september mesto začalo prostredníctvom Verejno-prospešných služieb, m.p.o. 
Nemšová, odovzdávať hnedé zberné nádoby na bioodpad o veľkosti 120 litrov alebo 240 

Biologický odpad v hnedej zbernej nádobe, ktorý sa spraco-
váva v kompostárni 
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litrov. Záujemcovia súčasne dostali poučenie čo do nádoby patrí a čo nepatrí. Prvý zber 
bioodpadu v hnedých nádobách z domácností sa uskutočnil 26. septembra 2013 vozidlom 
ROTOPRESS. Zber prebiehal v dvojtýždňových intervaloch celkovo 5-krát, s účasťou 52 %, 
74 %, 70 %, 66 % a 48 %. Koncom kalendárneho roka sa zvýšil záujem o zberné nádoby 
bioodpadu, nachádzali sa už v 609 domácnostiach.  
Za celý rok sa zozbieralo 66 ton čistého materiálu bez nežiaducich prímesí. Ľudia prejavili 
v zbere disciplinovanosť a do nádob vkladali len odpad, z ktorého sa mohol vyrobiť kvalitný 
kompost. Obsah zberných nádob kontrolovali a monitorovali pracovníci kompostárne. Inter-
val vývozu sa prispôsoboval ročnému obdobiu. Biologické odpady mali možnosť obyvatelia 
Nemšovej odovzdať priamo v kompostárni od marca do konca októbra vždy v sobotu od 
10.00 do 12.00 hodiny. Náklady na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 
z územia mesta boli hradené z rozpočtu mesta. Výsledný produkt – kompost bude minimálne 
5 rokov k dispozícii pre obyvateľov mesta bezodplatne. 
Súčasťou technológie kompostárne je drtiace a miešacie zariadenie SEKO SAMURAY, drvič 
drevného odpadu HUSMAN, dopravník, pre kuchynský odpad chladiaci box a drvička ku-
chynského odpadu, vyklápač nádob a fermentor. Fermentor je zariadenie, v ktorom prebieha  
hygienizácia kompostovaného mate-
riálu pri teplote nad 70 °C, čo je pod-
mienka pre zapracovanie kuchynské-
ho odpadu do kompostu. Vo fermen-
tore bolo spracovaných zatiaľ 29 ton 
materiálu bez kuchynského odpadu, 
ďalší materiál bol len drvený a umie-
stnený na vyzrievaciu plochu. Podľa 
potreby sa zalieval vodou z akumu-
lačnej nádrže a prekopávaním sa pre-
vzdušňoval. Kompostovaný materiál 
bol uskladnený na vyzrievacej ploche  
niekoľko mesiacov. Prvé komposty 
boli k dispozícii občanom už v jarnom 
období.   
Nakúpená technológia kompostárne umožňuje spracovávať nielen rastlinný, ale aj kuchynský 
odpad. Regionálna pôsobnosť kompostárne by sa mala prejaviť práve pri spracovávaní tohto 
odpadu. Prioritne sa bude odoberať z reštauračných zariadení v správe miest a obcí zarade-
ných do projektu. Na to je potrebné povolenie zo Štátnej veterinárnej správy, na ktoré mesto 
čaká v ďalšom roku.  
V nasledujúcich mesiacoch budúceho roka 2014 sú naplánované dve podujatia pre občanov, 
ktoré poskytnú informácie o dôvodoch a výhodách kompostovania biologického odpadu. 
Obsahom podujatí bude Deň otvorených dverí v priestoroch RCZ BRO spojený s výkladom, 
súťažou a anketou. Viac informácii poskytneme v Kronike mesta za rok 2014. 

 
Mesto veľmi zodpovedne a precízne pristupovalo k triedeniu jednotlivých komodít odpadov. 
Čisté plasty, papier, tetrapaky, textil, elektospotrebiče, sklo, opotrebované pneumatiky a kovy 
v pravidelných intervaloch zbierali pracovníci VPS,  m.p.o. Nemšová od rodinných domov aj 
bytoviek. Okrem toho bol v prevádzke Zberný dvor odpadov na Borovského ulici v Ľuborči, 
vedľa čistiarne odpadových vôd, kde sa odovzdávali tieto odpady, ale aj objemné odpady ako 
nábytok, kuchynské linky, pneumatiky, elektroodpady ako chladnička, práčka, televízor, 
z kovov železný šrot, staré kotle, pletivo. Dvor bol otvorený každý deň popoludní a v sobotu 
dopoludnia. Napriek tomu vznikali čierne skládky, kde podstatný podiel tvoril stavebný odpad 
a biologicky rozložiteľný odpad. Uzatvorením skládky odpadov Luštek v Dubnici nad Váhom 
bol pozastavený príjem stavebného odpadu aj v Zbernom dvore v Ľuborči a občania si museli 

V pozadí zozbierané konáre pripravené na výrobu prvého kompostu 
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pomôcť sami. Zbavovali sa stavebného odpadu tak, že ho vyviezli na okraj mesta, k Váhu, 
najmä v časti Nemšová. Mesto malo možnosť uskladniť stavebný odpad na skládke odpadov 
v Lednických Rovniach. Menšie množstvo stavebného odpadu, t.j. nosnosť priemerného 
prívesného vozíka osobného auta, prijali na Zbernom dvore. 
 
Produkcia komunálnych odpadov v rokoch 2011 až 2013 v Nemšovej 
Názov odpadu Odpad r. 2011 Odpad r. 2012 Odpad r. 2013 
zmesový komunál. odpad  1 157,84t 1 236,80 t 1 091,55 
objemový odpad 138,2 t 108,86 t 249,82 t 
odpad z čistenia ulíc 4,5 t 4,5 t 4 t 
papier 70,5 t 59,79 t 187,57 t 
plasty 21,56 t 26,88 t 23,17 t 
sklo 250,6 t 74,04 t 61,88 t 
kovy 2,26 t 2,39 t 0,6 t 
biologicky rozlož. odpad 5 t 5 t 151 t 
tetrapaky 10,84 t 10,8 t 15,09 t 
opotrebované pneumatiky 0 t 0 t 3,48 t 
eletroodpad z domácností 13,26 t 15,26 t 6,03 t 
žiarivky 0 t 0,06 t 0,01 t 
Spolu  1 674,56 t 1 544,20 t 1 791,20 t 

× V zelených poliach sú odpady, ktoré sa triedia a následne sa recyklujú. 
 
S príchodom jarných dní mestský úrad v spolupráci s verejno-prospešnými službami orga-
nizoval práce jarného upratovania v meste Nemšová a v mestských častiach Ľuborča, Kľú-
čové a Trenčianska Závada v dňoch 22. - 23. marca 2013. Čistili sa verejné priestranstvá, 
chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie prevádzok, škôl a cintorínov. 
Nečistoty, zeleň a biologicky rozložiteľný odpad po upratovaní z verejných priestranstiev, zá-
hrad a parkov, orezané konáre z ovocných stromov sa nesmeli vhadzovať do kontajnerov, ale 
putovali do prevádzky BRO. 
Veľkoobjemový odpad ako staré práčky, chladničky, vyradené autobatérie a počítače obyva-
telia vyložili pred svoje domy a v dopoludňajších hodinách ich zberali Aviou – valníkom pra-
covníci VPS, m.p.o. Pomáhali aktivační pracovníci zaradení v našom meste. 
Mesto je povinné v zmysle zákona zabezpečiť najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu ob-
jemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpa-
dov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
Z tohto dôvodu sa 4. a 5. októbra 2013 uskutočnil v spolupráci s VPS, m.p.o celomestský 
zber odpadov. V uvedených dňoch sa zberal elektroodpad, železný šrot, akumulátory, malé 
domáce spotrebiče, nefunkčné kotle a rozobratý nábytok. Obyvatelia počas tohto jesenného 
zberu vyložili uvedené druhy odpadu pred svoje rodinné domy a pracovníci mesta ich 
následne odvážali vozidlami Ivecom, Aviou a traktorom.  
V našom meste sa počas celého roka pravidelne konal zber PET fliaš, skla, tetrapakov, 
kuchynského oleja, fólie, tvrdených plastov a v tomto roku pribudol aj zber biologicky 
rozložiteľného odpadu. K 31. 12. 2013 sa vykonalo 51 vývozov PET fliaš, 9 vývozov pa-
piera, 10 vývozov skla, 11 vývozov tetrapakov, 4 vývozy oleja a fólie a 9 vývozov BRO.  Ľu-
dia pozitívne reagovali aj na zber a triedenie použitého kuchynského oleja a masti. Počas 
celého roka sa vyzbieralo 0,31 tony opotrebovaného oleja, ktorý sa odovzdával firme Ladisco, 
s.r.o. Považany. Olej sa zberal spred rodinných domov dvakrát do roka alebo ho mohli ľudia 
odovzdať na Zberný dvor odpadov. 
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ŠPORT A TELESNÁ VÝCHOVA 
 

FUTBAL 
Začiatok futbalových súťaží jar – 9. a 10. marec 2013 
 
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 
Prezident klubu: Pavol Chmelina 
Predseda futbalového oddielu: Ján Chmelina 
Menežér: Ladislav Kresánek 
MUŽI III. liga Západ 

� tréneri : Branislav Ďuriš, Milan Spurný 
� vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

ST. DORAST MR západ 
� tréner:  Peter Ančic 
� vedúci: Michal Kubina 

ML. DORAST MR západ 
� tréner: Peter Vavrúš 
� vedúci: Miroslav Beňo 

ST. ŽIACI II. liga 
� tréner: Martin Chmelina 
� vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŽIACI II. liga 
� tréner: František Patka 
� vedúci: Ján Ďurík 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 
Prezident klubu: Miroslav Patka 
MUŽI V. liga sever 

� tréner: Jozef Sabadka, Pavol Tomáš 
� vedúci: Peter Schwandtner 

ST. DORAST Majstrovstvá oblasti 
� tréner: Husár Juraj 
� vedúci: Peter Schwandtner   

ST. ŽIACI II. trieda sk. A 
� tréner: Lukáš Sabadka 
� vedúci: Šimon Kiačik 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŽSTEVNÍK K ĽÚČOVÉ 
Predseda klubu: Dušan Petrúšek 
MUŽI II. trieda TN 

� tréneri: Pavol Pecháček  
ST. ŽIACI II. trieda sk. A / so Skalkou nad Váhom 

� tréner: Richard Sabadka  
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Záverečné postavenie družstiev v tabuľkách ročníka 2012/2013 
 
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ  
 
 Umiestne

nie 
Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body 

MUŽI Tipos III. liga 
Západ 

13. 
30 9 7 14 30 : 37 34 

ST. DORAST MR 
Západ 

13. 14 2 3 9 15:39 9 

ML. DORAST MR 
Západ 

16. 14 2 0 12 11:48 6 

ML. ŽIACI  II. liga  
Západ 

14. 27 3 2 22 22: 128 11 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 
 
 Umiestne

nie 
Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body 

MUŽI V.liga 13. 28 5 7 16 33:65 22 
ST. DORAST MO 10. 20 1 0 19 21:114 3 
ST. ŽIACI II. trieda 
sk. A 

5 20 11 0 9 72:48 33 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŽSTEVNÍK K ĽÚČOVÉ 
 
 Umiestne

nie 
Zápasy Výhra Remíza Prehra Skóre Body 

MUŽI II. trieda TN 10. 28 10 4 14 47:55 34 
ST. ŽIACI  II. trieda 
sk. A 

10. 20 4 0 16 18:109 12 

 
Začiatok futbalových súťaží ročník 2013/2014 –jeseň 
FUTBALOVÝ KLUB SLOVAN NEMŠOVÁ 
Prezident klubu: Pavol Chmelina 
Predseda futbalového oddielu: Ján Chmelina 
Menežér: Ladislav Kresánek 
MUŽI Tipos III. liga západ 

� tréneri : Ondrej Šmelko, zástupca klubu: Milan Spurný  
� vedúci: Mgr. Tomáš Beňo 

DORAST IV. liga severozápad 
� tréner:  Peter Vavrúš 
� vedúci: Michal Kubina 

ST. ŽIACI III. liga sever 
� tréner: Martin Chmelina 
� vedúci: Tibor Švančara 

ML. ŽIACI III. liga sever 
� tréner: František Patka 
� vedúci: Ján Ďurík 
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FUTBALOVÝ KLUB TJ VLÁRA ĽUBORČA 
Prezident klubu: Miroslav Patka 
MUŽI I. trieda okres TN 

� tréner: Pavol Tomáš 
� vedúci: Peter Schwandtner 

DORAST I. trieda sever 
� tréner: Juraj Husár 
� vedúci: Peter Schwandtner 

 
FUTBALOVÝ KLUB TJ DRUŽSTEVNÍK K ĽÚČOVÉ 
Predseda klubu: Dušan Petrúšek 
MUŽI II. trieda sever 

� tréneri: Pavol Pecháček  
ST. ŽIACI II. trieda sk. A 

� tréner: Richard Sabadka 
 
Šport si v našom meste zapísal svoju 85 ročnú históriu. Pri tejto príležitosti sa 6. júla 2013 
uskutočnili oslavy 85. výročia založenia futbalu v Nemšovej. Počas slávnostného nástupu 
hráčov v krátkom prejave prezident klubu, generálny riaditeľ, pán Pavol Chmelina zhodnotil 
históriu futbalového klubu. Poukázal na úspechy i problémy, s ktorými zápasili jednotlivé ge-
nerácie. Vyzdvihol dobrú spoluprácu v mládežníckych družstvách, ktoré hrali v roku 2011 II. 
ligu.V príhovore sa poďakoval hráčom a funkcionárom všetkých generácií, osobitne menoval 
najstaršie žijúcich hráčov Fridricha Mrázika a F. Karasa, ktorí boli jeho čestnými hosťami.  
Od založenia NTS boli nemšovskí futbalisti na výslní štyrikrát. V roku 1943, keď bojovali 
o postup do divízie, v roku 1958, keď postúpili do 1.A triedy, v roku 1972, keď postúpili do 
Majstrovstiev kraja, a v roku 2005/2006, keď postúpili do II. ligy. Od roku 1995 hrajú fut-
balisti pod názvom FK Slovan Nemšová. Úroveň futbalu sa viac pozdvihla zbúraním starých 
kabín a vznikom nového areálu Nemšovského telovýchovného spolku, ktorý je pýchou Nem-
šovej.  
V rámci osláv sa odohrali exhibičné zápasy:  
Nemšová muži A – SSC Schonebecker /Nemecko/ 5:0 
Starí páni Nemšovej A a B – starí páni Spartak Hluk 3:6. 
  
MINIFUTBAL 

V sobotu 6. júla 2013 sa na ihrisku 
v Ľuborči uskutočnil 3. ročník fut-
balového turnaja NIVA CUP 
2013. Prvýkrát sa turnaj odohral 
v roku 2011 pri príležitosti 15-teho 
výročia založenia amatérskeho mini 
futbalového klubu FC NIVA.  
Futbalového zápolenia sa zúčastnilo 
22 tímov, ktoré boli rozdelené do 4 
základných skupín. Len samotná 
Nemšová postavila na tento turnaj 7 
družstiev. Účasť družstiev každý 
rok rastie. Minuloročný víťaz Silver 
Arrows prešiel do finále aj zásluhou 
lepšie kopnutých penált v osemfiná 

Tím FC Niva 
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le a v semifinále, kde vyradil domáci tím FC Niva. Vo finále také šťastie nemal. Futbalové 
mužstvo z Uherského Hradišťa im oslavu obhajoby prvého miesta vyfúklo tesne 2:1. Na 
treťom mieste skončila už po tretíkrát za sebou domáca FC Niva.  
Štartujúce družstvá: 
Silver Arrows, Atletiko, FC Nové Mesto nad Vlárou, Čykario, FC Niva, Aljaška, Alko Samci, 
Exoti Zamarovce, FC Banik, Sporting, Jednota, Dragons Podolie, La Torre Ilava, Novoplast 
Nové Zámky, AFC Dvorec, Urawa Reds, Hradná Svieca, Sportclub bar DCA, Bašta Nové 
Zámky, Monolit, Šardoneck, Grín Tím. 
 
Poradie: 
1. Alko Samci /Morava/ 
2. Silver Arrows 
3. FC Niva 
4. Atletiko 
 

Individuálne ocenenia: 
Najlepší brankár: Jakub Mikel /Alko Samci/ 
Najlepší hráč: Marek Mihálik /FC Niva/ 
Najlepší strelec: Branislav Blaško /Sporting/ 
Najtvrdšia strela: Vladimír Nemec /Novoplast/ 
Víťaz kopania penált: Juraj Belko /FC Niva/ 

 
Mestská športová hala Nemšová (MsŠH), ktorá je postavená od roku 1979, slúži širokej 
verejnosti z Nemšovej a okolia na vykonávanie rôznych druhov halových športov, 
predstavovala  značný podiel na športovom živote v našom meste.  
Celoročne športovú halu využívajú  oddiely florbalu, basketbalisti,  rekreačný minifutbal. 
Do športovej haly chodili pravidelne trénovať všetky TJ a kluby mesta Nemšová, žiaci, 
dorastenci i muži. V rámci možností boli priestory haly poskytované rôznym záujmovým 
športovým i nešportovým oddielom z Nemšovej a okolia. V ostatnom ročnom období  MsŠH 
poskytuje svoje priestory na pretekárske i amatérske športové výkony.  
Jej súčasťou je  Fitness club, do ktorého celoročne v značnom počte pravidelne chodí mládež 
i dospelí z Nemšovej a okolia. 
 
V tomto roku sa v priestoroch Mestskej športovej haly uskutočnil jubilejný 20. ročník 
zimnej halovej miniligy vo futbale 17.11.2013 – 4.1.2014. Prihlásených 15 tímov bojovalo 
o prvenstvo pre zábavu a oddych, víťazom sa stalo družstvo Flamengo a obhájilo titul z mi-
nulého roka.  
Záverečné poradie: 

1. Flamengo 
2. FC Niva 
3. FC FOFO 
4. Aljaška 
5. Aqua 
6. Monolit 
7. Santos 
8. ICS 05 
9. FC Hilton 
10. Dynamo 
11. BSC Kolo 
12. Alicante 
13. Bonusko RP 
14. Raketový tím 
15. Blue jacket 

 
 
 

Víťaz súťaže – tím Flamengo 
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Slávnostné vyhodnotenie 20. ročníka a ocenenie víťazných tímov sa uskutočnilo 4. januára 
2014 o 19. hodine v Kultúrnom centre v Nemšovej. 
 
Najlepší brankár 20. ročníka: Lukáš Kostka 
Najlepší strelec 20. ročníka: Norbert Mrázik /Flamengo/ 
Najlepší hráč do 18 rokov: Branislav Ďuriš ml. /ICS 05/ 
Najlepší hráč 20. ročníka: Patrik Mačina /FC Niva/ 
Najlepší strelec za 20 ročníkov: Norbert Mrázik, 667 gólov 
Osobnosti 20. ročníka: Martin Fabuš, Roman Častulín 
Účasť vo všetkých ročníkoch: Juraj Kendera, Marián Vavrúš

V mestskej športovej hale sa 30. decembra 2013 odohral 22. ročník žiackeho halového 
futbalového turnaja O primátorskú vázu. 
Poradie: 

1. AS Trenčín 
2. FKS Nemšová starší žiaci 
3. FKS Nemšová mladší žiaci 
4. Jelšovce 

 
Najlepší strelec: Adrian Ambrož  
Najlepší brankár: Peter Vavruš  
Najlepší hráč: Kristian Gutič / FKS 
Nemšová/ 

 
FLORBAL 
Prezident: Peter Tydlačka 
Zástupca: Michal Oškrda 
Tréner žiačok: Peter Tydlačka 
Tréner dorastu: Peter Tydlačka 
Tréner žien: Jozef Ďurík 
Asistent trénera: Jozef Grega 
 
Extraliga žien 2012/2013 – sezóna odvety 
16. kolo 13.1. : ŠK 98 Pruské –NTS FK – ZŠ Nemšová 6:5 
17. kolo 9.2. : FBC Blueberries Modra - NTS FK – ZŠ Nemšová 5:11 
18. kolo 10.2. : FBK Bogdau Stupava - NTS FK – ZŠ Nemšová 2:21 
19. kolo 23.2. : NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 5:0 kontumačne 
20. kolo 24.2. : NTS FK – ZŠ Nemšová – VŠK FTVŠ UK Hurikán 10:6 
 
Poradie po základnej časti: 
Nemšovské hráčky sa stali víťazkami základnej časti extraligy žien 

1. NTS – ZŠ Nemšová, 
2. ŠK 98 Pruské, 
3. ŠK Slávia SPU DFA Nitra, 
4. FBK Tvrdošín, 
5. FBC Mikuláš Prešov, 
6. CVČ UNIHOC Žirafa Žilina, 
7. FBK Kométa Smolník, 
8. VŠK FTVŠ UK Bratislava, 
9. FBC Blueberries Modra, 
10. FBK Bogdau Stupava. 
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Po víťazstve základnej časti sa v semifinále Play off stretla NTS FK - ZŠ Nemšová a FBK 
Tvrdošín.  
NTS FK – ZŠ Nemšová – FBK Tvrdošín 8:5 (3:3, 2:2, 3:0) 
NTS FK – ZŠ Nemšová – FBK Tvrdošín 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) 
FBK Tvrdošín - NTS FK – ZŠ Nemšová 6:5 (4:2, 0:1, 2:2) 
FBK Tvrdošín - NTS FK – ZŠ Nemšová 2:8 (1:4, 1:3,0:1) 
Stav série:  NTS FK – ZŠ Nemšová – FBK Tvrdošín 3:1 
 
Po víťazstve nad FBK Tvrdošín sa NTS FK – ZŠ Nemšová vo finále stretla so ŠK 98 Pruské, 
kde naše hráčky neboli úspešné a po finálovej sérii 1:3 obsadili celkovo 2. miesto, a stali sa 
tak vicemajsterkami Slovenska extraligy žien. Napriek 2. miestu je to veľký úspech pre 
Nemšovský florbal. 
Priebeh finálovej série: 
1. zápas NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 6:7 PP (0:2, 2:2, 4:2, 0:1) 
2. zápas NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 6:4 (3:1, 2:1, 1:2) 
3. zápas ŠK 98 Pruské  - NTS FK – ZŠ Nemšová 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 
4. zápas ŠK 98 Pruské  - NTS FK – ZŠ Nemšová 6:1 (2:0, 3:1, 1:0). 
 
1. LIGA ŽIEN 
5. kolo: NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ – FBK Kysucké Nové Mesto 7:5 
6. kolo: NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ – ŠK LIDO WOMEN Bratislava 11:3 
7. kolo: ŠK LIDO WOMEN Bratislava - NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ 7:13 
8. kolo: FBK Kysucké Nové Mesto - NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ 8:8 
9. kolo: NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ – FBK Quick Sport Banská Bystrica 18:1 
 
Konečné poradie: 
1. NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ 
2. ŠK Rebels 91 Topoľčany 
3. FBK Kysucké Nové Mesto 
4. ŠK LIDO WOMEN Bratislava 
5.1.SC Malacky 
6. ŠK 1.FBC Trenčín 
7. FBK Quick Sport Banská Bystrica 
8. FBK Harvard Šipok Partizánske 

Víťazky základnej časti extraligy žien vo florbale 



65 

 

 
Kvalifikácia Slovenska na Majstrovstvá sveta – Lotyšsko 29. 1. – 2. 2. 2013  
Slovensko – Lotyšsko     2:4 
Slovensko – Taliansko 14:0 
Slovensko – Estónsko    7:2 
Dánsko – Slovensko       3:3 
Nemecko – Slovensko    1:2 
Slovensko skončilo na 2. mieste a postúpilo na Majstrovstvá sveta. Slovensko reprezentovali 
hráčky z Nemšovej:  Viktória Bobotová, Alžbeta Ďuríková, Dominika Sádecká.  
 
1. LIGA JUNIORIEK – ZÁPAD odohrali 1. kolo 17. 2. 2013 
NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK Slávia  SPU DFA Nitra 12:1 (4:0, 5:0, 3:1) 
NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK 98 Pruské 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) 
ŠK Slávia  SPU DFA Nitra - NTS FK – ZŠ Nemšová 2:13 (1:3, 0:5, 1:5) 
ŠK 98 Pruské - NTS FK – ZŠ Nemšová 2:2 (1:0, 0:1, 1:1) 
Po 1. turnaji viedol tím NTS FK – ZŠ Nemšová. 
 
OK ORION FLORBAL CUP  
Staršie žiačky odohrali turnaj v Mestskej športovej hale v Nemšovej 12. 2. 2013 
Poradie: 
1. Základná škola Andreja Bagara, Trenčianske Teplice 
2. Základná škola Kubranská, Trenčín 
3. Základná škola Janka Palu, Nemšová 
    Základná škola s materskou školou Omšenie 
    Základná škola s materskou školou Michala Rešetku, Horná Súča 
    Základná škola Hodžova, Trenčín. 
 
9. ročník Veľkonočného florbalového turnaja žiačok o Pohár primátora mesta Nemšová 
– 23. 3. 2013 v Mestskej športovej hale v Nemšovej 
NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ - FK Snipers Slavičín 2:1 
ŠK Rebels 91 Topoľčany – FK Hammers Prievidza 10:0 
ŠK Rebels 91 Topoľčany - NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ 1:1 
FK Hammers Prievidza - FK Snipers Slavičín 5:3 
ŠK Rebels 91 Topoľčany - FK Snipers Slavičín 14:0 
NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ – FK Hammers Prievidza 20:0 
Poradie: 
1. ŠK Rebels 91 Topoľčany 
2. NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ 
3. Hammers Prievidza 
4. FK Snipers Slavičín 
 
1. LIGA DORASTENIEK - REGIÓN ZÁPAD 2012/2013 
Konečné poradie: 
1. NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ 
2. ŠK Rebels 91 Topoľčany 
3. ŠK Harvard Partizánske 
4. M – Šport Salming Trenčín 
Na Majstrovstvá Slovenska postúpili ŠK Rebels 91 Topoľčany a NTS FK – ZŠ Nemšová „B“. 
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Majstrovstvá Slovenska dorasteniek – Tvrdošín 19. 5. 2013 
Poradie:  
1. FBK Tvrdošín  
2. FBK Kométa Smolník 
3. FBK Kysucké Nové Mesto 
4. ŠK Rebels 91 Topoľčany 
5. NTS FK – ZŠ Nemšová „B“ 
 
Prague games – 10. ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja dievčat do 14 rokov 
a 18 rokov 9. – 13. 7. 2013 
Nemšová získala dve 3. miesta 
Kategória G 14 – konečné poradie 

1. RSB    FIN 
2. Täby IS   SWE 
3. Nemšová   SVK 

           Alvio AIK F99 SWE 

Kategória G 18 – konečné poradie  
1. Eastside           FIN 
2. Loisto      FIN 
3. Nemšová   SVK 

             Chodov   CZE

Zostava družstva: 
Lea Štrbáková, Anna Juzeková, Patrícia 
Štefánková, Michaela Žikavská, Adriána 
Bahnová, Nikoleta Gašincová, Klára Gro-
ssová, Edita Kadlečíková, Patrícia Marto-
vová, Markéta Hamalčíková, Diana Papier-
niková, Viktória Pernická, Klára Štefán-
ková, Natália Trnková, Sarah Žídeková. 
Hlavný tréner: Peter Tydlačka, asistent tré-
nera: Patrik Štefánek, vedúci družstva: Sta-
nislav Gorčík, realizačný tím: Gabriela Ty-
dlačková, Dagmar Štefánková. 
 

Zostava družstva: 
Michaela Oškrdová, Ivona Petrúšková, 
Terézia Zajacová, Viktória Bobotová, Al-
žbeta Ďuríková, Viktória Ďuríková, Patrí-
cia Štefulová, Dáša Uherková, Katarína 
Daňová, Rebeka Gáliková, Kristína Halja-
ková, Nadežda Rakytová, Simona Tardí-
ková. Hlavný tréner: Jozef Ďurík, vedúci 
tímu Michal Oškrda, realizačný tím: Pavol 
Bobot, Barbora Bobotová, Zuzana Boboto-
vá, Peter Daňo, Marika Ďuríková, Michal 
Haljak, Adam Uherka, Rastislav Uherka, 
Zuzana Uherková, Helena Ványiová. 

 
Czech open Praha – medzinárodný turnaj mužov a žien vo florbale 15. - 17. 8. 2013 
Ženy Nemšovej boli medzi najlepšími 16 družstvami v kategórii žien 
Zostava družstva: 
Sára Hôrková, Anna Kolesárová, Zuzana Strápková, Michaela Žikavská, Patrícia Martvová, 
Zuzana Rabšíková, Monika Špániková, Kristína Tokárová, Patrícia Tokárová, Gabriela Ty-
dlačková, Janka Zderková, Kristína Hudáková, Paulína Hudáková, Veronika Izraelová, Kris-
tína Melišová, Iveta Žilovcová, hlavný tréner: Peter Tydlačka, asistent trénera: Jozef Grega. 
 
Reprezentácia Slovenska medzi najlepšími 32 družstvami v kategórii Elite. Slovensko 
reprezentovali aj hráčky Nemšovej: Viktória Bobotová, Alžbeta Ďuríková, Dominika Sádec-
ká, asistent trénera: Stanislav Jaroš. 
 
Európsky pohár majstrov mužov a žien EUROFLOORBALL CUP v Trenčíne, 
8. - 13. 10. 2013 
V Trenčíne sa stretli kvalitné tímy z Nórska, Estónska, Lotyšska, Poľska, Ruska a Slovenska, 
ktoré bojovali o postup na Champions Cup 2014. V kategórii mužov malo Slovensko zastú-
penie 2 extraligových tímov: 1. FBC Trenčín a FBC UNIZA Žilina. Slovenské tímy mužov 
skončili na posledných miestach. 
V ženskej kategórii nás zastupovali družstvá a NTS FK – ZŠ Nemšová. Nemšová aj Pruské 
po kvalitných zápasoch zostali pred bránami finále tejto súťaže. 
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Konečné poradie: 
1. Rusko, 
2. Nórsko,  
3. NTS FK – ZŠ Nemšová, 
4. ŠK 98 Pruské. 

 
Majstrovstvá sveta vo florbale žien Brno/Ostrava, 7. - 15. 12. 2013 
Bol to 9. ročník Majstrovstiev sveta vo florbale žien, ktoré organizovala Medzinárodná flor-
balová federácia. Zúčastnilo sa 16 tímov, nováčikom bola Kórejská republika. 
Konečné poradie:  

1. Švédsko,  
2. Fínsko,  
3. Švajčiarsko, 
4. Česko 
5. Lotyšsko 
6. Nórsko 

7. Poľsko 
8. Nemecko 
9. Slovensko 
10. Rusko 
11. Dánsko 
12. Austrália 

13. Kanada 
14. Mďarsko 
15. Japonsko 
16. Kórejská 

republika 

 
Extraliga žien sezóna 2013/2014 jeseň 
3. kolo: VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava – NTS FK – ZŠ Nemšová 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) 
4. kolo: FBC Blueberries Modra -  NTS FK – ZŠ Nemšová                  3:4 (0:0, 2:3, 1:1) 
5. kolo: NTS FK – ZŠ Nemšová – ŠK Slávia SPU DFA Nitra               2:10 (0:1, 1:4, 1:5) 
6. kolo: NTS FK – ZŠ Nemšová - ŠK 98 Pruské                     6:5sn (1:2, 1:2, 3:1, 0:0, 1:0) 
7. kolo: FBK Tvrdošín - NTS FK – ZŠ Nemšová                                 9:1 
8. kolo: FBC Mikuláš Prešov - NTS FK – ZŠ Nemšová                       5:1 (1:1, 3:0, 1:0) 
9. kolo: FBK Kométa Spišská Nová Ves - NTS FK – ZŠ Nemšová     7:8 (3:2, 2:4, 2:2) 
 
ŤAŽKÉ ČINKY 

Na Majstrovstvách Slovenska v tla-
ku na lavičke dorastencov, juniorov 
a masters, ktoré sa konali 27. apríla 
2013 v Zlatníkoch, obsadil 1. miesto 
v kategórii do 120 kg dorastenec Ma-
rek Králik  z Fitness klubu Nemšová. 
Výkonom 185 kg vytvoril 3 nové ná-
rodné rekordy. Spomedzi 26 doras-
tencov bol najlepší aj v celkovom 
poradí bez rozdielu hmotností. 
V súťaži Inovecký pohár v tlaku na 
lavičke 2013 sa Marek Králik od aprí-
lového šampionátu zlepšil o 20 kg  
a vytlačil 205 kg, čím sa stal absolút-
nym víťazom zápolenia do 19 rokov. 
 
 

HOKEJBAL 
Hokejbalové mužstvo Heroes Nemšová hralo v sezóne 2012/2013 už 6. sezónu. Tím Heroes, 
ktorí tvorili najmä hráči z Nemšovej, odohral niekoľko súťažných zápasov  v rámci Trenčian-
skej hokejbalovej ligy. V družstve hralo 21 hráčov v zložení: Jozef Machara, Vladimír Porub-
ský, Michal Mikula, Emil Bakoš, Jakub Hrnčiarik, Daniel Prekop, Hugo Domin, Michal 
Gajdošík, Peter Pavlačka, Michal Ďuriš, Radovan Mičko, Ján Blažej, Vladislav Kakody, 

Víťaz Marek Králik v strede so zlatou medailou 
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Karol Škultéty, Michal Bračík, Arpád Sereš, Lukáš Kristín, Jozef Vodička, Roman Chudo, 
Peter Śipka, Robert Ondruška. 
Poradie po základnej časti: 
1. Falcons, 2. Dubnica, 3. Marsboro, 4. KSD Nová Dubnica, 5. Detroit, 6. Piratesm, 7. STAP 
8. Heroes Nemšová, 9. HBK Exit Bánovce, 10. Exoti, 11. Predators. 
 
KARATE 
Karate v Nemšovej patrilo kedysi medzi športy, ktoré malo svojich nadšencov. V roku 1985 
krúžok karate viedol B. Puliš. Členmi v tomto období boli: D. Pernica, M. Antala, R. Korvas, 
J. Remo, P. Prna, P. Charvát, R. Lexman, M. Gabriš, R. Bahno, J. Uhrín, Ľ. Kurinský, L. 
Bagín. V roku 1993 trénerské žezlo prevzal skúsený tréner M. Ďuďák z Trenčína. Keďže 
kvôli nedostatku financií nebolo možné za Nemšovú súťažiť, niektorí odišli trénovať do 
Trenčína a zaradili sa do oddielov I. ligy Ekonóm TN a Viking TN. Členmi reprezentácie 
Slovenska boli Prno, Remo, Charvát. Karate v Nemšovej opäť naberá nový dych pod vedením 
skúseného Pavla Prna. Venuje sa deťom do 8 rokov, v krúžku trénovalo 20 detí. Úspechy už 
dosiahla 9-ročná Lea Kadlecová, ktorá skončila 2. na Slovensku a 3. v Európskom pohári 
v karate – kumite. Tréningy prebiehali dvakrát týždenne, podľa potreby aj viac. Pri trénovaní 
vypomáhal L. Bagín. 
 
TENIS 
Staršie žiačky II. A trieda 
Poradie družstiev: 

1. TK 77 Skalica, 2. TK TENEM Nemšová, 3. TK Senica, 4. TC Topoľčany (A), 5. TC 
Partizánske, 6. AŠK Skalica, 7. TC Topoľčany (B). 

 
 II. trieda – A - staršie žiačky zápasy výhry prehry skóre body 
2. TK TENEM Nemšová 6 4 2 24:12 10 

 
Mladšie žiačky I. trieda 
Poradie družstiev: 

1. TC EMPIRE Trnava (A), 2. TK Kúpele Piešťany, 3. TC Topoľčany, 4. ŠK BLAVA J. 
Bohunice, 5. TK TENEM Nemšová, 6. HTC Hlohovec (A). 

 
 I. trieda - mladšie žiačky zápasy výhry prehry skóre body 
5. TK TENEM Nemšová 5 1 4 8:27 6 

 
Dorastenky II. A trieda 
Poradie družstiev: 
1. Ostrov Trenčín, 2. TK Klimatech Nové Mesto, 3. TC Partizánske (A), 4. TC Topoľčany 
(B), 5. TK TENEM Nemšová, 6. TC Partizánske (B), 7. ZT OSKORUŠA Stará Turá. 
 
 II. trieda – A - dorastenky zápasy výhry prehry skóre body 
5. TK TENEM Nemšová 6 3 3 20:16 9 
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V Nemšovej sa už tradične konajú začiatkom novembra preteky v Behu okolo Ľuborče. 
V poradí 45. ročníka sa zúčastnila talentovaná mládež i výkonnostní športovci z celého 
Slovenska. Celodenné podujatie so začiatkom o 10. hodine sa konalo v sobotu 9. novembra 

2013. Stálym organizátorom je 
mesto Nemšová, TJ Ľuborča, PD 
Vlára Nemšová a mládež z Ľu-
borče. Účastníci súťaže boli roz-
delení podľa vekových kategórii, 
ktorým prislúchala určitá dĺžka 
trate od 800 do 7 500 metrov. 
Súťažilo sa v dvanástich kategó-
riách, od prípravky žiakov až po 
veteránov. Prvé tri víťazné mies-
ta odmenili vecnými a finančný-
mi cenami. Napriek tomu, že po-
časie sa ku koncu pretekov veľ-
mi zhoršilo, výdatne pršalo, všet-
ci pretekári dobehli do cieľa. 
Pretekov sa zúčastnilo 184 súťa-
žiacich. 
 

Výsledky 45. ročníka BEHU OKOLO ĽUBORČE 
 
Prípravka žiaci 800 m 
1. Hásala Patrik, AFK N. Mesto n/V 2:35 
2. Lezzani Matej, AK Dubnica n/V 2:50 
3. Kocman Kryštof, AK Dubnica n/V 2:52 
Počet účastníkov v kategórii: 21 
 
Prípravka žiačky 800 m 
1. Kišková Katarína, AK Dub. n/V 2:55 
2. Kováčová Agáta, Trenčín  2:56 
3. Harceková Mária, Trenčín 2:59 
Počet účastníkov v kategórii: 11 
 
Mladšie žiačky 800 m 
1. Zápotočná Sophia, AK Dub. n/V 2:43 
2. Suranová Karin, AK Dub. n/V 2:44 
3. Stachová Anita, N. Mesto n/V 2:50 
Počet účastníkov v kategórii: 12 
 
Mladší žiaci 1200 m 
1. Kubiš Ľubomír, AK Dub. n/V 4:27 
2. Jelínek Patrik, AK Dub. n/V 4:28 
3. Kňažek Tadeáš, AK Trenčín 4:38 
Počet účastníkov v kategórii: 6 
 
Staršie žiačky 1 200 m 
1. Brisudová A. Mária, ŠG Trenčín 5:01 
2. Žurková Ruth, ŠG Trenčín 5:06  
Počet účastníkov v kategórii: 2 

Starší žiaci 2 200 m 
1. Strapko Peter, Led. Rovne 7:44      
2. daňo Vladimír, ZŠ Bolešov 8:12 
3.Kubík Marek, N. Mesto n/V 8:23 
Počet účastníkov v kategórii: 7 
 
Dorastenky 2 200 m 
1. Bažíková Martina, ŠG Trenčín 9:43 
2. Bagínová Erika, ŠG Trenčín 9:43 
3.Matušíková Vlaďa, ŠG Trenčín 9:43 
Počet účastníkov v kategórii: 5 
 
Dorastenci 3 200 m 
1. Kolenič Michal, Dubnica n/V 9:56 
2. Gurín Jakub, Štrbské Pleso 9:58 
3. Škultéty Viktor, ŠG Trenčín 10:19 
Počet účastníkov v kategórii: 5 
 
Juniorky 3 200 m 
1. Bagínová Erika, ŠG Trenčín 11:53 
2. Bažíková Martina, ŠG Trenčín 11:53 
3. Beláková Lucia, N. Mesto n/V 12:11 
Počet účastníkov v kategórii: 5 
 
Juniori 4 200 m 
1. Peťovský Dominik, ŠG Trenčín13:44 
2. Vronka Ján, AK Dub.  n/V 13:48 
3. Stehlík Michal, N. Mesto n/V 14:22 

Víťazi kategórie žiactva so zástupcom primátora mesta  Ing. Stanislavom 
Gabrišom (vpravo) 
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BUĎ FIT 3 200 m muži 
1. Brisuda Jozef, Ľuborča 9:41 
2. Koníček Marek, Nemšová 11:24 
3. Šmobel František, Nemšová 12:02 
Počet účastníkov v kategórii: 13 
 
BUĎ FIT 3 200 m ženy 
1. Brisudová A. Mária, Ľuborča 12:22 
2. Koníčková Veronika, Nemš. 16:52 
3.Vondráčková Veronika, Nemš.18:18 
Počet účastníkov v kategórii: 3 
 
Ženy 7500 m 
1. Valová Silvia, Pov. Bystrica 30:13 
2. Bakalárová Veronika, Trenčín 33:42 
3. Nováčková Zuzana, STU BA 34:15 
Počet účastníkov v kategórii: 7 
 

Ženy - veteránky 7 500 m 
1. Hudáková Jitka, Trenčín 32:01 
2. Kadlecová Alena, BK Lysá 36:30 
3. Budínska Eva, Poluvsie 36:42 
Počet účastníkov v kategórii: 12 
 
Muži 7 500 m 
1. Ištvánik Juraj, AK Dubnica n/V 25:29 
2. Fedák Matej, AŠK Skalica 25:30 
3. Luhový Michal, AŠK Skalica 26:15 
Počet účastníkov v kategórii: 31 
 
Veteráni " B " 7 500 m roč. 73 - 64 
1. Križák Ján, AŠK Skalica 25:34 
2. Kováčik Ľuboš, ŠKP Žilina 27:26 
3. Plevák Milan, BK Lysá 28:17 
Počet účastníkov v kategórii: 13 
 
 

Veteráni " C "7 500 m roč. 62 – 54  
1. Páleník Ervín, NONA Trenčín 28:45 
2. Hutyra Jaroslav, Spartak Myjava 28:58 
3. Berky Róbert, Prievidza 30:09 
Počet účastníkov v kategórii: 9 
 

Veteráni " D " 7 500 m roč. 53 - 44  
1. Sviták Stanislav, AK Žilina 31:33 
2. Fašung Peter, Prievidza 31:48 
3. Dobrodenka Anton, Led. Rovne 32:38 
Počet účastníkov v kategórii: 8 

Veteráni " E " 7 500 m roč. 43 a st.  
1. Bašista Vincent, OU Demjata 31:33 
2. Kašička Dušan, Letisko Trenčín 38:37 
3. Krajčovič Ján, BK Trnava 41:03 
Počet účastníkov v kategórii: 8 
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POČASIE 

Niet pochýb, že tento rok sme si zimného počasia všetci do sýtosti užili. Vo viacerých okre-
soch vyhlasovali mimoriadne situácie, doprava kolabovala, hasiči odstraňovali popadané stro-
my, pod náporom snehu sa zrútil aj zimný štadión, tisícky domácností sa ocitli bez elektri-
ny. Zimu 2012/2013 (december - február) charakterizovalo viacero období akumulácie 
snehovej pokrývky a jej následného topenia. Historicky najviac vody v snehu bolo viazanej na 
juhu Slovenska, kde namerali rekordné hodnoty od roku 1951. V Bratislave do 21. marca 
spadlo 93 cm snehu, na Kolibe 161 cm snehu. Vysoké sumy nového snehu počas tejto zimnej 
sezóny namerali aj na strednom Slovensku (v Lome nad Rimavicou spadlo 331 cm snehu). 
Počas tohtoročnej zimy bol deprimujúci aj nedostatok slnečného svitu, prevládalo zamračené 
počasie a často snežilo. Pomerne časté sneženie sa vyskytovalo v nižších polohách, najmä 
západnej časti územia, dokonca aj v marci. Hlavným dôvodom tejto skutočnosti bol fakt, že 
k nám prenikal studený vzduch a veľa zrážok sa vyskytlo pri teplote vzduchu 0 °C, a tak často 
snežilo. Časté sneženie v marci bolo spôsobené aj tým, že arktický front sa nachádzal väč-
šinou nad južným Francúzskom a Balkánom, čo je na danú ročnú dobu výnimočne nízka 
zemepisná šírka, zväčša sa tento front vyskytuje nad Severným morom a Škandináviou. 
 
Január sa ukázal ako typický zimný mesiac s množstvom snehu. V piatok (18. januára 2013) 
sa výška celkovej snehovej pokrývky relatívne najviac priblížila k rekordnej januárovej hod-
note v Bratislave v Mlynskej doline a v Gánovciach pri Poprade. V Bratislave v Mlynskej do-
line namerali v piatok 30 cm snehu a rekordná hodnota pre január tam predstavuje 44 cm z ro-
ku 1987. Napriek tomu, že na krajnom juhozápade Slovenska bolo pomerne veľa snehu, na 
východnom Slovensku boli rozsiahlejšie oblasti, kde sa 18. januára 2013 ráno nevyskytovala 
snehová pokrývka alebo bola iba nesúvislá.  
Tohtoročná zima sa prejavila bohatosťou na atmosférické zrážky. Zrážkovo najexponova-
nejšími regiónmi boli oblasti juhozápadného Slovenska, južnej polovice stredného Slovenska 
a čiastočne aj juhu východného Slovenska. Teplé sektory tlakových níží spôsobili, že na vý-
chodnom Slovensku v niektorých dňoch pršalo, a tak sa tam snehová pokrývka roztopila. Na 
západnom a juhozápadnom Slovensku, kde výraznejšie prúdil studený vzduch, padal často 
sneh a prejavilo sa to aj na výške celkovej snehovej pokrývky. Pri snežení v noci na štvrtok 
17. 1. 2013 a vo štvrtok cez deň, napadalo v Bratislave v Mlynskej doline 30 cm nového 
snehu, na Kolibe 24 cm nového snehu a v Bratislave na letisku 15 cm nového snehu. Pásmo 
výdatného sneženia zasiahlo aj krajný juhozápad Slovenska, ale smerom na severovýchod vý-
datnosť sneženia rýchlo ubúdala. Napríklad v Piešťanoch a v Nitre pri tomto snežení zazna-
menali už iba snehový poprašok, čo je oproti 30 cm v Bratislave, v Mlynskej doline výrazný 
rozdiel. 
 
Február charakterizovalo na západe a aj 
v Nemšovej nadpriemerne teplé počasie 
s výrazným nedostatkom slnečného svitu. 
Kým druhý februárový deň v roku 2012 
udrela tá pravá zima, na severe Slovenska 
boli zaznamenané najtuhšie mrazy -33,3 °C 
v tomto roku 2. 2. 2013 si ľudia vytiahli 
dáždniky a po zime ani stopy. Teploty sa 
šplhali k 6 °C. Teda prvá dekáda sa niesla 
v znamení vlhkého počasia, spočiatku išlo 
o veľmi teplé prúdenie s dažďom, ale ku 
koncu dekády sa ochladilo a zrážky sa 
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zmenili na sneh. Február sa charakterizuje ako najpremenlivejší mesiac roka, preto sa vyskytli 
i intenzívne zrážky, či už vo forme dažďa, alebo snehu. Počasie bolo naozaj i nepríjemné, 
pretože často tieto zrážky sprevádzal silný vietor. 
 
Obdobie od 6. - 11. marca 2013 bolo na Slovensku mimoriadne teplé. Napríklad v noci zo   
6. na 7. marca neklesla minimálna teplota vzduchu v Hurbanove pod 10 °C. Rozsah tohto 
oteplenia potvrdzuje aj teplota vzduchu na Lomnickom štíte, a to + 1,8 °C. Za posledných 63 
rokov tu teplota vzduchu nad 0 °C vystúpila iba 3x (1981, 2001, 2003). Výkyvy teplôt sú 
v marci časté a pomerne výrazné, čo dosvedčovali i posledné marcové dni, kedy sa k nám 
opäť vrátila pravá zima. Od 22. marca sa výrazne ochladilo, sprevádzal nás silný až búrlivý 
vietor so snežením. Na Kvetnú nedeľu, 31. marca 2013, sme sa zobudili do naozaj mrazivého 

rána, teplomer v Nemšovej ukazoval    
- 9 °C, mráz zároveň znásoboval silný 
nárazový vietor, na niektorých mies-
tach západného Slovenska napadlo až 
15 centimetrov nového snehu. V tieto 
dni pretrvávali celodenné mrazy, -1 °C. 
Naopak, na strednom Slovensku, 
v okolí Banskej Bystrice, zase výdatne 
pršalo, v dôsledku čoho na niektorých 
miestach vo Veľkonočnú nedeľu vzni-
kali povodne. Teplota vzduchu na Slo-
vensku nepripomínala očakávané jarné 
počasie, no nezlepšilo sa to ani do kon-
ca marca. Záver tohto mesiaca bol mi-
moriadne chladný, okrem silného vetra 

ho sprevádzalo i časté sneženie. Pre porovnanie sme minulý rok v marci 2012 chodili von 
v tričkách, ale v tomto roku v marci sme sa nevedeli zbaviť zimných kabátov. Koniec marca 
2012 sa niesol v znamení slnečného jarného počasia, teplota sa na niektorých miestach šplhala 
až k 20 °C. Avšak tohtoročný koniec marca bol spojený so zimným počasím. 

Apríl  priniesol veľmi netypické prejavy počasia, najväčšiu pozornosť na seba pútal zasne-
žený, studený začiatok mesiaca a jeho tropický záver. Tohtoročný apríl nás opäť presvedčil, 
že počasie sa v posledných rokoch správa naozaj nezvyčajne a mimoriadne chladné periódy 
strieda opačný extrém teplôt. 
Po rozpačitom začiatku tohtoročnej jari, teploty vzduchu v apríli  napokon prekonali rekordy 
staré aspoň 50 rokov. Teplota v Bratislave sa priblížila 18. apríla tesne k 24 °C, najvyššia tep-
lota 25,5 °C vystúpila v Žihárci, v okrese Šaľa. Vlani sme prvý letný deň zaznamenali už         
4. apríla, teda letné teploty v tomto roku na viacerých miestach Slovenska prišli o 2 týždne 
neskôr ako minulý rok. 
Tohtoročný apríl priniesol v počasí neuveriteľné zvraty a ukázal možnosti prežitia prakticky 
všetkých ročných období v priebehu jedného mesiaca. A tak ľudové označenie mesiaca, tzv. 
„bláznivý apríl“, vyjadrujúci veľkú premenlivosť v počasí, bol naozaj namieste. Ak si spome-
nieme na začiatok mesiaca, práve v prvý deň apríla (zhodou okolností bol Veľkonočný pon-
delok) sme na väčšine územia Slovenska prežívali studené zimné počasie. Ráno boli mrazy 
prakticky na celom Slovensku a dokonca v niektorých lokalitách nížinných polôh juhozápad-
ného Slovenska bola súvislá, niekoľkocentimetrová snehová pokrývka. Koniec mesiaca pri-
niesol nad naše územie prúdenie teplého, pôvodom tropického vzduchu z južných zemepis-
ných šírok. Pri teplom prúdení a slnečnom počasí sme 26. apríla zažili extrémne teplý deň, 
pričom v najteplejších južných okresoch, konkrétne v Hurbanove, vystúpila teplota vzduchu 

Výdatné sneženie a celodenný mráz na Kvetnú nedeľu 31. marca  
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na 29,1 °C. Mimoriadne tropických 30 °C bolo i posledný aprílový deň. Takže po mimoriadne 
studenom začiatku apríla, sa záver tohto mesiaca niesol v mimoriadne horúcom letnom poča-
sí. V tomto roku jar prakticky ani nebola, hneď sme zo zimných kabátov vhupli do letných tri-
čiek.  
 
Májové počasie bolo ako na hojdačke. Kým prvé májové dni sa niesli v znamení letných 
horúcich až topických dní, koncom mesiaca prišlo výrazné ochladenie. Slovensko zasiahli 
silné búrky a intenzívne lejaky. Viacero dní bolo nestále a oblačné počasie.  
V minulom roku bola zima kratšia, ale mráz na Pankráca zničil na mnohých miestach úrodu. 

Presne na troch zamrznutých mrzli 
papriky, paradajky a jahody. Hoci ich 
pestovatelia zakrývali, na mnohých 
miestach zmrzli, pretože mráz bol až 2 
metre nad zemou. Tento rok sme mali 
zimu dlhú, ale záhradkárom mráz úro-
du nepoškodil. Májové ochladenie 
prišlo takmer v rovnakom čase ako 
v máji 2012. Mimoriadne chladné po-
časie bolo aj v pondelok 27. mája, ke-
dy na západnom a strednom Sloven-
sku sa na viacerých miestach vyskyt-
lo najchladnejšie popoludnie pri-pada-
júce na 27. mája za posledných naj-
menej 63 rokov.  
 

Na prelome mája a júna strednú Európu sužovalo nepriaznivé počasie spojené s intenzívnym 
dažďom, v dôsledku čoho sa na viacerých miestach vyliali rieky zo svojich korýt. Najkritic-
kejšia situácia bola v povodí Dunaja v Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Záplavy spô-
sobili miliardové škody 
a vyžiadali si takmer 20 
obetí. V nemeckom meste 
Passau hladina Dunaja do-
siahla výšku 12,88 metra, čo 
bol najvyšší stav za po-
sledných 500 rokov. S vy-
sokou hladinou riek museli 
bojovať aj v ďalších  kraji-
nách. V Prahe pre povodne 
odstavili premávku metra 
a v miestnej zoologickej zá-
hrade museli evakuovať 
zvieratá. V Bratislave počas 
kulminácie Dunaj stúpol na 
rekordnú hladinu 10,34 metra, čím prekonal predošlý rekord o 43 centimetrov z povodne 
z roku 2002. Hlavné mesto od rozsiahlych škôd ochránil systém protipovodňovej ochrany, 
ktorý bol vybudovaný po záplavách v roku 2002.  
V strede júna sa počasie zlepšilo a Slovensko zaliala 1. vlna letných horúčav. Horúčavy vr-
cholili 19. júna, kedy bolo najteplejšie na Sliači (35,8 °C), a v Prievidzi sa vyskytla vôbec     
1. supertropická noc leta 2013 (teplota v noci neklesla pod 25°C) na Slovensku v histórii me-
raní v mesiaci jún. Po vlne horúčav prišlo koncom júna výrazné ochladenie, keď maximálna 

Dunaj v Bratislave 3.6.2013 

 Koniec mája priniesol výrazné ochladenie 
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denná teplota dosiahla v Bratislave len 16 °C. Tu môžeme hovoriť o extréme studeného poča-
sia na konci júna najmenej od roku 1961. 
 
V júli  sme zaznamenali vlnu horúčav v tretej dekáde. V noci 
z 28. na 29. júla vyvrcholil prílev mimoriadne teplého, pôvodom 
tropického vzduchu, pričom v Piešťanoch dosiahla minimálna te-
plota vzduchu 27,3 °C, čím bol na Slovensku zaznamenaný nový 
rekord minimálnej dennej teploty vzduchu. V lete 2013 sa 
zrážky na Slovensku vyznačovali nerovnomerným priestorovým 
rozložením. Na základe analýzy Slovenského hydrometeorolo-
gického ústavu boli v júli 2013 na Slovensku vo viacerých regió-
noch zaznamenané extrémne nízke mesačné úhrny zrážok. Vý-
nimku tvorili východnejšie situované oblasti Slovenska. Kým 
v júli bol väčší deficit zrážok pozorovaný na západe krajiny, v au-
guste tomu bolo naopak. Augustové úhrny zrážok boli na niekto-
rých oblastiach východného Slovenska najnižšie za posledných 
113 rokov. Júl 2013 sa zaradil medzi 5 zrážkovo najchudobnej-
ších júlov za posledných 133 rokov. Sucho bolo umocnené aj vy-
sokým výparom v dôsledku mimoriadne vysokých teplôt.  
 

Vlna horúčav vrcholila v prvých augustových dňoch, boli prekonané absolútne augustové 
teplotné rekodry maximálnej teploty vzduchu (Spišské Vlachy 35,5°C) a vyskytla sa aj su-
pertropická noc. Horúčavy kulminovali na Slovensku, ako aj v priľahlých krajinách strednej 
Európy 8. augusta. V tento deň bolo prekonaných niekoľko rekordov priemernej dennej te-
ploty (v Piešťanoch 32,6 °C). V ostatných krajinách strednej Európy bola prekonaná hranica 
40 °C. Prvýkrát v histórii meteorologických meraní na Slovensku bola počas jedného leta 
zaznamenaná supertropická noc vo všetkých troch letných mesiacoch (21. 6., 29. 7., 8. 8.). 
Veľmi teplo bolo aj v Telgárte, kde sú tropické dni ojedinelým javom. Séria tropických dní 
trvala na Slovensku v lete 2013 28 dní (17. 7. – 13. 8.) čo bolo najviac od roku 1961. August 
bol v Rakúsku 6. najteplejší za posledných 247 rokov. 
 
Relatívne najchladnejším mesiacom tohtoročnej jesene bol september. Po mimoriadne horú-
com lete, sme už 6. septembra zaznamenali prízemné mrazy. Opačné teplotné extrémy sa vys-
kytli v západnej Európe. Začiatkom septembra vo Francúzsku a štátoch Beneluxu namerali až 
33 °C. Išlo o najvyššie namerané septembrové teploty v histórii. 
V druhej septembrovej dekáde prúdil na Slovensko studený front, ktorý priniesol výdatnejšie 
zrážky a chladný vzduch. Teploty na severe Slovenska sa pohybovali tesne nad nulou. 
V chladnejšom prúdení zotrvalo Slovensko aj v tretej dekáde. V Lieseku bola 30. 9. 2013 
nameraná najnižšia teplota septembra na území SR (-3,3°C). 
 
Zatiaľ čo na začiatku októbra sme mali na Slovensku rekordné mrazy (v Červenom Kláštore 
-9 °C), a boli sme nútení kúriť aj v nížinách, druhá a začiatok tretej dekády boli naopak až 
rekordne teplé. Počasie v tomto mesiaci malo veľmi premenlivý charakter. Slovensko pocítilo 
oteplenie 12. 10. 2013, kedy v Kamenici nad Cirochou namerali 25,3 °C, čo je teplota letného 
dňa. Na Slovensku sa vyskytla neobyčajne dlhá 10 dňová perióda, kedy teplomery ukazovali 
rekordné teploty. Vlna extrémne teplého októbrového počasia vrcholila od 20. 10. do 29. 10. 
V tomto období meteorológovia zaznamenali 185 rekordov maximálnej dennej teploty. Maxi-
málne teploty vzduchu sa v týchto dňoch pohybovali v intervale 20 °C – 25 °C. Historické 
teplotné rekordy zaznamenali aj v Rakúsku či Maďarsku s 27,3 °C. 

Extrémne sucho v júli 2013 
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Na Slovensku bol november relatívne najteplejším mesiacom jesene 2013. Aj v tomto me-
siaci pokračovala séria prekonávania teplotných rekordov. Dňa 7. 11. vystúpila teplota vzdu-
chu v Bratislave na 19 °C, čím bol prekonaný vyše 40-ročný rekord z roku 1972. Ale v po-
sledných novembrových dňoch prenikal na naše územie studený až arktický vzduch. Dňa    
28. 10. bola v Lieseku zaznamenaná najnižšia teplota jesene 2013 na Slovensku -15,6 °C. 
Globálne na celej Zemi bol november 2013 vôbec najteplejším novembrom od roku 1880. 
 
Posledný kalendárny mesiac, december, nebol veľmi typickým zimným mesiacom. Mimo-
riadne teplo sme zaznamenali aj na Štedrý deň, kedy prevládalo slnečné počasie. Teplota sa 
pohybovala v rozmedzí 10 °C, v Žiline padol teplotný rekord, teplota vystúpila až na 11,9 °C. 
Aj na horách panoval inverzný charakter počasia s plusovými teplotami. Rekordne teplá však 
bola na Slovensku noc na 26. 12. najmä na západe a v Žilinskom kraji. Minimum nočnej 
teploty dosiahlo 9 °C, čím bol prekonaný rekord nočnej teploty z roku 2004 o 5 stupňov. 
V Hurbanove bola zaznamenaná v tento deň najteplejšia noc za toto, aj uplynulé storočie. Bol 
prekonaný rekord z roku 1915. Naproti tomu v Rimavskej Sobote alebo Somotore nebolo tak 
teplo, teploty sa pohybovali od -3 °C do -4° C. Na Slovensku celý december nesnežilo a ľudia 
si neužili ani pravú zimnú atmosféru. 
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KALENDÁR UDALOSTÍ 
 
12. 1. 2013 – 18. Mestský ples v Nemšovej 
23. – 24. 1. 2013 – vedecká konferencia Aktívne a zdravé starnutie 
9. 2. 2013 – fašiangy so sprievodom masiek 
10. 2. 2013 – Výročná členská schôdza Miestneho spolku Slovenského červeného kríža  
3. 3. 2013 – prednáška Mudr. Emílie Vlčkovej 
5. 4. 2013 – otvorenie Domova sociálnych služieb na Ulici Janka Palu 45 v Nemšovej  
14. 4. 2013 – Sviatosť birmovania v našej farnosti 
20. 4. 2013 – 6. ročník EKOLO NÁS 2013 
23. 4. 2013 – beseda Práva a povinnosti onkologických pacientov s Mudr. Slobodníkovou 
26. 4. 2013 – otvorenie výstavy JARNÉ KVETY 
27. 4. 2013 – 1. ročník Jazdeckých pretekov v parkúrovom skákaní koní v Trenčian. Závade 
28. 4. 2013 – Tradičné stavanie májov vo všetkých mestských častiach 
4. 5. 2013 – oslava sviatku hasičov sv. Floriána v Trenčianskej Závade 
7. 5. 2013 – športový turnaj žiakov zo ZŠ Janka Palu Nemšová a mesta Hluk 
8. 5. 2013 – Preteky funkcionárov Mestskej organizácie Slov. rybárskeho zväzu v love rýb 
9. 5. 2013 – vedecká konferencia Podnikanie s ľudskou tvárou 
10. 5. 2013 – prednáška Anselma Grüna BOH A PENIAZE 
11. 5. 2013 – Preteky mladých rybárov do 15 rokov na Štrkovni v Nemšovej 
12. 5. 2013 – Deň matiek v Kultúrnom centre v Nemšovej 
17. 5. 2013 – vernisáž výstavy Jaroslava Bakoša Grafické impresie 
18. 5. 2013 – otvorenie náučného poľovníckeho a lesníckeho chodníka  
19. 5. 2013 – hody v Trenčianskej Závade 
1. 6. 2013 – sviatok svätého Huberta slávený v Ľuborčianskej doline 
7. 6. 2013 – absolventský koncert žiakov ZUŠ v Mestskom múzeu 
15. 6. 2013 – slávnostné privítanie relikvie sv. Cyrila, vizitácia biskupa Viliama Judáka 
16. 6. 2013 – hody v Ľuborči 
24. 6. 2013 – uvítanie nových občiankov mesta 
29. 6. 2013 – výstava Janky Breznickej 
29. 6. 2013 – štartovací ročník miniligy mladých futbalistov Junior Cigáň Cup 2013 
6. 7. 2013 – Niva Cup 2013 
27. 7. 2013 – 3. ročník netradičných detských hodov Kľúčikovo 2013 
28. 7. 2013 – hody v Kľúčovom  
1. 8. 2013 – piknik na Vršatci spojený s prednáškou o liečivých rastlinách 
9. - 10. 8. 2013 – Fujara z Považia 
16. - 17. 8. 2013 – Nemšovský jarmok 
16. 7. 2013 – Deň otvorených dverí v Multifunkčnej zásob. základni v Horných kasárňach 
16. 8. 2013 – otvorenie výstav L. Mošku Obrazy a J. Ďuráčiho Historické bicykle 
25. 8. 2013 – zloženie rehoľných sľubov sestry Márie Chmelinovej do rehole Karmelitánok 
22. 9. 2013 – cesta Nemšovčanov na Národný pochod za život v Košiciach 
29. 9. 2013 – hody v Nemšovej 
10. 10. 2013 – výstava Jozefa Syrového Kovové inšpirácie 
11. - 14. 10. 2013 - 47. ročník oblastnej výstavy Ovocie, zelenina, kvety 
20. 10. 2013 – spoločenské posedenie seniorov z Jednoty dôchodcov a Senior klubu 
26. 10. 2013 – jednodňová duchovná obnova Spolku kresťanskej lásky Vincenta de Paul 
27. 10. 2013 – Mesiac úcty k starších – spev Maroša Banga 
9. 11. 2013 – voľby predsedov a poslancov do Vyšších územných celkov 
18. 11. 2013 – vítanie nových občanov mesta 
18. – 22. 11. 2013 – výstava fotografií SCOUTHING 
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5. 12. 2013 – príchod Mikuláša do mesta 
22. 12. 2013 – vianočný koncert skupiny BRASS QUINTET MORAVIA 
29. 12. 2013 – koncertné pásmo Vinšujeme vám ... žiakov Základnej umeleckej školy 
31. 12. 2013 – vítanie Nového roka 2013 
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Zdroje použité pri písaní kronikárskeho záznamu mesta Nemšová za rok 2013 
 
 

� Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 
 

� Periodiká: Trenčianske noviny, Nemšovský spravodajca 
 

� knižné vydanie MAS Vršatec 
 

� fotografie z archívov  mesta a škôl , z verejne dostupných  internetových stránok   
 

� aktuality z webových stránok internetu, vlastné poznámky 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


