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DEŇ PRE RODINU
Prší, prší, len sa leje... Akcia sa odkladá... Na druhý pokus pre nepriazeň počasia  
v stanovený termín dopadla akcia „Deň pre rodinu“ tak, ako sa patrí. 

ATLETICKÉ SÚŤAŽE PRE DETI
(pokračovanie na str. 5)

DANCE POETRY
(pokračovanie na str. 9)

ČESTNÁ OBČIANKA MESTA
(pokračovanie na str. 10 )

OČAMI ZÁSTUPCU
PRIMÁTORA
Vážení spoluočania, od posled-

ného vydania Nemšovského 
spravodajcu ubehli necelé tri mesi-
ace a ja sa Vám prihováram opäť. 
Ako väčšine z Vás neuniklo, sobo-
ta 21. 9. 2019 sa do kroniky mesta 
zapíše ako deň voľby primátora a 
poslanca m. č. Trenčianska Záva-
da. Kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o Vašu dôveru budú 
svoje kandidátne listiny podávať najneskôr do 23. 7. 2019. 
Za uplynulé obdobie sa nám v meste Nemšová podarilo zo 
zdrojov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a tiež  
z vlastných prostriedkov obnoviť  Hasičskú zbrojni-
cu v Nemšovej. Ďalej sa budeme uchádzať o získanie 
finančných prostriedkov na obnovu hasičskej zbroj-
nice v mestskej časti  Kľúčové. Vzhľadom na sku-
točnosť, že Dobrovoľný hasičský zbor Ľuborča nie je 
zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a pro-
striedkov hasičských jednotiek, nemôžeme sa v sú- 
časnosti uchádzať o dotáciu na rekonštrukciu jeho budo-
vy. V najbližších dňoch preberieme od dodávateľa dokon-
čenú II. etapu chodníka v mestskej časti Ľuborča. V tejto 
súvislosti si dovoľujem požiadať všetkých vodičov, aby 
boli ohľaduplní a parkovali svoje autá tak, aby neobmedzo-
vali bezpečný prechod pre peších. Je dôležité si uvedomiť, 
že chodník nie je parkovacia plocha pre autá, ale miesto 
prechodu pre deti, mamičky s kočíkmi, ľudí vo vyššom 
veku i zdravotne postihnutých. Nezodpovedným správa-
ním je ohrozená ich bezpečnosť. 
Rozkvitnuté záhrady mnohých spoluobčanov nás inšpi-
rovali, aby sme aj my prispeli k okrášleniu nášho mesta 
a to výsadbou kvetov a drevín. Vzhľadom na veľký počet 
daždivých dní v mesiaci máj, nebol dodržaný plán kosenia  
v jednotlivých lokalitách nášho mesta. Stretol som sa s kri-
tikou od mnohých z Vás, chcem Vás však ubezpečiť, že kose-
nie je realizované vždy podľa poveternostných podmienok  
a dôležitosti konkrétnych lokalít. Intenzívne dažde spô-
sobili mnohé komplikácie, a preto chcem aj touto formou 
poďakovať Dobrovoľným hasičským zborom Nemšová  
a  Ľuborča za ich ochotu pomôcť pri odstraňovaní následkov. 
V krátkosti sa dotknem aj projektového zámeru výstavby 
cyklotrasy medzi miestnymi časťami Ľuborča a Trenčian-
ska Závada. Aj napriek enormnému úsiliu zo strany mesta 
Nemšová sa nám nepodarilo získať súhlasné stanovisko  
s jej umiestnením od spoločenstva Bývalých urbárnikov  
a lesomajiteľov Ľuborča. Tento fakt a rovnako aj odpor 
vlastníkov susedných nehnuteľností nám neumožnil po-
dať žiadosť o poskytnutie Nenávratných finančných pro-
striedkov na realizáciu cyklotrasy. Nakoľko išlo o projekt 
cezhraničnej spolupráce, našiel si náš partner – obec Va-
lašské Klobúky nového partnera zo slovenskej strany, a to 
obec Horné Srnie. 
V závere mi dovoľte zaželať Vám príjemné prežitie prázd-
ninových mesiacov, aby ste tento čas využili na oddych  
a trávenie času s rodinou a blízkymi.

Ján Gabriš

Okolo 280 detí, ktoré s rodičmi prišli v stredu  
12. júna do areálu našich základných škôl si 
užili veselé, športové, náučné a hlavne rodinné 

hry a zábavu. Kreslili, skákali, bežali, hádzali, skladali 
na pätnástich stanovištiach. Všade pečiatka za účasť 
do mapky. Na konci balíček. Cukrová vata a skákací 
hrad či autíčková dráha zamestnala nadlho najmen-
ších spolu s rodičmi. Na interaktívne divadielko ,,Fifo 
a Vierka“ pozerala skoro celá detská osádka. Radosť 
detí a ich úsmev bol určite nekonečný dar pre rodičov 
aj organizátorov. Zmyslom akcie je žiť v rodine spolu 
a nielen vedľa seba. Spoločne sa smiať, zabávať ako 
na Dni pre rodinu. 

Eva Brandoburová

Pri príležitosti 90. rokov bolo dňa 16. 5. 2019 udelené čestné 
občianstvo mesta Nemšová Eve Kristínovej za mimoriadne 
zásluhy.

Pod záštitou Mesta Nemšová a Základnej umeleckej školy sa 
dňa 25. 5. 2019 v Kultúrnom centre mesta Nemšová uskutočnil 
1. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže Dance Poetry.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí vymenili žiaci škol-
ské lavice za ihrisko a predviedli svoju súťaživosť v atletic-
kých disciplínach.



OBNOVA POŽIARNEJ ZBROJNICE, NEMŠOVÁ
Vynovenú máme aj požiarnu zbrojnicu v Nemšovej. Na jej obnovu 
boli použité finančné prostriedky z dotácie vo výške 30 000 € po-
skytnutej Ministerstvom vnútra SR a vlastných zdrojov mesta. Práce 
realizovala spoločnosť YF Slovakia, s. r. o.

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE NEMŠOVÁ
Finančné prostriedky vo výške 59 280 € nám boli schválené Mini-
sterstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre projekt:  „Podpora 
opatrovateľskej služby v meste Nemšová“. Predmetom projektu je 
realizácia terénnej opatrovateľskej služby, ktorú mesto zabezpeču-
je prostredníctvom 4 opatrovateliek. Nenávratný finančný príspe-
vok nám bol schválený na obdobie 26 mesiacov, čo je maximálna 
doba realizácie projektu. Realizácie terénnej opatrovateľskej služby  
v rámci projektu sa začala dňa 01. 04. 2019.

NESCHVÁLENÉ PROJEKTY

REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ SIETE MESTA NEMŠO-
VÁ, VETVY „A“, „A-1“, „A-1-1“
Opätovne sme žiadali Environmentálny fond o poskytnutie dotá-
cie vo výške 200 000 € pre projekt  Rekonštrukcia vodovodnej siete 
mesta Nemšová, vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“. K 31. 10. 2018 sme predložili 
žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019. Žiaľ, opätovne nám dotá-
cia nebola schválená.

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V OBJEKTE 
MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY V NEMŠOVEJ 
Na základe Výzvy podpredsedu vlády SR na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 
2019, podprogram 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej in-
fraštruktúry sme predložili Žiadosť o poskytnutie dotácie  pre vyššie 
uvedený projekt. Dotácia nám nebola schválená, a preto budeme 
hľadať iné možnosti na  získanie finančných prostriedkov.

NEMŠOVSKÝ                      SPRAVODAJCA www.nemsova.sk2

DŇA 4. APRÍLA NA 6. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ NEMŠOVÁ PRE-
ROKOVALI NASLEDOVNÉ:
• Prenájom pozemku v Ľuborči spoločnosti Doprastav, a.s. – zriade-
nie staveniska pri výstavbe cyklotrasy - išlo o prenájom časti po-
zemku, C KN parcely č. 2525/5, ktorú nájomca  potreboval za účelom 
zriadenia staveniska pri výstavbe verejnoprospešnej stavby „Cyklo-
trasa Na bicykli po stopách histórie“, ktorej investorom je Trenčian-
sky samosprávny kraj. Schválené.
• Odkúpenie pozemku do výlučného vlastníctva mesta Nemšová  
v k.ú. Ľuborča, C KN par. č. 1127/2 o výmere 459 m² - vybudovanie  
cyklotrasy Kľúčové – Ľuborča. Schválené.
• Zmena rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 3. Schválené.

DŇA 9. MÁJA NA 7. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ NEMŠOVÁ PRERO-
KOVALI NASLEDOVNÉ:
• Projekt Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – Trenčianska Závada:    
zahájenie prác na projekte Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča – 
Trenčianska Závada. Schválené.
 DŇA 16. MÁJA NA 8. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ NEMŠOVÁ PRE-
ROKOVALI NASLEDOVNÉ:
• Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 4 
Schválené.
• Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nemšová zaslúžilej 
umelkyni Eve Kristinovej. Schválené.
• Prenájom pozemkov vlastníkom bytov na Ľuborčianskej uli-
ci v Nemšovej - prenájom časti pozemkov, C KN parcely č. 139/24 
a C KN parcely č. 140/1 nasledovne: časť pozemku vo výme-
re 24 m2 - Petrovi Mutňanskému a manželke Zuzane / časť po-
zemku vo výmere 50 m2 - Mgr. Kataríne Hromníkovej / časť po-
zemku vo výmere 23 m2 - PaedDr. Anne Ončákovej Mičkovej 
/ časť pozemku vo výmere 100 m2 - Mgr. Antonovi Koštialovi  
a manželke Mgr. Helene. Podmienky nájmu: nájomná zmluva na 
dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, nájomné 0,50 €/
m2/rok. Schválené.
• Prenájom časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 a 2508/5, k. 
ú. Nemšová nasledovne: časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1  
a E KN parcely č. 2508/5 (časť o výmere 110 m2) Ing. Dane Krajčo-
vičovej / časti pozemkov, E KN parcely č. 2508/1 a E KN parcely č. 
2508/5 ostatné plochy (časť o výmere 100 m2) Ing. Jozefovi Šedivému 
a manželke Martine. Podmienky nájmu: nájomná zmluva na dobu 
neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, nájomné 0,50 €/m2/rok, 

nájomca umožní prístup prenajímateľovi z dôvodu verejnej kanali-
zácie, po skončení nájmu žiadateľ uvedie pozemok do pôvodného 
stavu. Schválené.
• Zámer prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 140/1, k. ú. Ľuborča 
nasledovne: prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 140/1 (časť po-
zemku vo výmere  40 m2 ) Petrovi Mutňanskému a manželke Zuzane. 
Podmienky nájmu: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 0,50 
€/m2/rok, účel nájmu: rozšírenie zázemia k nehnuteľnosti vo vlast-
níctve nájomcu. Schválené.
• Zámer prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392, katastrálne územie 
Kľúčové nasledovne: prenajať pozemok, C KN parcelu č. 392 o výme-
re 1687 m2 Andrejovi Vojtovi. Podmienky nájmu: nájomná zmluva na 
dobu neurčitú, nájomné 0,10 €/m2/rok, účel nájmu: výbeh pre jazdec-
kého koňa. Schválené.
• Prenájom časti pozemku, C KN parcely č. 243, katastrálne územie 
Nemšová nasledovne: prenajať časť pozemku, C KN parcely č. 243 
(časť o výmere 5 m2) spoločnosti Fehers, Nemšová. Podmienky pre-
nájmu: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné: 0,17 €/ m2/deň. 
Schválené.
• Zámer odpredať C KN parcely č. 2516/54, 2516/53 a časť pozemku, 
C KN parcely č.  2516/10, kat. územie Nemšová nasledovne: odpre-
daj pozemkov, C KN parcely č. 2516/53 o výmere 5 m2, C KN parcely 
č.2516/54 o výmere 1 m2, do bezpodielového spoluvlastníctva Joze-
fovi Kiačikovi a manželke Helene, za kúpnu cenu 50 €/m2, čo pred-
stavuje celkovú kúpnu cenu 300 € / zámer odpredať pozemok, C KN 
parcelu č. 2516/55 ostatné plochy o výmere 109 m2, z pozemku CKN 
parcely č. 2516/10, do bezpodielového spoluvlastníctva Jozefovi Kia-
čikovi a manželke Helene, za kúpnu cenu 50 €/m2, čo predstavuje 
celkovú kúpnu cenu 5450 €. Schválené.
• Uzatvorenie nájomných zmlúv so Spoločenstvom bývalých urbár-
nikov a lesomajiteľov Nemšová, p.s. nasledovne: a) na pozemok, E 
KN pa. č. 1894/11 (časť o výmere 498 m2), zapísaná na LV č. 1985, k. 
ú. Nemšová, účel: cyklotrasa Šidlíkové – Vlárska Nemšová – II. eta-
pa, nájomné 0,39832 € /m2/rok bez DPH / b) na pozemky, C KN par.  
č. 1898/111 (časť o výmere 23 m2), C KN par. č. 1898/88 (časť o výmere 
82 m2), E KN par. č. 1898 (časť o výmere 65 m2) zapísané na LV č. 1688, 
k. ú. Nemšová, C KN par. č. 1898/90  (časť o výmere 53 m2), zapísané 
na LV č. 4064, k. ú. Nemšová, E KN par. č. 1896 (časť o výmere 42 
m2),  zapísané na LV č. 1985, k. ú. Nemšová, účel: verejné osvetlenie 
IBV Vlárska, nájomné: 1 € /ročne bez DPH / c) na pozemok, C KN par.  
č. 3420/5 o  výmere 163 m2, zapísanú na LV č. 2793, k. ú. Nemšová, 

Z ROKOVANIA POSLANCOV MSZ
V MESIACOCH APRÍL A MÁJ

PROJEKTOVÉ ZÁMERY MESTA NEMŠOVÁ

účel: prístupový chodník k skladom spoločnosti LIDL, nájomné 
0,39832 € /m2/rok bez DPH. Schválené.
• Prenájom  časti pozemkov, C KN parcely č. 1898/6, 1898/24, k. ú. 
Nemšová spol. ALEX N s.r.o. nasledovne: prenájom časti pozemkov, 
C KN parcely č. 1898/6  (časť pozemku vo výmere  443 m2) a C KN par-
cely č. 1898/24 (časť pozemku o výmere 65 m2) zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1, k. ú. Nemšová – spoločnosti ALEX N s.r.o., Nemšo-
vá za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 0,70 
€/m2/rok, účel nájmu: výsadba a starostlivosť o verejnú zeleň. Pred 
podpisom nájomnej zmluvy je potrebné predložiť jej úplne znenie na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu. Schválené.
• Zámer prenajať  časť pozemku, C KN par. č. 814/1, k. ú. Nemšová 
spoločnosti Joy & Fun, s.r.o., Trenčín, (časť pozemku vo výmere  528 
m2) zapísaného na LV č. 1. Neschvaľuje.
• Zámer odpredať časť pozemku, C KN par. č. 1683/1, k. ú. Nemšová 
spoločnosti Rutiba, s.r.o. Nová Nemšová, (o výmere 966 m2). Ne-
schvaľuje a odporúča po prerokovaní s vlastníkom RD pripraviť pre-
nájom časti pozemku.
• Žiadosť o odkúpenie pozemkov pod garáže v k. ú. Nemšová Pavlovi 
Ondráškovi Trenčín. Neschvaľuje.
• Zámer spoločnosti SWAN, a. s. Bratislava na vybudovanie optickej 
siete v meste Nemšová. Neschvaľuje.

Poslanci MsZ zobrali na vedomie: kontrolu plnenia uznesení / plne-
nie rozpočtu mesta Nemšová k 31.03.2019 / plnenie rozpočtu VPS, 
m.p.o. Nemšová k 31.03.2019 / žiadosť SBUL Nemšová o odstránenie 
asfaltového povrchu z pozemku v ich vlastníctve  
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu zrušilo Uznesenie č. 209 zo dňa 09.11.2016, ktorým bolo schvá-
lené odkúpenie pozemku, E KN parcely č. 1007/2 v Ľuborči spoloč-
nosťou RVSVV, s.r.o., Nemšová od Slovenského pozemkového fondu. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu doporučilo vedeniu mesta Nemšová pokračovať v rokovaní so 
všetkými dotknutými účastníkmi pri výstavbe cyklotrasy na získa-
nie povolení k realizácii projektu Cyklotrasa Nemšová, úsek Ľuborča 
– Trenčianska Závada.
 
Podrobné informácie o prerokovaných materiáloch nájdete na webovej 
stránke mesta www.nemsova.sk, alebo na príslušných oddeleniach mest-
ského úradu. 

Jarmila Raftlová

SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁT-
NEHO ROZPOČTU A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

VYBAVENIE UČEBNÍ A ŠKOLSKEJ KNIŽNICE JANKA 
PALU 2, NEMŠOVÁ
Po odsúhlasení súťaže verejného obstarávania na dodanie nábytku 
a IKT Trenčianskym samosprávnym krajom ako sprostredkova-
teľským orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR bola uzatvorená Zmluva o dodaní tovaru so spoločnosťou Škola, 
s. r. o. Výpočtová technika a nábytok bude dodaný v priebehu me-
siacov jún a júl.

ROZŠÍRENIE KAPACITY MŠ NA ĽUBORČIANSKEJ ULICI
K projektu: „Rozšírenie kapacity MŠ na Ľuborčianskej ulici, Nemšo-
vá“, na ktorý nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo 
výške 331 521,40 €, v súčasnosti prebieha na Trenčianskom samo-
správnom kraji kontrola súťažných podkladov k verejnému obsta-
rávaniu na výber dodávateľa stavebných prác. Po ich odsúhlasení 
môžeme vyhlásiť súťaž, t. z. zverejniť súťažné podklady vo Vestníku 
verejného obstarávania. Následne po ukončení verejného obstará-
vania – v stave pred podpisom Zmluvy o dielo s víťazným uchád-
začom, nám vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finanč-
ného príspevku povinnosť opätovne predložiť dokumentáciu súťaže 
na kontrolu na Trenčiansky samosprávny kraj. Po jej odsúhlasení 
môžeme pristúpiť k podpisu Zmluvy o dielo a začať s realizáciou sta-
vebných prác. Začiatok realizácie závisí teda od termínu ukončenia 
a následného schválenia výberového konania.  

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ NEMŠOVÁ
Z dotácie vo výške 106 017,04 € poskytnutej Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR prebiehala v mesiacoch január a febru-
ár rekonštrukcia podlahy telocvične Základnej školy, Janka Palu 2. 
Práce realizovala spoločnosť Panters, s. r. o.

CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ
Úspešní pri získavaní nenávratného finančného príspevku z fondov 
Európskej únie sme boli aj pri žiadosti pre projekt: „Cyklochodníky 
mesta Nemšová“ (časť Rybárska – Lidl). S ministerstvom pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR sme dňa 24. 04. 2019 uzatvorili Zmlu-
vu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 
444 633,49 €, povinná spoluúčasť mesta na financovaní projektu 
predstavuje čiastku 22 231,67 Eur. S ohľadom na súťaž verejného 
obstarávania na dodávateľa stavebných prác a jej následný schva-
ľovací proces poskytovateľom NFP bol začiatok realizácie napláno-
vaný na apríl budúceho roka. V mesiaci jún sme predložili Trenčian-
skemu samosprávnemu kraju ako sprostredkovateľskému orgánu 
Ministerstva pôdohospodárstva súťažné podklady, po ich schválení 
sme oprávnení vyhlásiť samotnú súťaž.  

BUDOVANIE BEZPLATNÝCH WIFI SIETÍ V MESTE NEMŠOVÁ
Schválená nám bola aj Žiadosť o poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku k projektu „Budovanie bezplatných Wifi sietí 
v meste Nemšová“.  

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLI-
VOSTI V MESTE NEMŠOVÁ
O nenávratný finančný príspevok sme žiadali aj na rekonštrukciu 
zdravotného strediska. K 31. 12. 2018 sme na ministerstvo zdravot-
níctva SR predložili žiadosť, ktorá nám však nebola schválená. Dňa 
20. 06. 2019 nám bolo doručené Rozhodnutie o neschválení žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

CYKLOCHODNÍKY MESTA NEMŠOVÁ, ÚSEK ĽUBORČA – 
KĽÚČOVÉ
Do 21. 06. 2019 bol termín na predloženie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Výzva je 
zameraná na projekty, ktorú budú prepájať priemyselné zóny, ob-
čiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.  
V rámci tejto Výzvy pripravujeme podanie Žiadosti pre projekt: „Cyk-
lochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča – Kľúčové“.
Ide o územie, ktoré sa nachádza vedľa cesty II/507 vľavo v smere 
Nemšová – Trenčín. Stavba začína za MK Družstevná idúcou do PD 
Vlára a končí na ploche pri cintoríne v k. ú. Kľúčové. Cyklochodník 
v úseku Ľuborča – Kľúčové bude mať dĺžku  cca 1011 metrov, šírka 
pojazdu je 2,50 m, krajnice š = 0,30 m. Súčasťou cyklochodníka je aj 
lávka ponad potok Kľúčovec.

OBNOVA HASIČSKEJ ZBROJNICE NEMŠOVÁ, MESTSKÁ 
ČASŤ KĽÚČOVÉ
Ministerstvo vnútra SR aj tento rok vyhlásilo Výzvu na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a moder-
nizáciu stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc  
a hasičských zbrojníc. Maximálna výška poskytovanej dotácie je  
30 000 €. K podaniu pripravujeme žiadosť o dotáciu na rekonštruk-
ciu hasičskej zbrojnice v miestnej časti Kľúčové. Termín na podanie 
žiadosti bol do 21. 06. 2019.

Andrea Ondrejíčková 

INFORMÁCIA PRE VOLIČA
PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VY-
HLÁSIL VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ NA SOBO-
TU 21. SEPTEMBRA 2019. 

V Meste Nemšová budú voliči mesta voliť v 4 volebných ob-
vodoch a všetkých volebných okrskoch primátora mesta.

Vo volebnom obvode číslo 4 v Trenčianskej Závade budú voli-
či okrem primátora voliť aj jedného poslanca.

Obnovená požiarna zbrojnica v Nemšovej



KALENDÁR ZBERNÝCH DNÍ 
ODPADOV V NEMŠOVEJ

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

OTVÁRACIE HODINY

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

KOMPOSTÁREŇ NA ULICI GORKÉHO, NEMŠOVÁ
streda a piatok 16:00 - 18:00 (v mesiacoch máj až september)
sobota 9:00 - 15:00
Viac informácií o triedenom zbere nájdete na stránke www.nemsova.sk.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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NAKLADANIE S ODPADOM V NAŠOM MESTE
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNEHO ODPADU ZA ROK 2018 V NAŠOM MESTE BOLA VO VÝŠKE 57,23 %.

Na základe tohto čísla a v zmysle Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. bola stanovená najnižšia sadzba pre rok 
2019 za uloženie odpadu vo výške 7 €/t. Stále máme čo zlepšovať a snažiť sa čo najviac triediť a hlavne minimalizovať 
tvorbu odpadu. Mesto prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov vďaka zberu, zhodnocovaniu a recyklácie 
odpadov z obalov vo výške 59 263 667 kg CO2. 
V priložených tabuľkách si môžete pozrieť, kde sú naše plusy a aké máme rezervy pri odpadoch.

Beata Tršková
Prehľad a porovnanie množstva spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu  
dovezeného na Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu:

Prehľad a porovnanie množstva vyprodukovaného odpadu dovezeného na Zberný dvor,  
ktoré končí na skládke odpadu a množstvo vytriedeného odpadu zhodnoteného recykláciou:

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD  
(v tonách)

rok

2015 2016 2017 2018

SPOLU SPRACOVANÉ 893 1223 1122 1540

verejná zeleň a súkromné záhrady 788,38 884,92 809,44 1257,03

obce zapojené do projektu 37,24 245,01 231,75 195,71

firmy a organizácie 67,76 92,87 81,23 87,26

spôsob  
nakladania  
s odpadom

NÁZOV ODPADU
rok

2015 2016 2017 2018

skládkovanie

zmesový odpad 1150,4 1173,26 1158,74 1165,56

veľkorozmerný odpad 187,25 231,96 260,95 278,88

drobný stavebný odpad 185,88 216,48 355,24 283,00

recyklácia vytriedený odpad (bez bioodpadu) 322,41 427,87 490,44 376,208

INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝMI  
BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI

POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY
Polopodzemné kontajnery, tzv. moloky, slúžia pre obča-
nov bývajúcich v bytových domoch. Tieto kontajnery na-
hradili klasické 1100 litrové nádoby na komunálny odpad  
a vytriedené zložky komunálneho odpadu, ako papier, 
plasty a sklo. Cieľ osadenia polopodzemných kontajnerov 
bol jasný. Zlepšiť estetický a kultúrny vzhľad stojísk a tým 
prispieť ku krajšiemu vzhľadu nášho mesta.   
Niektorí občania bytových domov si zamieňajú tieto sto-
jiská so zberným dvorom! Pri rôznych rekonštrukciách 
svojich bytov si starý nábytok, obkladačky, umývadlá, 
WC a iné zariadenia „odkladajú“ pri stojiskách a čakajú, 
že mesto sa postará o ich likvidáciu. Títo občania si ne-
uvedomujú, že tým spôsobujú mestu zvýšené náklady na 
odvoz tejto nelegálnej skládky a nie príliš pekný pohľad 

ANI NAŠE MESTO NEUNIKLO PRUDKÝM DAŽĎOM
Podľa meteorológov bol tohoročný máj jedným z najmenej 
slnečných. Sprevádzalo ho výnimočne chladné a upršané 
počasie. Na mnohých miestach Slovenska došlo v dôsledku 
intenzívnych dažďov ku  škodám, ktorým sa nevyhlo ani naše 
mesto. V stredu 22. mája spôsobil prudký úhrn zrážok vrátane 
silného vetra mnohé nepríjemnosti. Členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru z Nemšovej a  Ľuborče zasahovali pri od-
čerpávaní vody, ktorá zaplavila strojovňu letného kúpaliska. 
Rieka Vlára sa vyliala z koryta a zaplavila priľahlé pozemky.  
To spôsobilo poškodenie brehov a  koreňového systému stro-
mov,  v dôsledku čoho došlo k vyvráteniu jedného z nich na 
chodník cyklotrasy. Vzhľadom na tieto udalosti sme sa obrátili 
na Slovenský vodohospodársky podnik s podnetom na preše-
trenie stavu stromov vo vodnom toku rieky Vlára, pozdĺž cyk-
lotrasy. Aj v prípade slabšieho vetra by hrozilo ich vyvrátenie. 
Slovenský vodohospodársky podnik poskytol okamžitú súčin-
nosť a v súčasnosti prebiehajú práce na zabezpečení koryta 
Vláry. Každý  človek vie odhadnúť potencionálne ohrozenie  
a spôsob, ako dodržať svoju bezpečnosť. Pri tejto príležitosti si 
dovoľujeme vyzvať občanov, aby v prípade hroziaceho nebez-
pečenstva povodní sa nezdržiavali na miestach, na ktorých je 
zrejmé zvýšené riziko úrazu. 

Barbora Koníčková

V našom každodennom živote sa často dostávame do kon-
taktu s ťažko rozložiteľným odpadom, a to v podobe batérií  
a akumulátorov. Batérie a akumulátory NEPATRIA do ko-
munálneho odpadu a sú označené osobitným symbolom.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY SÚ ŤAŽKO  
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do 
nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú 
rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďal-
ších miestach na území našej obce/mesta a na celom úze-
mí Slovenska. 
Náklady na triedený zber vyhradeného odpadu ako sú ba-
térie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady 
s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou 
miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákla-
dov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 
10 zákona 79/2015.
Spoločnosti INSA, s. r. o. a MACHTRADE s. r. o. v spolupráci 
s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom 
trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spra-
covanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká tech-
nologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej 
komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.  

V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi 
v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úni-
ku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom  
k ochrane životného prostredia.

na stojisko, kde takýto druh odpadu NEPATRÍ!
Prosíme občanov, aby využívali Zberný dvor odpadov na 
Ulici Borovského, ktorý je otvorený každý deň v týždni 
okrem nedele. Uloženie veľkorozmerného odpadu je bez-
platné, platí sa len za drobný stavebný odpad v najnižšej 
sadzbe, ktorá je daná zákonom. Preto prosíme občanov, 
aby s čistým svedomím oznámili na Mestský úrad tých 
občanov, ktorí nelegálne uložia odpad, ktorý nepatrí na 
stojisko. Ušetríme spoločne nielen peniaze, ale zlepšíme 
celkový vzhľad nášho mesta a jeho okolia.     

Beáta Tršková

Na odkladanie veľkokapacitného odpadu slúži zberný dvor odpadov
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ZVIERA NIE JE VEC. ALEBO?

Výpožičný čas v Mestskej knižnici 
v mesiacoch júl a august

  Kresťanskodemokratické hnutie 
  Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - Občianska demokracia
  SMER - Sociálna demokracia
  Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko

Počet oprávenených voličov - 5 173
Platných hlasov - 1 240
Volebná účasť - 24, 72 %

Podrobné výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Nem- 
šová, ktoré sa konali dňa 25. 5. 2019, sú zverejnené na stránke mes-
te www.nemsova.sk.

Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje svojím čitateľom, že po-
čas letných prázdnin bude otvorená nasledovne: pondelok - piatok 
od 9:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:30, okrem stredy. V stredu bude 
otvorená od 12:00 do 18:00 hod. Od 22. júla  do 2. augusta 2019 bude 
Mestská knižnica v Nemšovej zatvorená z dôvodu čerpania riadnej 
dovolenky. Tešíme sa na Vás v pondelok 5. augusta 2019.

KONIEC GRILOVAČKÁM AKO ICH POZNÁME
UŽ ANI HLT PLASTOVÝM PRÍBOROM!
Pravdepodobne každý zažil viac či menej vydarenú grilovačku. 
Grilujeme všetko. Mäso, údeniny, zeleninu, špeciálne syry, ovocie 
i sladkosti. Pridajte nápoje a hlavne partiu skvelých kamarátov 
a šanca, že práve toto bude akcia roka, sa prudko zvyšuje. Na let-
ných grilovačkách sa väčšinou používa jednorazový riad. V lep-
šom prípade ho po použití vezmeme a vyhodíme do najbližšie-
ho odpadkového koša. Nie je bohužiaľ výnimkou ani to, že ľudia  
použitý riad spolu s iným odpadom nechajú na mieste grilovačky. 
V súčasnosti, kedy si stále viac uvedomujeme význam ochrany 
životného prostredia, je dôležité, aby sme v našich životoch za-
čali uplatňovať princípy znižovania ekologickej stopy. Na mäso 
a iné grilované dobroty môžete použiť riad z  ekologických ma-
teriálov – papier. Nielen, že znesie teplotu čerstvo upečeného 
mäska, ale ak sa chystáte grilovať či opekať do prírody a limituje 
vás objem, ktorý si môžete vziať so sebou, nemusíte hneď siahať 

po jednorazovom plastovom riade. Dajte prednosť takému, kto-
rý je vyrobený z  papiera. Je ľahký a stohovateľný, takže nebude 
plakať ani váš chrbát. Na jednorazové plastové poháre zabudnite.  
Po jedinom použití sa z nich stáva odpad, ktorý sa v lepšom prípa-
de dá zrecyklovať. V tom horšom skončia na skládke, kde sa budú 
rozkladať desiatky rokov. Keď budete kupovať nápoje, uprednost-
nite tie, ktoré sú balené v skle alebo recyklovateľných eko-oba-
loch papierové poháre sú najlepším variantom. Deti majú rady 
nápoje so slamkami. Aj tu existuje mnoho eko friendly alternatív, 
napríklad papierové alebo kovové. Dajú sa používať opakovane  
a vďaka špeciálnym čistiacim kefkám ich po použití zbavíte prí-
padných zvyškov nápojov. Ani príbor z jednorazového plastu nie 
je dobrou voľbou. Okrem toho, že sa ľahko ohne, zlomí a neznesie 
vysoké teploty, po jedinom použití ho vyhodíte. Preto je dobrou 
alternatívou napríklad ľahký drevený riad.

zdroj: www.aktuality.sk

Pomáhajú,  tešia, utešujú  niekedy viac ako ľudia.
Určite každý čestný chovateľ domácich miláčikov je dávno pre-
svedčený o tom, že zvieratká sú nielen cítiace bytosti, ktoré sú 
súčasťou nášho každodenného života, ale rozhodne aj členmi ro-
diny, sú prejavom kultúrnej vyspelosti  ľudí a tiež i vzťahom k ži-
votnému prostrediu, ktorého sú určite veľmi významnou súčasťou.  
O to viac je nepochopiteľné, že sú medzi nami aj ľudia, ktorí zviera-
tá považujú za príťaž či bremeno, a to že legislatíva je rozhodne už 
na ich strane, stále nechcú akceptovať a správajú sa k nim veľmi 
arogantne, zlostne, ba až zákerne. Hovorí sa, že kto nemá rád zvie-
ratá, nemá rád ani ľudí. Domnievam sa, že je to pravdivé tvrdenie 
a môžeme sa o tom presvedčiť v každodennom živote, a to hlav-
ne v prípadoch týrania zvierat. Určite je všetkým známa mačička 
„trojnožka“ z Nemšovej, ktorej roztopašné deti vybili zuby a násilne 
amputovali prednú labku. Síce to prežila, ale už nikdy nedokázala 
dôverovať ľudskej bytosti. Zvieratá nevedia rozprávať, a keď majú 

bolesť, strach či úzkosť, jedine kultúrny a empatický človek ich do-
káže pochopiť a pomôcť im.
Takmer celá rodina sme chovateľmi zvierat. Na základe skúseností 
s ich chovom sme si uvedomili, že ak im úprimne venujete svoj voľ-
ný čas a lásku, vedia to oceniť a  celým zvieracím srdiečkom vám to 
vrátia. Zvieratá sa nevedia pretvarovať, nie sú falošné  a pocit nimi 
opätovanej lásky je niečo, čo sa nedá vyvážiť žiadnymi peniazmi. 
Preto si myslím, že všetci chovatelia domácich zvierat by sa mali 
duchovne spojiť tak, aby žiaden prípad ubližovania zvierat člove-
kom nebol neodhalený, ale dôrazne medializovaný s cieľom zmen-
šovania sa počtu „zvieracích nepriateľov“ a ich ochrany, veď okrem 
iného je to trestný čin. Tento príspevok som písal hlavne preto, že 
sa rozmnožujú prípady týrania „nemých tvárí“ aj u nás, čo je okrem 
iného aj prejavom ľudskej  zloby a nekultúrnosti. Spojme sa preto, 
aby zvíťazila ľudská láska voči všetkým našim zvieratkám.

Ľubomír Poruban

Ďakujeme sponzorom, ktorí podporili  
organizáciu projektu ,,Deň pre rodinu“,  

ktorý sa konal v stredu 12.6.2019:

LIDL
Alfa DM – Dušan Mazanovský

Prvá stavebná sporiteľňa
Red Sparrow Design – Juraj Raftl
Všeobecná zdravotná poisťovňa

Občianske združenie PEREGRÍN na pomoc onkologickým pa-
cientom v spolupráci s Mestom Nemšová pripravilo pre členov 
združenia i pre občanov mesta zaujímavú prednášku. Konala sa 
6. júna 2019 o 16. hod. v mestskom múzeu na tému: „ Vieš podať 
prvú pomoc?“ 

Ktovie koľkí z nás by sme mohli povedať, že áno vieme, aj 
keď nikdy nemôžeme vedieť, či sa neocitneme v situácii, kde 
ľudský život bude závisieť práve od našej pomoci. Prednášku 
viedla PhDr. Anna Litvínová, PhD., naša rodáčka a občianka, 
ktorá svoje bohaté, teoretické i dlhoročné praktické skúse-
nosti demonštrovala na figurínach. Záujem prítomných bol 
veľký, väčšina si chcela vyskúšať oživovanie - masáž srdca, 
dýchanie z úst do úst, ktorého správnosť zaznamenával po-
čítač, ako správne položiť chorého, ako obnoviť priechodnosť 
dýchania alebo podať prvú pomoc pri vdýchnutí potravy ale-
bo cudzieho telesa. Všetkým týmto úkonom však predchád-
za nevyhnutná diagnostika, ktorá veľmi pomáha telefonicky 
podať prvé informácie - zistenie, či je postihnutý pri vedomí 
– hlasno sa pýtať, zatriasť alebo dať aj bolestivejší podnet, 
zistiť či človek počuje, reaguje,  (pulz podľa nových zistení sa 
nehmatá), či dýcha a, samozrejme, volanie záchranky na čísle 
112. Význam prvej pomoci vzhľadom na príchod sanitky, ktorý 
býva od 10 – do 15 minút je kľúčový, pretože prvých 15 min. sa 
rozhoduje o prežití poraneného. Častou príčinou odpadnutia 
a bezvedomia býva náhla zástava srdca, cievna mozgová prí-
hoda, šok, vdýchnutie cudzieho telesa, epileptický záchvat, 
rôzne úrazy a podobne. Okrem toho sa účastníci na malom 
kurze prvej pomoci dozvedeli dôležité rozdiely pri podaním 
prvej pomoci deťom v rôznych vekových kategóriách a ešte 
mnohé iné zaujímavé informácie a podnety, za ktoré lektorke 
Dr. Anne Litvínovej srdečne ďakujeme.

Marcela Prekopová

VIETE DAŤ PRVÚ POMOC?

Nácvik resuscitácie na figuríne
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V aprílový sobotný večer ožila veľká sála Kultúrneho centra 
inscenáciou v muzikálovom podaní pod názvom KUBO, pocta 
Jozefovi Krónerovi. V jeho originálnom spracovaní sa zachovali 
legendárne hlášky ako ,,Anča ja mám nožík,“ ktoré sa šíria z ge-
nerácie na generáciu. 

Dychová hudba Nemšovanka, Folklórna skupina Liborčan spolu  
s účasťou Nemšovčanov a za pomoci Verejnoprospešných služieb 
napriek tomu, že v Trenčianskej Závade zapršalo, postavili nádher-
né máje – symboly prichádzajúcej jari a dievčenskej krásy. Lampi-
óny detí svietili za sprievodu Nemšovanky po strede mesta. Atmo-
sféru ukončil krásny ohňostroj.

V nedeľu 7. apríla ,,tancovala“ sála Kultúrneho centra v Nemšovej pre 
Miriamku a Timejku. Všetkým ľuďom s dobrým srdcom ďakujeme.

Najmilší poďakovali svojim mamičkám, babičkám a prababič-
kám svojím vystúpením v druhú májovú nedeľu. Tradične vystu-
povali deti a žiaci materských škôl, základných škôl a základnej 
umeleckej školy.

MUZIKÁL KUBO

STAVANIE MÁJOV

BENEFIČNÝ KONCERT

SPOMIENKA NA VOJAKOV

ROZLÚČKA SO ŽIAKMI
DEVIATEHO ROČNÍKA

DEŇ MATIEK

Ako prejav vďaky rumunským vojakom za oslobodenie Nemšovej  
položil zástupca primátora mesta Ján Gabriš spolu s prednost-
kou úradu Jarmilou Raftlovou slávnostný veniec k pamätníku pri  
mestskom úrade. 

V stredu 26. júna sa zástupca primátora mesta Ján Gabriš slávnost-
ne rozlúčil so žiakmi deviateho ročníka. Zaželal im veľa úspechov 
na novej škole, aby zúročili vedomosti a skúsenosti, ktoré usilovne 
zbierali počas deviatich rokov štúdia. V piatok 28. júna sa žiaci zá-
kladných škôl rozlúčili s uplynulým školským rokom a odštartova-
li dva mesiace zaslúženého oddychu. 

NAMIESTO PÍSOMKY
ŠPORTOVÁ DISCIPLÍNA
Posledný májový piatok  vymenili žiaci školské lavice za aktív-
ny pohyb na ihrisku v areáli základnej školy. Mesto Nemšová pri 
príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovalo v spolupráci  
so Základnou školou na Ulici Janka Palu a Spojenou katolíckou 
školou Nemšová v poradí siedmy ročník atletických pretekov pre 
deti základných škôl. Súťažilo sa v disciplínach ako beh, hod kri-
ketkou, vrh guľou a skok do diaľky. Aj keď medaily a diplomy boli 
udelené len za najlepšie výkony, radosť všetkým urobil workshop 
Michala Barbiera. Za pomoci vlastného tela, tvorivosti a hudby 
predvádzal dych berúcu show. Jeho akrobatické kúsky sa stali pre 
prítomných nezabudnuteľným zážitkom. Veríme, že aj takýmito 
aktivitami prispievame k budovaniu pozitívneho vzťahu mládeže 
k športu a pohybu ako takému. Barbora Koníčková

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
9. júna 2019 sa konal už šiesty ročník Cesty rozprávkovým  
lesom. Tradičnú trasu od ZUŠ Nemšová k jazeru a späť absol-
vovalo približne 200 účastníkov. Celkovo si návštevníci mohli 
prejsť 9 rozprávkových stanovíšť. Ako prví roztancovali naše 
deti obľúbení Mimoni. Na lúke už netrpezlivo čakala Gerda  
z rozprávky Snehová kráľovná, ktorá potrebovala pomoc na od-
kliatie zamrznutého Kaja. Ďalšou úlohou našich najmenších 
bolo rozosmiať Smutnú princeznú, ktorá už svojho otca svojím 
plačom poriadne hnevala. Stred lesíka už patrične obsadili zboj-
níci, ktorí zatarasili cestu ďalej. 
Po zdolaní jednoduchej prekážky sa ocitli v rozprávke Polepet-
ka, ktorý poplietol všetko. Srdce Teffity v tvare špirály museli 
deti vyložiť mušľami v krásnej rozprávke Vaiana.  Svoje fyzické 
schopnosti si vyskúšali u Petra Pana a umelecké zase u Vodníka 
s Jazernými vílami. Posledným stanoviskom boli Piráti, kde de-
tičky vyrábali mince do pirátskej truhlice. Rodičia si so  svojimi 
ratolesťami po absolvovaní trasy mohli opekať a zabaviť sa na 
rôznych atrakciách.

VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA
Mami, aj ja chcem takého veľkého zajačika... Mama malého Da-
nielka prišla na mestský úrad poďakovať a pochváliť tých, ktorí 
pripravili veľkonočnú výzdobu pri Kultúrnom centre. Potešila 
malých, ale aj veľkých.

„Keď vonku prší a úkrytu niet, keď mestom blúdiš sám, skús nájsť 
ten správny kabaret a prídeš priamo k nám,“ spieva Jana Kociáno-
vá. Tak to vrelo aj v kultúrnom centre v utorok 21. mája. Katarína 
Brichtová, Gizka Oňová, Jeanette Švoňavská a Zuzka Tlučková roz-
parádili publikum, či boli starší, či mladší.

KLIMAKTÉRIUM

Modrá, zelená, žltá a červená...to sú farby, v ktorých sa lúčili deti 
materskej školy so svojimi kamarátmi, aby mohli v septembri hrdo 
zasadnúť do školských lavíc. 

GALAPROGRAM DETÍ



nalo o 11,00 hod. V úvode slávnosti vystúpili deti mater-
skej školy, ktoré navodili príjemnú a radostnú atmosféru.  
V pamatnej knihe, do ktorej sa zapisujú  významné udalos-
ti zo života nášho mesta, pribudol nový záznam „Pamatný 
zápis z uvítania detí do života dňa 20. júna 2019“. Rodičom 
boli odovzdané kvety a finančný dar mesta. Dúfame, že pre 
všetkých prítomných sa prežité chvíle stanú milou spom-
ienkou na toto stretnutie. 

Tak teda vitaj, šťastné dieťa! 
Rozsievaj lásku, ktorú prinášaš! 

Jarmila Raftlová

„Na začiatku všetkého bola tma, alebo niečo, čo sa dá po-
rovnať ku snu. A potom sa rozjasnilo. Narodil sa človek.  
Je našou milou povinnosťou privítať ho.“

Vo štvrtok 20. júna 2019 sme v Mestskom múzeu v Nem- 
šovej slávnostne privítali nových občanov nášho mes-
ta – malých Nemšovčanov. Bolo pozvaných 52 detí spolu  
s rodičmi, starými rodičmi a blízkymi osobami. Vzhľadom 
na počet detí, vítanie bolo časovo rozdelené, a to na 9,00 
hod., 9,40 hod. a 10,20 hod.  Posledné stretnutie sa ko-

JARNÉ UPRATOVANIE LETNÉ KÚPALISKO  
V NEMŠOVEJ OTVORILO 
SVOJU ŠTRVTÚ SEZÓNU

Mesto Nemšová tak ako každý rok s príchodom jar-
ných dní zorganizovalo jarné upratovanie. Najväčšiu 
časť upratovania tvorilo vyhrabávanie a čistenie tráv-
nikov, chodníkov, zametanie prístupových komunikácií  
a zveľaďovanie verejných priestranstiev. 
Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom a organizá-
ciám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krajší 
vzhľad mesta. Zvlášť chceme poďakovať Mirke, Adriane, 
Márii a Miroslavovi Patkovcom, Damiánovi a Richardovi 
Melovcom, ktorí z vlastnej iniciatívy vyčistili časť úseku 
do Trenčianskej Závady a ukázali, že im záleží na svo-
jom okolí. Bez toho aby im to niekto prikázal, čistili po 
nezodpovedných občanoch, ktorí vyhadzovali odpad pri 
hlavnej ceste. 
Veľké poďakovanie ďalej vyslovujeme: VPS, m. p. o. Ne-
mšová, ZŠ na Ulici J. Palu 2, Katolíckej spojenej škole, 
materským školám, Miestnemu spolku SČK, FS Libor-
čan, MO jednoty dôchodcov, ZO Únie žien v Nemšovej, 
OZ prídomových záhradkárov Nemšová a OZ záhradká-
rov Bočky, OZ Peregrín, 117. Zboru sv. Františka z Assi-
si,  Centru sociálnych služieb, OZ Hubert  Ľuborča, Dob-
rovoľným hasičským zborom a MO č. 4 Slovenského  
rybárskeho zväzu.

Dňa 3.6. 2019 otvorilo letné kúpalisko v Nemšovej, ako 
jedno z prvých na Slovensku, svoju štvrtú sezónu. Pre 
všetkých návštevníkov bol pripravený vstup zdarma. 
Do novej sezóny sa nám podarilo vykročiť so zopár vy-
lepšeniami pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb  
a zvýšenie komfortu zákazníkov. Bolo zakúpených 20 
ležadiel, ktoré sú záujemcom k dispozícii za poplatok  
2 € na deň. Za účelom zvýšenia bezpečnosti boli zakúpe-
né skrinky na cennosti, ktoré je možné využiť za vratnú 
zálohu 1€. Vďaka dotácií od mesta Nemšová sme zrekon-
štruovali schody k toaletám. 
Mesiac jún patrí k najteplejším v histórii nášho kúpa-
liska (aj v histórii meteorologických meraní na území 
Slovenska), čo sa odzrkadlilo aj na jeho návštevnosti. 
Pevne veríme, že počasie nám bude priať aj v nasleduj-
úcich mesiacoch a zároveň sa tešíme na všetkých ná-
vštevníkov.

Ľubomír Škuta

Vysádzame, meníme a skrášľujeme verejné priestranstvá pre na-
šich obyvateľov i návštevníkov mesta. Výsadba sa okrem iných 
miest realizovala v priestore kruhového objazdu. Vo výsadbe plá-
nujeme pokračovať aj naďalej. 

V týchto dňoch prebiehajú dokončovacie práce v rámci 2. etapy 
na výstavbe chodníka na Ľuborčianskej ulici. Práce realizovala 
spoločnosť PEMAL, s. r. o. a financované boli z rozpočtu mesta  
vo výške 27 947,71 € s DPH. 

Tohoročné hody, ktoré sú zasvätené patrónovi kaplnky  
v mestskej časti Ľuborča, Antonovi Paduánskemu, pripadli 
na nedeľu 16. júna. Hlavným celebrantom omše bol bývalý 
dlhoročný dekan našej farnosti Anton Košíka. Spolucelebro-
vali aj dekan Ján Ondrejička a súčasný dekan Ján Smolka. 

VÝSADBA V NEMŠOVEJ NOVÝ CHODNÍK V ĽUBORČI

HODOVÁ SLÁVNOSŤ
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VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

DEŇ SVÄTÉHO HUBERTA
„Jednou z povinností a vlastností poľovníkov je poznať 
dobre život zveri, prírodu, staré poľovnícke obyčaje a lás-
ku k prírode a zveri prejavovať ochranou a starostlivosťou  
o prostredie v ktorom žije. Dôležitým zvykom je svätohu-
bertská legenda a každoročné oslavy tohto patróna poľov-
níkov, ktorého odkaz spočíva v zásade, že zver v prvom rade 
treba chrániť a chovať a až potom loviť“. 

Pri príležitosti  mesiaca poľovníctva, v prvú júnovú sobotu, 
sme v Ľuborči už po dvanástykrát oslávili patróna poľov-
níkov sv. Huberta. Občianske združenie HUBERT Ľuborča 
v spolupráci s mestom Nemšová, Poľovníckym združením 
Háj Kľúčové, Poľovníckym združením Nemšová, dobrovoľ-
níkmi a nadšencami prírody zorganizovali dôstojné, kul-
túrne a duchovné podujatie pre všetkých milovníkov prí-
rody z Nemšovej, Ľuborče, blízkeho i vzdialeného okolia. 
Svojou účasťou ho podporili domáci i zahraniční účastníci. 
Organizátori pripravili bohatý program, ktorého tradične 
výnimočnou časťou bola slávnostná sv. omša so svätohu-
bertovskými tradíciami. Hlavným celebrantom bol dekan 
Nemšovskej farnosti Ján Smolka. 

Slávnosť sa teší veľkému záujmu priateľov prírody a širo-
kej verejnosti. Návštevníci sa mohli tešiť tradične z boha-
tého a pestrého programu. Vystúpenie heligonkárky Vlasty 
Mudríkovej, hudobnej skupiny Kapucíni, Cifrovanej muziky 
či Hornového kvarteta Laugaricio potešilo aj rozospievalo 
všetkých účastníkov. Lesy SR predstavili lesnú pedagogiku, 
vábenie zveri prezentoval Alojz Kaššák, sokoliari, chovate-
lia poľovných psov, remeselníci a ďalší účinkujúci.
Poďakovanie patrí hlavne všetkým organizátorom, našim 
duchovným otcom a dobrým ľuďom, ktorí prispeli  na túto 
akciu, či už svojou účasťou, duchovnom, prácou, materi-
álne, finančne, alebo sa v budúcnosti tak chystajú urobiť. 
Každá pomoc je vítaná a bude na prospech a zveľadenie  
nášho okolia, prírody ale aj našich sŕdc a duší.

František Begáň

Svätá omša pod Košármi sa slávila aj so svätohubertskými tradíciami

Oslava patróna poľovníkov v Ľuborči sa konala už dvanástykrát



Aj tento rok sme spoločne oslávili narodeniny našej Zeme 
a uskutočnili sme množstvo zaujímavých aktivít zamera-
ných na zlepšenie stavu zdravia našej planéty. Témou tohto 
roka boli ohrozené druhy zvierat. Žiaci tretieho ročníka sa 
zamerali najmä na tie, ktoré žijú na Slovensku a zaujíma-
vým grafickým spôsobom ich predstavili ostatným žiakom 
školy. Žiaci druhého stupňa si pripomenuli tento význam-
ný deň výtvarno-environmentálnymi stvárneniami dve-
rí tried. Veríme, že naša snaha obmedziť alebo pozmeniť 
svoje doterajšie správanie zanechá v žiakoch aspoň zrnko 
záujmu a nenechá ich ľahostajných voči miestu, kde žijú. 
K mesiacu máj neoddeliteľne patrí aj stavanie mája. A tak  
i deti v ŠKD spolu s pani vychovávateľkami oslávili tradičným 
stavaním mája príchod života a lásky. Dievčatá ozdobili máj 
farebnými stuhami a chlapci ho spolu s pani vychovávateľ-
kami postavili pred okná našej školy. Spoločne si v kruhu za-
spievali piesne, a tak mohli všetci spoločne precítiť silu slo-
venských tradícií.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NAVŠTÍVILI NÁS ZNÁME OSOBNOSTI

Koncom mája zavítal medzi nás už druhýkrát v tomto škol-
skom roku tanečník Miroslav Bruise Žilka. Formou výchov-
ného koncertu predstavil tanec Screen dancing. Je to svetová 
novinka v oblasti umeleckého predstavenia. Pre žiakov bol 
program mimoriadne atraktívny, keďže išlo o spojenie umenia 
a modernej techniky. Počas programu tancoval nielen Miro-
slav rôzne tematické choreografie inšpirované skutočnými 
udalosťami, ale aj samotní žiaci si mohli vyskúšať jednoduchú 
choreografiu screen dancingu. 
V júni sme taktiež po druhýkrát privítali na našej škole úspeš-
nú slovenskú spisovateľku Gabrielu Futovú. Jej bohatú tvorbu 
pre detských čitateľov poznajú dôverne mnohí naši žiaci. 
Porozprávala nám, ako sa vlastne k písaniu detských kníh do-
stala, čo ju inšpiruje, akému športu sa v mladosti venovala, ako 
aj mnoho iných informácií z jej spisovateľského i osobného 
života.

AKTÍVNY TÝŽDEŇ ANGLICKÉHO JAZYKA

V dňoch 8. – 12. apríla 2019 sa 85 detí 4. – 8. ročníka našej ško-
ly zúčastnilo tzv. Active English Week. Štyria lektori Jake, Ed, 
Dave a Warrick komunikovali s našimi žiakmi v angličtine 
šesť hodín denne. Vyučovanie s „native“ lektormi prebiehalo 
inou formou ako bežné vyučovanie. Niektorí naši žiaci sa zú-
častnili po tretí či štvrtý raz, štvrtákov sme zapojili po prvý-
krát.  Zo začiatku mali niektorí zo stretnutí obavy, ale postup-
ne sa na hodiny veľmi tešili a boli nadšení. Všetci absolventi 
získali ako spomienku certifikát od svojho lektora. 

CESTUJEME ZA KULTÚROU

Ôsmaci a siedmi deviataci sa s pani učiteľkami Fraňovou  
a Králikovou vybrali vlakom na muzikálové predstavenie  
do Bratislavy. Cestu z hlavnej stanice si skrátili prechádzkou 
okolo budovy slovenského rozhlasu a cez záhradu Grassalko-
vičovho paláca. V divadle Nová scéna, bol pre nich pripravený 
muzikál BOYBAND. V predstavení sa striedalo množstvo hu-
morných scén, špičkových tanečných choreografií a tie naj-
známejšie hity najpopulárnejších chlapčenských skupín. Po 
skončení predstavenia zamierili na Slavín. Vďaka slnečnému 
počasiu sa im zhora naskytol nádherný výhľad na Bratislavu. 

6. ROČNÍK  SÚŤAŽE  PALAU – NEMŠOVÁ

Medzinárodná súťaž, na ktorú sa naši žiaci každoročne veľmi 
tešia, sa konala cez skype 6. júna v skorých ranných hodinách. 
Päťčlenný tím ôsmakov v zložení R. Brandoburová, K. Ondre-
jičková, S. Masláková, A. Michalíková a M. Vavruš bojovali sta-
točne. Veď sa dokázali naučiť v angličtine viac ako 90 otázok 
a odpovedí z piatich rôznych oblastí, pričom okrem angličtiny 
museli zvládnuť aj niektoré miestne názvy v palauskom jazyku 
a iných domorodých jazykoch. Neodradilo ich ani to, že svojich 
palauských priateľov nevideli, iba počuli. Ich skvelý výkon do-
tiahli do úspešného konca a zaslúžene zvíťazili. Blahoželáme!   

ÚSPECHY  NÁS A NAŠICH ŽIAKOV

Posledný májový piatok na pôde Verejnej knižnice Michala 
Rešetku v Trenčíne patril literárnym talentom. Slávnostného 
vyhlásenia výsledkov 17. ročníka literárnej súťaže PÍŠEM, PÍ-
ŠEŠ, PÍŠEME sa za účasti odbornej poroty zúčastnila aj Vane-
ska Kresánková (6. A), ktorá v kategórii prózy získala krásne 1. 
miesto. V zastúpení prebrala aj ocenenie Simonovi Bahnovi (9. 
B), ktorý sa v kategórii poézie umiestnil na peknom 2. mieste. 
Vaneske a Simonovi srdečne gratulujeme!
Koncom marca sa šesť žiakov našej ZŠ zúčastnilo okresného 
kola Pytagoriády. Ich úlohou bolo vypočítať 15 zaujímavých 
úloh a do celkového hodnotenia sa im mohli započítať aj body 
za rýchle riešenie. Úspešnými riešiteľmi sa stali: M. Hudec  
(3. B), R. Šebík (3. B), T. Zuzík (4. B), T. Macharová (6. B). Všet-
kým zúčastneným blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. 
Tento rok bol apríl pre našich deviatakov výnimočným me-
siacom. Od septembra sa pripravovali na ich prvú dôležitú 
skúšku v živote – na Testovanie 9. Výsledky všetkých veľmi 
príjemne prekvapili. V slovenskom jazyku a literatúre sme 
dosiahli o 6,9 % a v matematike o 3,7 % lepšie výsledky ako 
bol celoslovenský priemer. Deviatakom želáme veľa takýchto 
úspechov aj na stredných školách, na ktorých budú od sep-
tembra študovať. 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil 
aktuálne výsledky žiakov základných a stredných škôl. Naša 
škola skončila v tomto hodnotení spomedzi viac ako 2200 škôl 
na celom Slovensku na vynikajúcom 16. mieste, v rámci Tren-
čianskeho kraja na 4. mieste. Je to zásluha celého kolektívu 
pedagógov a všetkých  zamestnancov našej školy, ktorí sa roz-
hodli venovať svoj potenciál, znalosti, ale i srdce práci, ktorá 
vychováva našu budúcu generáciu. 

Všetkým našim žiakom, pani učiteľkám, rodičom i občanom Ne-
mšovej želáme krásne letné prázdniny plné slnečných dní, oddychu, 
skvelých zážitkov a radosti z príjemných chvíľ, strávených so svojimi 
najbližšími.

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

Posledné mesiace školského roka ubehli ako voda. Absolvovali sme rôzne besedy, výchovné predstavenia, štvr-
táci si užili týždeň v škole v prírode, niektorí sa zdokonaľovali v angličtine. Skvelým úspechom je umiestnenie 
našej školy v rebríčku INEKO a získanie zlata v školských majstrovstvách SR vo florbale. 

DO CIEĽA IDEME OPÄŤ SO ZLATOM
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

Aktívny anglický týždeňVynášanie Moreny

Žiaci strávili 5 dní s bohatým programom

Florbalistky získali prvé miesto

Deti stavaním mája oslávili príchod života a lásky

MÁME ZLATO!!!

Naše florbalistky sa už po štvrtýkrát zúčastnili v dňoch  
28. - 29. 05. 2019 školských Majstrovstiev SR vo florbale ži-
ačok ZŠ v Detve. O vytúžený titul bojovali A. Artmannová, 
V. Kresánková, E. Mutňanová, B. Mutňanová, A. Oškrdová,  
P. Štefánková, K. Ondrejičková, A. Michalíková a M. Šumi-
chrastová. Pri náročných bojoch dievčatá ukázali, čo v nich je 
a tímový výkon ich s prehľadom posunul až do finále bez je-
dinej prehry. Tu sa stretli so súperkami zo Sniny, ktoré zdolali  
2 : 0. Počas turnaja si svojimi výkonmi získali obdiv a rešpekt 
nielen súperov, ale aj ich fanúšikov, najmä kvôli najmladšej 
hráčke Adelke Artmannovej. Kvalitu našich hráčok dokazuje 
aj vyhlásenie Patrície Štefánkovej (8. A) za najlepšiu hráčku 
turnaja. Dievčatám k zisku zlatého titulu gratulujeme!!!

ŠTVRTÁCI ODDYCHOVALI V ŠKOLE V PRÍRODE

Turistická ubytovňa František v Lazoch pod Makytou – Čerto-
ve sa stala na päť dní novým domovom pre našich štvrtákov. 
Ani zlá predpoveď počasia neodradila deti, ktoré boli plné oča-
kávania a obáv. Hneď po príchode ich privítali skvelí animáto-
ri, ktorých animačný program „Záchrana planéty Zem“ upútal 
nielen žiakov, ale aj pani učiteľky. Pripravené aktivity svojou 
zaujímavosťou, tvorivosťou a nápaditosťou žiakov priam po-
hltili a využili tak nevyčerpateľnú detskú energiu. Zábavná  
a športová činnosť nezostali bokom ani pri jarnom daždi. Deti 
si odniesli krásne spomienky, spoznali nových priateľov a za-
žili to, čo by nemali možnosť zažiť doma.

AKTIVITY 
NA VYUČOVANÍ I MIMO NEHO

V piatok  5. apríla 2019 žiaci tretieho ročníka aj so svojou  pani 
učiteľkou definitívne odohnali zimu a s otvorenou náručou 
privítali jar. Za sprievodu ľudových piesní vyniesli Morenu 
(staroslovanskú bohyňu zimy a smrti) k sútoku riek Vlára  
a Váh, kde ju vhodili, aby ju voda odniesla čo najďalej. Vhode-
ním Moreny do rieky Váh žiaci symbolicky skončili so zimou, 
aby vládu prevzala  jar. Zaháňanie zimy sa im veľmi páčilo  
a naučili sa aj mnoho krásnych piesní, zvykov a symbolov 
spojených s jarou. 
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OTVORENÁ ŠKOLA
Katolícka spojená škola v Nemšovej je otvorená škola  
s vysokou komunikačnou kultúrou. Potreby školy, úspe-
chy, hodnotenia, názory prezentujeme verejne aj pro-
stredníctvom elektronických médií. Najväčším pokla-
dom našej školy sú žiaci, učitelia a rodičia. Je pre nás 
veľmi dôležité poznať Vaše názory súvisiace  so životom 
školy. Vytvorili sme novú e–mailovú adresu: mamnapad-
mamproblem.skola.nemsova@gmail.com. Prístup do tej- 
to adresy má len riaditeľ školy. Týmto chceme zabezpe-
čiť slobodu vo vyjadrovaní Vašich názorov, nápadov a aj 
problémov. Na našej škole je  opäť vytvorené aj funkčné 
miesto školského psychológa, je ním Mgr. Tomáš Polá-
ček. Tým sa ponúka žiakom i rodičom možnosť využiť 
prevenčné, diagnostické a poradenské služby, o ktorých 
sa môžete dozvedieť viac na stránke školy. 
Katolícka spojená škola spúšťa realizáciu projektu s ná-
zvom „Centrum otvorenej komunikácie“, v rámci ktoré-
ho bude realizovaných viacero vzdelávacích aktivít pre 
učiteľov a rodičov. Projekt je podporený dotáciou z fondu 
RENOVABIS. Škola tiež uspela so žiadosťou o projekt na 
výstavbu boulderingovej steny vo výzve, ktorú vypísal 
Úrad vlády SR. 
Po zápisoch do 1. a prípravného ročníka budeme otvárať 
jednu triedu prvého ročníka základnej školy a dve trie-
dy prípravného ročníka. Jedna trieda je určená pre deti  
s narušenou komunikačnou schopnosťou a druhá trieda 
pre deti s poruchami autistického spektra bez mentál-
neho postihnutia.

Lubomír Král

DUCHOVNÉ AKTIVITY
Školský rok 2018/19 bol zameraný na celoročnú duchov-
nú aktivitu: Cestujeme za Pánom Ježišom, ktorá spočí-
vala v spoločných ranných modlitbách  v našej školskej 
kaplnke.  Každý mesiac mal svoj vlastný úmysel modli-
tieb, a tak sme spoločne v modlitbách prosili za sv. Otca, 
biskupov, kňazov, za pokoj vo svete, za duše v očistci, 
naše rodiny, našu školu...V advente sme spoločne spo-
znávali starozákonné postavy, ktorých život a skúsenos-
ti viery v jedného Boha pripravovali ľudí na narodenie 
Pána Ježiša.  Pôstne obdobie sme prežívali v duchu 
spoznávania duchovného odkazu sv. Pavla VI. Uvažova-
nie nad jednotlivými zastaveniami krížovej cesty sme 
popretkávali úvahami o dokumentoch II. vatikánskeho 
koncilu a encyklikách tohto sv. pápeža. 
Školský rok sa blíži ku koncu a našu myseľ už poma-
ly zamestnáva plánovanie prázdnin,  letnej dovolenky. 
Preto nezabúdajme na každodennú modlitbu, pravi-
delnú účasť na sv. omši a  prijímanie sviatostí. Dobrým 
duchovným osviežením môže byť návšteva nejakého 
pútnického miesta  alebo chrámu či kaplnky v prostredí, 
kde budeme na výlete alebo dovolenke. 

Monika Tatranská

ŠKOLSKÉ AKTIVITY A SÚŤAŽE 

LITERÁRNE ÚSPECHY
Aj naša škola má odvážneho spisovateľa, ktorý sa zú-
častnil  16. mája 2019 celoslovenského kola literárnej  
súťaže O Cenu slovenského učeného tovarišstva. To-
biáš Král zo 7.A dosiahol nevídaný úspech, kde vo vy-
sokej konkurencii spomedzi 72 súťažiacich vo svojej 
kategórii získal čestné uznanie za svoj súťažný príspe-
vok. Literárna súťaž je každý rok organizovaná  Mati-
cou slovenskou na počesť Antona Bernoláka. Tobiášovi 
patrí pochvala za krásnu reprezentáciu školy.
  
ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ
Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry zorganizo-
vali súťaž zameranú na čitateľskú gramotnosť pri prí-
ležitosti blížiaceho sa 100. narodenia Márie Ďuríčko-
vej. Z každej triedy súťažili 2-členné družstvá v čítaní  
s porozumením textov obľúbenej spisovateľky. 1.miesto 
patrí Amálii Galkovej a Radke Šmatlákovej z 9.A. Bla-
hoželáme.

KULTÚRNE AKTIVITY
8.apríla sa šiestaci a tretiaci so svojimi vyučujúcimi 
zúčastnili úžasnej exkurzie do divadla v Bratislave. Na 
Novej scéne hrali muzikálovú rozprávku Šľahačková 
princezná pod trojtaktovkou: P. Hammel, J. Ďurovčík 
a K. Peteraj. Malých i veľkých výletníkov rozprávkový 
príbeh veľmi nadchol a najradšej by spievali a tancovali 
s účinkujúcimi. Tešíme sa na ďalšie divadelné zážitky.

DEŇ MATIEK
12. máj bol sviatočným dňom pre naše mamičky. Aj 
žiaci našej školy si pod vedením svojich vyučujúcich  
a pod hlavičkou CVČ pripravili ku Dňu matiek pre svo-
je mamy nádherný darček. Najskôr v škole v telocvič-
ni a neskôr v S-klube odprezentovali poetický príbeh  
o Malom princovi, ktorý zožal u divákov veľký úspech. 
Lásku mamy k svojmu dieťaťu môžeme prirovnať k lás-
ke Malého princa k svojej ruži. Veď najdôležitejšie na 
svete je pozerať sa nie očami, ale srdcom. 

A UŽ JE TU OPÄŤ LETO. A S NÍM AJ VYTÚŽENÉ PRÁZDNINY PO PLNOHODNOTNOM A ČINORODOM 
ŠKOLSKOM ROKU PLNOM RÔZNYCH  ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOV A AKTIVÍT... VEĎ KAŽDÝ ŽIAK SA 
MÔŽE V NAŠEJ ŠKOLE REALIZOVAŤ V ĽUBOVOĽNEJ ŠTUDIJNEJ ALEBO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

JA NIČ, JA UMELEC
Členovia Žiackej školskej rady zorganizovali pútavú  
talentovú súťaž Ja nič, ja umelec... Porota hodnotila 
množstvo výborných talentov a mala neľahkú úlohu. 
Tancovalo sa,  spievalo, hralo na hudobné nástroje. Do 
finále postúpili tri vystúpenia - saxofonista Vladko Gal-
ko z 5.A, akordeonista Hugo Puliš z 8.A a veselý tanec  
v podaní chlapcov a dievčat zo 4. A. Celkovým víťazom 
sa stal úžasný muzikant Hugo. Ďakujeme Žiackej škol-
skej rade za prípravu podujatia.

ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
17. mája sa žiaci 2. stupňa ZŠ sv. Michala  zúčastnili  
v Dubnici nad Váhom  Atletickej olympiády cirkevných 
škôl . Medzi  320 žiakmi z 13 škôl sa naši olympionici 
nestratili a priniesli do Nemšovej 5 krásnych medai-
lí. Na stupienkoch víťazov sa ocitli: Barbora Mierna  
z 5.A za skok do diaľky, Peter Dzurilla z 8.A za vrh gu-
ľou, Hugo Tomáš z 8.A za beh na 60 m, Romana Veleko-
vá z 5.B za hod kriketkou, Lukáš Mikula z 5.A za skok  
do diaľky. Gratulujeme ku krásnym úspechom.

ŠKOLA V PRÍRODE
20. až 24. mája sa tretiaci s dvoma pedagógmi zúčastni-
li školy v prírode. Cieľom bolo upevniť vzťah detí k prí-
rode pomocou zážitkového vyučovania ako prostriedku 
na podporu zdravia a edukácie. Žiaci boli ubytovaní )v 
penzióne Rami v Oščadnici v  krásnej prírode. Všetci 
zúčastnení sa  vrátili plní nezabudnuteľných zážitkov.

CESTA ZA KRÁSAMI SLOVENSKA
24. a 25. máj boli výletnými dňami pre šiestakov, ktorí 
sa so svojimi triednymi učiteľkami vybrali spoznávať 
krásy rodného Slovenska. Prvou zastávkou  boli Čičma-
ny. Naši výletníci sa zoznámili s históriou ľudovej ar-
chitektúry maľovaných dreveničiek .A potom nasledo-
valo ubytovanie v horskom hoteli Magura v nádhernom 
prostredí prírody. Všetkých čakala vytúžená opekačka. 
Deti sa zabavili aj pri zaujímavých večerných hrách.  
Na druhý deň malí turisti absolvovali nenáročnú turis-
tiku. Niekedy nabudúce... dovidenia!

VÝLET ŠKÔLKAROV
29.5. 2019 sa deti z MŠ sv. Gabriela zúčastnili krásne-
ho výletu v Skalke nad Váhom, kde navštívili miestny 
benediktínsky kláštor. Pani sprievodkyňa im priblížila 
pôvod benediktínskeho kláštora, život Andreja-Svorada 
a Benedikta a celú históriu Skalky až do dnešného dňa. 
Deti potešila i okolitá príroda a zvládli i menšiu turistic-
kú prechádzku. 

Krásne letné prázdniny plné oddychu, slnka a pohody prajú 
všetkým žiaci a pedagogický kolektív KSŠ. 

Pripravila Mária Urbánková 
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Hugo Puliš, víťaz talentovej súťaže Ja nič, ja umelec.



Od apríla sa pre našu školu začal kolotoč akcií rôzneho druhu. Naši žiaci súťažili v našich už 
tradičných interných súťažiach Nemšovský kľúčik, Mozartova klávesa, Tanečná črievička, 
Dvorecký Dychfest či Kúzlo knihy. Okrem súťaží sme absolvovali množstvo koncertov a vy-
stúpení a to Koncert v Centre sociálnych služieb, výchovné koncerty pre MŠ, vystúpenie v Hor-
nom Srní na literárnej kaviarni, koncert ku Dňu matiek, či Letný koncert v Mestskom múzeu. 
Výtvarný odbor prezentoval svoje práce v mesiaci jún na vernisáži v mestskom múzeu.

ÚSPECHY NA SÚŤAŽIACH
Okrem našich už tradičných interných súťaží sa žiaci zúčastnili i externých súťaží. Tanečnice 
z tanečnej skupiny Elis sa zúčastnili súťaží v Bratislave, Trenčíne, Považskej Bystrici i Nemšo-
vej , odkiaľ si priniesli množstvo ocenení a to spolu 7 krát 1.miesto, 7 krát 2.miesto a 4 krát 
3.miesto. Okrem súťaží si tento rok užili i dve sústredenia, kde sa venovali rôznym tanečným 
technikám. V hudobnom odbore nás na súťaži Cimbalový Prešporok reprezentovali naši žiaci 
Ernest Rác a Fabio de Assuancao Jacinto. Ernest sa umiestnil v zlatom pásme a Fabio v strie-
bornom pásme. Výtvarný odbor si priniesol ocenenia z   výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, 
Mária Kiačiková získala na tejto súťaži prvé miesto.

ZAVEREČNÝ KONCERT A KONCERT ABSOLVENTOV
24. mája sa konal náš tradičný Záverečný koncert v KC Nemšová, kde sa predstavili žiaci  
z Nemšovej i našich elokovaných pracovísk. Diváci mali možnosť vypočuť si skladby v podaní 
jednotlivcov, ale i komorných a súborových zoskupení. 19. júna sme sa rozlúčili s absolventmi 
našej školy absolventským koncertom Mestskom múzeu. Na absolventov čakalo okrem ocene-
ní i prekvapenie v podobe torty.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
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Žiaci Základnej umeleckej školy počas koncertu

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ

VÝLET ABSOLVENTOV
7.mája navštívili kaštieľ v Dolnej Krupej naši absolventi, kde absolvovali prehliadku nielen 
kaštiela , ale i expozície Domu Ludwiga van Beethovena. V kaštieli si naši žiaci mali možnosť 
zahrať na klavírnom krídle a vypočuť hudobný koncert žiakov ZUŠ Trnava. 

DANCE POETRY
25. mája sme odštartovali s úspechom 1. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže s názvom Dance 
poetry . Súťaže sa zúčastnilo množstvo tanečných súborov z viacerých kútov Slovenska. Sú-
ťažilo sa vo viacerých tanečných štýloch ako hip hop, open dance, show dance a disco dance. 
Okrem bežných ocenení sa súťažilo aj o dve hlavné ceny. Spomedzi 86 choreografií získali Po-
hár primátora mesta Nemšová TS Artis z Dubnice nad Váhom a pohár riaditeľky ZUŠ Nemšová 
TS Korzo z Trenčína.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Školský rok 2019/2020 otvoríme s ďalším umeleckým odborom: literárno-dramatickým. Prijí-
macie skúšky sa uskutočnia 10.9.2019 od 15.00 do 17.00 v budove ZUŠ Nemšová. Pre uchádzačov 
tohto odboru je potrebné si pripraviť krátku báseň alebo krátku ukážku s prózy a ľubovoľnú 
pieseň. Prijímame deti od 7 rokov.

ZUŠ Nemšová želá všetkým krásne leto plné slnečných dní a pekných zážitkov.

JAR K NÁM PRIŠLA
Tak ako vyčarilo úsmev na tvári jarné slniečko, tak sa usmievali deti našej materskej ško-
ly. Na začiatok ho vyčarila expozícia z odpadového materiálu Ekovýstava inštalovaná  
v Mestskom múzeu v Nemšovej, oblievačka s krátkym pásmom ľudových piesní a povedačiek 
a tradičné stavanie májov. Vyvrcholením folklóru v materskej škole bolo 29. mája v kultúrnom 
centre Nemšovanka. V rámci spoločenskej akcie Na ľudovú nôtu deti privítali muzikantov Fid-
likantov a následne tanečníci a speváci každej triedy vystúpili so svojimi choreografiami ľudo-
vých pásiem. 
Jarnou športovou tradíciou bol a 24. mája sa konal  8. ročník florbalového turnaja o putovný 
pohár materskej školy, ktorý si opätovne odniesli deti z elokovanej triedy na ulici Trenčianskej. 
V divadelnom predstavení 18. mája Posledný dinosaurus hľadajúci svoju rodinu  sprevádzal deti 
po svetových kontinentoch. Domáce zvieratá a okolitú prírodu nášho mesta deti pozorovali na 
Gazdovstve Uhliská. Pri príležitosti Dňa matiek sa konali triedne besiedky. Zberom papiera deti 
oslávili Deň Zeme a zábavno-športovými aktivitami v bielych tričkách Deň mlieka. Svoj sviatok 
Deň detí deti oslávili exkurziou v kasárňach, súťažami, karnevalom a výletom do prírody. Milým 
potešením bola jazda mestom cestným vláčikom.
V závere školského roka pripravujeme : Letnú športovú olympiádu, Detskú cykloturistiku, exkur-
zie – Bojnický zámok a ZOO, Minifarma Lubina, Galéria M. Bazovského v Trenčíne a Slávnostný 
Galaprogram.

Miroslava Dubovská

Základná umelecká škola Nemšová  
Vás pozýva na prijímacie skúšky  

DO LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO  
ODBORU 

dňa 10. 9. 2019 od 15.00 do 17.00 
 

Prijímame deti, ktoré dovŕšili vek 7 rokov. 

Dieťa si na prijímačky pripraví prednes 
básne alebo prózy a ľubovoľnú pieseň. 

Prijímacie skúšky budú prebiehať v budo-
ve Základnej umeleckej školy,  

Ľuborčianska 2, Nemšová

Literárno- 
dramatický 

odbor

Výberové konanie
Mesto Nemšová vyhlásilo dňa 2. mája 2019 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky:
• Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová,
• Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová,
• Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2, Nemšová
s predpokladaným termínom nástupu 1. 7. 2019. 

Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo dňa 20.6. Rada školy pri Základnej škole, 
Janka Palu 2, Nemšová  prijala uznesenie, v ktorom navrhla Mestu Nemšová, ako zriaďovateľovi zá-
kladnej školy, vymenovať Mgr. Emíliu Mazanovskú na miesto riaditeľky základnej školy.
Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo dňa 20.6. Rada školy pri Materskej škole, 
Odbojárov 177/8A, Nemšová prijala uznesenie, v ktorom navrhla Mestu Nemšová, ako zriaďovateľovi 
materskej školy, vymenovať Bc. Miroslavu Dubovskú na miesto riaditeľky materskej školy.
Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa konalo dňa 18.6. Rada školy pri Základnej ume-
leckej škole, Ľuborčianska 2, Nemšová prijala uznesenie, v ktorom navrhla Mestu Nemšová, ako zria-
ďovateľovi základnej umeleckej školy, vymenovať Bc. Vieru Muntágovú, Dis.art, na miesto riaditeľky 
základnej umeleckej školy.

Jarmila Raftlová, prednostka úradu

OBEDY ZADARMO
Nadobudnutím účinnosti poslaneckého zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vstúpila do platnosti novela zákona o tzv. obedoch 
zadarmo s účinnosťou od 1. 1. 2019 pre materské školy a s účinnosťou od 1. 9. 2019 pre základné školy. 
Dotácia sa týka zabezpečovania školského stravovania pre vybraný okruh stravníkov v zariadeniach 
školského stravovania podľa siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva. 
AKÁ JE VÝŠKA DOTÁCIE? 
Dotácia na stravu je 1,20 €/dieťa/deň.
ČO SA POVAŽUJE ZA STRAVU?  
Za stravu sa považuje: obed alebo obed a iné jedlo/iné jedlo – dotácia na stravu je určená prioritne  
na zabezpečenie obeda /teplého alebo obeda v inej podobe (balíček – vo výnimočných prípadoch a len 
na nevyhnutný čas). Dotácia na stravu sa poskytuje na zabezpečenie stravy v materskej škole alebo 
základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje: a) posledný ročník materskej školy / b) základnú školu 
– platí od 1. 9. 2019. Dotácia na stravu sa poskytne len v prípade, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzde-
lávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu! Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpe-
čenie obeda. Z tohto dôvodu sa dotácia neposkytne na dieťa, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho 
procesu len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, podmienky úhrady stravovania a režijných nákladov, ako aj podmienky organizácie 
režimu stravovania budú určené platným Všeobecne záväzným nariadením o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová. 

Jarmila Raftlová, prednostka úradu

Deti materskej školy na Ekovýstave v mestskom múzeu Nemšová



kovové viečka a uzávery a, samozrejme, tiež ume-
lé hmoty alebo iné materiály. 
Skláreň Vetropack Nemšová získala viaceré cer-
tifikáty, ktoré deklarujú kvalitu vyrábaného sorti-
mentu a schopnosť vyrábať bezpečne a hygienic-
ky bezchybné výrobky. V rokoch 2018 a 2019 boli 
realizované rekonštrukcie oboch taviacich agre-
gátov na biele i zelené sklo,  kedy došlo k navýše-
niu kapacity na celkovo viac ako 750 ton utavenej 
skloviny za deň, rozšírenie výrobnej haly, vybu-
dovanie štvrtej linky na výrobu sklených obalov 
a inštalácia zariadenia na zefektívnenie procesu 
rekuperácie tepla.

Prevádzkovaním vhodných technológií sa spoloč-
nosť zameriava na zníženie spotreby primárnej 
energie, zníženie emisií a zvýšenie podielu re-
cyklovaného skla. Elektrostatický filter spalín je 
zariadenie na oddelenie prachových častíc v spa-
linovom plyne a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Odpa-
dové teplo z taviacich agregátov je využívané na 
vykurovanie a výrobu teplej vody pre celý areál, 
čím dochádza k zníženiu spotreby zemného ply-
nu, zníženiu vzniku emisií z tepelného procesu  
a následne zníženiu zaťažovania ovzdušia sklení-
kovými plynmi. Vetropack Nemšová venuje veľkú 
pozornosť etike podnikania, trvale udržateľnému 
rozvoju a ekológii s cieľom byť spoľahlivým ob-
chodným partnerom a zároveň spoľahlivým za-
mestnávateľom.

Tomáš Prno

Mnohí z občanov Nemšovej v nej pracovali a pa-
mätajú si časy „starej haly“, rozsiahlej vagónovej 
dopravy, ručného balenia výrobkov ... Za posled-
ných 15 rokov sa však tvár spoločnosti výrazne 
zmenila. V súčasnosti disponuje dvoma taviacimi 
agregátmi s výkonom takmer 700 ton utavenej 
skloviny za deň, čo predstavuje približne 2,5 mi-
lióna vyrobených fliaš denne na siedmich najmo-
dernejších strojoch.

HISTÓRIA 
Vznik sklárne v Nemšovej sa spája s rokom 1902. 
Založil ju na svojom panstve majiteľ Anton Dre-
her, ktorému patrili okolité lesy a prenajal ich sve- 
toznámej sklárskej rodine z Nemecka - Schreibe-
rovcom. V Nemšovej sa vyrábali výrobky z lisova-
ného a fúkaného skla, neskôr viaceré druhy duté-
ho, obalového, konzervárenského skla a liekoviek. 
Ručná výroba začala byť postupne nahradzovaná 
poloautomatickou a neskôr plnoautomatickou 
výrobou. V roku 1965 bola výroba v Nemšovej už 
úplne automatizovaná. Od tejto doby sa sortiment 
výrobkov zúžil iba na fľaše a konzervové sklo - po-
háre. Po vojne v roku 1945 pomery priniesli zme-
ny i do vlastníctva Nemšovskej sklárne. Stala sa 
Národným podnikom, kde určitú dobu patrila pod 
Sklárny Moravia Kyjov a SKLO UNION Teplice.  
V prvej polovici 70-tych rokov prebehla podstatná 
časť rozsiahlej rekonštrukcie závodu, v rámci kto-
rej bola v roku 1965 postavená a otvorená výrobná 
hala 1.  Postupne až s piatimi vaňami a nadväz-

,,Legendárna slovenská herečka a recitátorka Eva Kristínová sa 
dožila jubilea 90 rokov. Na scéne Slovenského národného diva-
dla, v rozhlase i v televízii vytvorila herecké kreácie, ktoré sa 
stali súčasťou zlatého fondu slovenského hereckého umenia. 
Na divadelných doskách stvárnila približne 80, väčšinou dra-
matických postáv.“ Týmito slovami otvorila dňa 14. februára 
moderátorka Miroslava Mazánová vernisáž k výstave fotogra-
fií umeleckej tvorby rodáčky z Nemšovej, pani Evy Kristínovej. 
Tá sa uskutočnila pod záštitou mesta Nemšová a Divadelného 
ústavu Bratislava. S cieľom vzdať poctu životu a práci zaslúžilej 
umelkyni sa Mestské múzeum v Nemšovej na niekoľko týždňov 
premenilo na výstavnú sieň fotografií z jej umeleckého života.
Dňa 16. mája jej bolo následne Mestským zastupiteľstvom v Ne-
mšovej udelené čestné občianstvo, ako najvyššie osobné vyzna-
menanie. Je tiež nositeľkou Ceny mesta Nemšová z roku 1998. 
Jej celoživotný umelecký odkaz, láskyplný a úprimný vzťah  
k Nemšovej a šírenie jeho dobrého mena po celom Slovensku sa 
navždy zapíše do histórie mesta Nemšová. 
Nakoľko pre zdravotný stav už pani Eva Kristínová nemôže 
osobne navštíviť naše mesto, zástupca primátora a prednost-
ka mestského úradu jej odovzdali titul čestnej občianky mesta  
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Eva Kristínová pôsobila na národnej divadelnej scéne skoro 40 rokov

Eva Kristínová podpisuje pamätný zápis v kronike mesta Nemšová

Letecký pohľad na skláreň

Triedenie črepov na triediacej linke

v bratislavskom domove sociálnych služieb, v ktorom aktuálne 
prežíva svoju jeseň života.

Pani Eve Kristínovej ďakujeme za hodnoty, ktoré celý svoj život vytvá-
rala a odovzdávala a želáme jej pevné zdravie. Nech sa jej dni nesú  
v duchu spokojnosti v obklopení svojich blízkych.

Barbora Koníčková

PORTRÉT EVY KRISTÍNOVEJ
Eva Kristínová sa narodila 5. augusta 1928 v Trenčíne. Jej mla-
dosť bola čiastočne poznačená tvrdým osudom jej otca. Otec 
bol československým príslušníkom Štefánikových francúzskych 
légií, povýšili ho na brigádneho generála a neskôr ho degradovali 
na obyčajného vojaka, až bol z armády prepustený. Pani Eva sa 
v mladom veku pridala k Slovenskému národnému povstaniu, 
v ktorom slúžila ako spojka. V roku 1950 absolvovala Odborný 
divadelný kurz v Bratislave. Po ukončení štúdia získala angaž-
mán v SND, zároveň pôsobila v rozhlase, v televízii a vo filme. 
Na národnej divadelnej scéne pôsobila skoro štyridsať rokov. De-
butovala v krátkometrážnej komédii Rohy (1955). Nasledovala 
komédia režiséra Paľa Bielika Nie je Adam ako Adam (1956). 
Účinkovala v mnohých televíznych filmoch Štyridsaťštyri (1957), 
Smrť sa volá Engelchen (1960), Sám vojak v poli (1964), v komé-
dii Rysavá jalovica (1970), historickej dráme v réžii Pavla Hasp-
ru, Lucrezia Borgia (1974), komédii Zypa Cupák (1976), Bičianka  
z doliny (1981) v réžii Jozefa Zachara, Puto najsilnejšie (1990). 
Úspešné boli tiež filmy Cesta ženy (1974), Penelopa (1977), 
Hody (1987). Legendárna slovenská herečka a recitátorka Eva 
Kristínová na scéne Slovenského národného divadla, v rozhla-
se i v televízii vytvorila herecké kreácie, ktoré sa stali súčasťou 
zlatého fondu slovenského hereckého umenia. Na divadelných 
doskách stvárnila približne 80, väčšinou dramatických postáv. 
Priama účastníčka SNP je od roku 1968 zaslúžilou umelkyňou, 
nositeľkou Čs. medaily Za chrabrosť, Čs. medaily Za zásluhy  
I. stupňa, Radu SNP II. triedy, Ceny mesta Bratislavy. Prezident 
SR Ivan Gašparovič jej udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mi-
moriadne zásluhy v oblasti rozvoja slovenského divadelného 
umenia a kultúry. K 80. narodeninám herečky spísal Ján Čomaj 
jej pamäte vydané pod názvom Spomienky herečky (2008).

ČESTNÁ OBČIANKA MESTA NEMŠOVÁ - EVA KRISTÍNOVÁ

MODERNIZÁCIA SKLÁRNE VETROPACK NEMŠOVÁ
nými výrobnými a baliacimi linkami  boli nano-
vo postavené viaceré sklady pre hotové výrobky  
a suroviny. 
V r. 1969 sa Skloobal Nemšová stal samostatným 
podnikom a od roku 1971 až do roku 1990 bola 
skláreň v Nemšovej začlenená do združenia sklár-
skych podnikov na Slovensku do VHJ Tatrasklo.
Druhá veľká rekonštrukcia sklárne – výstavba 
výrobnej haly 2, prebehla koncom 90-tych rokov, 
kedy boli v roku 1989 a 1990 postavené a spustené 
taviace agregáty číslo 6 a 7. 
Celospoločenské zmeny po roku 1989 urýchlili 
transformáciu sklárne na štátny podnik a potom 
neskôr na akciovú spoločnosť Skloobal Nemšová 
so sídlom v Nemšovej. 
4. november 2002 zásadným spôsobom ovplyvnil 
ďalší vývoj Nemšovskej sklárne. Podnik kúpil na 
základe konkurzného konania švajčiarsky kon-
cern Vetropack Holding A. G. Vetropack získaval 
vedúcu pozíciu na slovenskom trhu a postupne 
buduje svoju pozíciu v rámci európskeho priemy-
slu obalového skla. V súčasnosti patrí spoločne 
so sesterskými závodmi v Českej republike, Rak-
úsku, Chorvátsku, Ukrajine a Taliansku do nadná-
rodnej skupiny a zároveň je jedinou svojho druhu 
na Slovensku. 

SÚČASNOSŤ
Sortiment zahŕňa skoro 200 druhov sklených 
obalov v 5 farebných prevedeniach. Ide napr.  
o obaly na nealkoholické nápoje, pivo, víno, lie-
hoviny, mlieko, kečup, olej, korenie, konzervové 
poháre, liekovky a na výrobe sa podieľa viac ako 
440 zamestnancov. V rámci prijatej stratégie boli 
postupne realizované kroky na stabilizáciu spo-
ločnosti, a preto sa od roku 2004 v spoločnosti 
pravidelne realizujú určité fázy technologického 
vylepšenia. Prvým krokom bola rekonštrukcia je-
deného z dvoch agregátov na nový, regeneratívny 
typ s nižšou spotrebou energie. O ďalšie dva roky 
neskôr takouto úpravou prešiel aj druhý agregát. 
Hlavnou surovinou na výrobu sklenených obalov 

sú sklenené črepy, ďalšie suroviny – sklársky pie-
sok, sóda, vápenec a dolomit, pochádzajú priamo  
z prírody. Ostatné zložky sa pridávajú len v malom 
množstve a slúžia na úpravu kvality a farby skla 
– napr. sádrovec/sulfát, koks atď. Sklo je práve  
z tohto dôvodu označované za prírodný produkt  
a rovnako ekologické, a to nielen vo vzťahu k suro-
vinám na jeho výrobu, ale i vzhľadom k jeho vlast-
nostiam a v neposlednom rade k jeho schopnosti 
100% recyklácie. 
Recyklácia je slovo cudzieho pôvodu a môžeme ho 
vyjadriť slovenským – kolobeh. V prípade recyk-
lácie skla ide o to, že sklo, ako konečný produkt 
vstupuje znovu po použití do výroby ako druhotná 
surovina bez toho, aby stratilo akúkoľvek vlast-
nosť, ktorá by znížila jeho úžitkovú hodnotu. Ta-
kýmto spôsobom môže sklo teoreticky cirkulovať 
donekonečna. Oproti iným obalovým materiálom 
má tú výhodu, že dochádza k plnohodnotnej re-
cyklácii opäť na sklo bez zmeny vlastností. Zoz-
bierané črepy z miest, obcí a firiem sa však pred 
opätovným použitím musia zbaviť organických  
a anorganických nečistôt, magnetických a ne-
magnetických kovov. Na tento účel slúži v našej 
sklárni unikátna, na Slovensku jediná moderná 
linka na úpravu črepov, uvedená do prevádzky 
v roku 2008. Toto zariadenie predstavuje tech-
nologickú špičku a bude v budúcnosti schopné 
spracovať až 120 tisíc ton sklených črepov ročne. 
Momentálne linka spracováva cca 80-tisíc ton 
črepov ročne, čo prekračuje kapacity súčasného 
systému zberu a triedenia odpadov na Slovensku.

Vetropack Nemšová podporuje budovanie jednot-
ného systému zberu použitého skla. Všetci pozná-
me kontajnery na zber použitého skla. Zvyčajne 
sú určené na zber bieleho a farebného skla. Roz-
delenie podľa farieb je dôležité pre jeho opätovné 
spracovanie. Farebné sklo nemôžeme použiť pre 
výrobu bezfarebnej skloviny. Do zberných kontaj-
nerov zásadne nepatria porcelánové a keramické 
črepy, kovové predmety, ako sú plechovky a rôzne 



Dňa 08. 09. 2019 si 
pripomenieme 3 roky, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko JAROSLAV  
ZÚBEK. S láskou v srdci  
a so smútkom v duši 
spomína celá rodina.  

Dňa 05. 10. 2019 uplynie 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel a otec 
PETER NOVOTNÝ. S láskou 
spomínajú manželka a deti.

Dňa 25. 06. 2019 uplynul 
rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko 
AUGUSTÍN PAVLAČKA.  
S láskou v srdci a smútkom 
v duši sme si 17. 04.2019 
pripomenuli jeho nedožité 
70. narodeniny. Spomínajú 
manželka a dcéry  
s rodinami. 

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

Dňa 19. 09. 2019 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil otec a dedko ALOJZ 
LIŽIČIAR a dňa 25. 01. 2019 
uplynie 6 rokov, čo nás 
opustila mama a babka 
IRENA LIŽIČÁROVÁ.  
S láskou a úctou spomínajú 
deti, vnúčatá a ostatná 
blízka rodina. 

Dňa 30. 06. 2019 uplynul 
rok, čo nás navždy opustila 
naša drahá manželka pani 
ZDENKA PANÁČKOVÁ.  
S láskou spomínajú 
manžel, sestra, brat, rodičia, 
svokrovci a ostatná blízka 
rodina. Odpočívaj v pokoji.
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Z MATRIKY MESTA

POĎAKOVANIE

Ťažko je nám bez nej, smutno je nám všetkým. Už nič nie je také, aké bolo predtým. 
Milovali sme ju veľmi, no ona nás oveľa viac a jej lásku z našich  sŕdc nezmyje 
ani čas. Dňa 1.4.2019 nás vo veku 84 rokov opustila naša mama, babka a prababka 
TERÉZIA BRYNDZOVÁ. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť. Veľká 
vďaka patrí vdp. kaplánovi Dominikovi Ondriašovi za dôstojnú rozlúčku a slová 
útechy. S láskou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami. Odpočívaj v pokoji!

...BLÍZKOSŤ RODINY

Dňa 21. 03. 2019 uplynul 
rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mama, 
babka a prababka ANNA 
PREKOPOVÁ, rodená 
Prnová. S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami. Navždy 
zostane v našich srdciach.

Dňa 07. 07. 2019 uplynú tri 
roky, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, 
dedko IVAN ŠTEFÁNEK. 
S láskou a úctou spomína 
manželka, deti s rodinami  
a ostatná blízka rodina.

Dňa 08. 07. 2019 uplynú dva 
roky, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mama 
a dcéra MÁRIA ADAMCOVÁ. 
S láskou a úctou spomína 
manžel, deti a ostatná blízka 
rodina.

Dňa 01. 06. 2019 sme si 
pripomenuli 1. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
manžel, otec a dedko JOZEF 
ONDREJIČKA. S láskou a 
smútkom v duši spomína 
manželka a deti s rodinami.

Dňa 30. 07. 2019 si 
pripomenieme 5 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, 
otec, brat a dedko JURAJ 
PATKA z Kľúčového.  
S láskou v srdci a smútkom 
v duši si naňho spomína 
celá rodina.

Dňa 18. 06. 2019 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama, babka a prababka 
FRANTIŠKA ĎURIŠOVÁ. 
Navždy ostane v našich 
srdciach. S láskou a úctou 
spomína celá rodina.

Aká je vlastne práca pracovníkov v CSS, ktorí pomáhajú prijíma-
teľom sociálnej služby odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Na úvod poviem, že akákoľvek starostlivosť o človeka, či už v rodin-
nom alebo komunitnom prostredí, je veľmi náročná či už po fyzickej 
ale hlavne po psychickej stránke. Každý prijímateľ takejto starostli-
vosti či je to dieťa alebo starý človek, si časom vytvára stále vyššie 
nároky a očakáva väčšiu odovzdanosť človeka až sa stáva „egoistom“ 
voči svojmu bezprostrednému okoliu. Často ho nezaujíma, že nie je 
sám čo potrebuje takúto pomoc. Náročnosť starostlivosti o klien-
tov v zariadení sa z roka na rok zvyšuje. Zamestnanci starajúci sa  
o takéhoto človeka, ktorý je vo väčšine prípadov zlý k svojmu okoliu  
a často neprijíma ich psychickú podporu, musia zaujať stanovisko 
nielen voči sebe, ale mnohokrát sa i vysporiadať nie s prívetivým po-
stojom samotného klienta. Starí ľudia sa neraz nachádzajú v sťaženej 
životnej situácii ako je napr. zlý zdravotný stav, sťažené sociálne po-
stavenie, pocit rodinného odvrhnutia, samota. Úlohou zamestnanca 
je preto navodiť pozitívny sociálny status, pretože fyzické zdravie je 
priamo závislé na miere psychického zdravia. Čím lepšia je psychika 
človeka, tým lepšie dokáže bojovať s ochoreniami tak, že si ich presta-
ne uvedomovať. A toto je jedna z úloh zamestnancov, ktorí pracujú  
v sociálnych službách. Keď sa podarí navodiť klientovi takýto stav, 
čo stojí nesmierne úsilie, odmenou je vytvorenie si dôverného vzťahu 
medzi klientom a pracovníkom. Vtedy ideme do práce s odhodlaním 
a novými výzvami do ďalších dní nášho pracovného života. Je jedno 
na akej pozícii v sociálnych službách pracujeme, či sa jedná o vedú-
ceho, sestru, sociálneho pracovníka, opatrovateľku alebo upratovač-
ku, všetci tvoríme jeden tím a musíme mať rovnaké hodnotové názo-
ry. Náročnú prácu personálu vedia sťažovať práve príbuzní klientov. 
Od sociálnej služby  očakávajú zázraky a prichádzajú s nereálnymi 
nárokmi na podobu a rozsah sociálnej služby. Často neakceptujú 
zdravotný stav a možnosti ich blízkej osoby a dochádza k ich nepo-
chopiteľnému konaniu. Sami príbuzní napríklad z hľadiska diétneho 
režimu podávajú seniorovi nevhodné potraviny, ktoré môžu ohroziť 
až poškodiť jeho zdravie, čím si často kompenzujú pocit nezmierenia 
sa s tým, že sa nedokázali sami o neho postarať. Senior však potrebu-
je hlavne prítomnosť rodiny, pohladenie a objatie blízkeho, vypočutie 
a zdieľanie sa so svojimi pocitmi s najbližšími. Veľmi potrebná je aj 
spolupráca rodiny pri zvyšovaní sebestačnosti seniora, samozrejme 
s prihliadnutím na jeho možnosti a obmedzenia. Senior tak získa po-
cit, že nie je úplne na príťaž a odkázanosť iných. Často sa stretávame 

aj s povrchným prístupom príbuzných v rámci liečebného režimu  
u klienta hlavne v stave zhoršeného zdravotného stavu. Takýto stav si 
vyžaduje nielen diétne obmedzenia ale aj užívanie mnohých nových 
finančne náročnejších liekov, ktoré príbuzní často spochybňujú. Zab-
údajú alebo si neuvedomujú, že to, čo si s najlepším vedomím myslia, 
že je pre ich blízkych najlepšie, nemusí to byť zďaleka to, čo skutočne 
potrebujú. Je dôležité neprehliadať a zaujímať sa o skutočné potreby 
starších ľudí, ktorí stratili sebestačnosť, majú celkovo zlý zdravotný 
stav, často trpia syndrómom demencie a nesústrediť sa len na vlastné 
povinnosti a emócie. Nesúlad medzi potrebami klienta a požiadav-
kami rodiny veľmi naštrbujú ťažkú prácu personálu. Obidve strany 
majú záujem o blaho klienta. Treba si  však položiť otázku „Aké potre-
by má klient?“ a hneď sa nám podsúva ďalšia otázka: „Uspokojujeme 
jeho potreby, alebo tie naše?“. Keď začneme hľadať odpovede, bude sa 
nám ľahšie spolupracovať a navzájom rešpektovať s výsledkom do-
siahnutia spokojnosti klienta, preto je veľmi dôležitá kooperácia prí-
buzných s personálom zariadenia. Vyškolený personál zabezpečuje  
a vytvára podmienky na spokojný a dôstojný život našich klientov 
založený na úcte, empatii a všestranný rozvoj osobnosti. Napriek 
tomu, nič nenahradí blízkosť rodiny, ich dotyk, úsmev a čas stráve-
ný s nimi. Rodina, deti, vnúčatá totiž zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
schopnosti klienta prispôsobiť sa novým podmienkam v zariadení 
a zároveň sú obranným mechanizmom pred pocitom neužitočnosti, 
zbytočnosti, prázdnoty a samoty jeho príbuzného. 
Toto je len zlomok situácií a postrehov, s ktorými sa v každodennej 
práci stretávame a musíme ich prekonávať. Veľakrát práca s príbuz-
nými je ťažšia ako samotná starostlivosť o klienta. A preto apelujeme 
na príbuzných klientov nášho zariadenia, aby sa snažili vcítiť a po-
chopiť prácu našich zamestnancov, boli nám nápomocní v starostli-
vosti o nich, s cieľom dosiahnuť ich šťastie a spokojnosť. Prajem nám 
všetkým, aby sme sa spoločným úsilím začali približovať k dosaho-
vaniu tohto cieľa k spokojnosti nielen klienta ale i seba samých.                                 
  

Erik Trenčan                                               

V dňoch 5. až 7. apríla sa naši birmovanci zúčastnili diecézneho stret-
nutia mládeže v Nitre s otcom biskupom Mons. Viliamom Judákom. 
Dňa 25. apríla na deň svätého Marka sa žehnali oziminy. Táto prosebná 
procesia o požehnanie polí a záhrad sa v našej farnosti nekonala od 
70. rokov minulého storočia. Svätú omšu odslúžil a procesiu viedol pán 
kaplán Dominik Ondriaš. 
Dňa 26. apríla sa konala celodenná adorácia rodín za rodiny pred 
vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorú viedlo spoločenstvo rodín na-
šej farnosti. Dňa 28. apríla na 2. veľkonočnú nedeľu, teda Nedeľu Bo-
žieho milosrdenstva, sa v našom farskom kostole požehnal nový 
obraz Božieho milosrdenstva. Tento obraz farnosti venoval pán 
kaplán Dominik Ondriaš, ktorý ho aj požehnal. Na túto slávnosť sa 
farníci pripravovali tríduom, počas ktorého sa pred svätými omšami 
modlili ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Počas mesiaca máj sme 
sa po svätých omšiach modlievali Májovú pobožnosť k Panne Márii.  
V čase od 15. do 22. mája sme pridávali k pobožnosti aj modlitbu k svä-
tému Jánovi Nepomuckému. Jánske litánie, teda Májové litánie pred 
sochou svätého Jána Nepomuckého vedľa kostola, sa nám v tomto roku 
nepodarili pomodliť kvôli dažďu. 
Dňa 4. mája dobrovoľní hasiči našej farnosti oslavovali sviatok svojho 

nebeského patróna – svätého Floriána. V slávnosti sa spojili s dobrovoľ-
nými hasičmi z Horného Srnia, kde bola aj slávnostná svätá omša. Jej 
hlavným celebrantom a kazateľom bol miestny pán farár vdp. Štefan 
Nižník a koncelebroval náš pán dekan Ján Smolka. V dňoch 18. a 19. 
mája sme v našej farnosti putovali k Fatimskej Panne Márii do Tren-
čianskej Závady. Sobotnú večernú svätú omšu celebroval a kázeň pred-
niesol pán farár v Dolnej Súči vdp. Jozef Kuna. V nedeľu po 9:00 vy-
šiel od farského kostola sprievod veriacich spolu s miestnymi kňazmi  
a s pozvaným slávnostným kazateľom na čele so sochou Panny Márie. 
Procesiu tvorili aj deti, mládež a dospelí farníci v krojoch. O 10:30 zača-
la slávnostná hodová sväté omša, ktorej predsedal vsdp. PhDr. dekan 
Peter Brisuda, farár v Skačanoch. V dňoch 27. až 29. mája sme v Cirkvi 
prežívali prosebné dni alebo ako sa im na našom území hovorí: krížové 
dni. Naša farnosť ich slávila po dlhom čase aj procesiami, ktoré sa viedli 
taktiež na filiálkach v Kľúčovom a v Trenčianskej Závade. Dňa 1. júna 
poľovníci našej farnosti oslavovali svojho patróna – svätého Huberta 
pri Studničke nad Košármi. Slávnostnú svätú omšu s Hubertskými tra-
díciami o 15:00 celebroval miestny pán dekan Ján Smolka a koncele-
brovali bývalý pán dekan Anton Košík a kaplán Michal Vlček. 
Dňa 2. júna sme v našej farnosti mali slávnosť Prvého svätého prijí-
mania. Prvý krát prijalo Telo Pána Ježiša do svojho srdca 63. detí. Dňa  
13. júna sme na filiálke v Ľuborči oslavovali svätého Antona Paduán-
skeho, ktorý je patrónom kaplnky na cintoríne. Slávnostnú svätú omšu 
celebroval pán kaplán Dominik Ondriaš a homíliu predniesol brat Mi-
lan Pastierčin, OFM Cap. z Kremnických Baní. Svätá omša bola spojená 
s vešperami a s uctením si relikvie svätého Antona, ktorá bola pri tejto 
príležitosti prenesená z farského kostola do kaplnky. V nasledujúcu ne-
deľu sa konala hodová slávnosť. Svätú omšu celebroval a homíliu pred-
niesol bývalý pán dekan Anton Košík. V rámci hodovej svätej omše pán 
dekan Ján Smolka požehnal ľalie, chlieb svätého Antona a prítomné 
deti. Tieto požehnania sa spájajú práve s úctou k svätému Antonovi Pa-
duánskemu. Po svätej omši farské spoločenstvá pripravili pre veriacich 
malé agapé. Dňa 29. júna, na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, 
sme si v našom farskom kostole pripomenuli deň jeho konsekrácie. 
Presne pred 230. rokmi – 29. 6. 1789 – ho nitriansky biskup František 
Xaver Fuchs za asistencie 20. kňazov posvätil a do hlavného oltára vlo-
žil relikvie svätého mučeníka Vincenta. Pri tejto príležitosti sa najbliž-
šiu nedeľu po slávnosti konala vo farskom kostole celodenná poklona 
Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Popoludní, po skončení celodennej ado-
rácie, nasledoval organový koncert známeho organistu Františka Beera 
z Košíc, ktorý odohral aj slávnostnú svätú omšu a tak svojou hrou dodal 
tomuto výročiu konsekrácie farského kostola slávnostný ráz. 

Farský úrad

 

Je dôležité neprehliadať a zaujímať sa o skutočné potreby starších ľudí

Slávnostný sprievod so sochou Panny Márie putoval do Trenčianskej Závady

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

POZVÁNKA

Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Ľuborči oznamuje obča-
nom, že ďalší odber krvi sa koná dňa 14. októbra v Kultúrnom centre Ul. SNP 1 v čase  
od 7.30 hod. do 10.30 hod. Záujemci sa môžu prihlásiť u predsedníčky  Slovenského 
Červeného kríža Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle 0905 382 237.



TITUL Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
Nemšovské mladšie dievčatá na Majstrovstvách Slovenska v dňoch 18.-19.5.2019 v Nemšovej 
získali pre Nemšovú už 23. titul majstra Slovenska v histórii klubu na Slovensku. Po bronze 
starších žiačok zvíťazili jednoznačne a nedali ostatným družstvám šancu na zisk titulu.

VÝSLEDKY: Nemšová - Partizánske 11 : 1 / Nemšová - Kysucké Nové Mesto 16 : 2 / Nemšová - Tvrdo-
šín 4 : 1 / Semifinále: Nemšová - Kysucké Nové Mesto 5 : 1 / Finále: Nemšová - FBK Partizánske 14 : 2

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO FLORBALE STARŠÍCH ŽIAČOK. NEMŠOVÁ 11.-12.5.
Poradie: 1. Partizánske, 2. Banská Bystrica, 3. Nemšová, 4. Kysucké Nové Mesto, 5. Košice, 6. Pruské
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO FLORBALE DORASTENIEK
Poradie: 1. Kysucké Nové Mesto, 2. Partizánske, 3. Spišská Nová Ves, 4. Tvrdošín, 5. Nemšová
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA VO FLORBALE JUNIORIEK
Poradie: 1. Kysucké Nové Mesto, 2. Nemšová, 3. Pruské, 4. Spišská Nová Ves, 5. Nitra, 6. Košice, 
7. Prešov, 8. Likavka
REPREZENTÁCIA
Žiačky - Kulová Timea, Ondreičková Kristína, Štefánková Patrícia, Vráblová Vanesa
Dorastenky - Papierniková Denisa, Papierniková Slávka, Reháková Sofia, Vyletelková Kristína
Juniorky - Papierniková Denisa, Švančarová Alexandra, Vyletelková Kristína.

MAJSTERKY SLOVENSKA VO FLORBALE ZŠ
Školské majstrovstvá Slovenska základných škôl vo florbale žiačok sa konali v Detve v dňoch 
28.-29. 5. 2019. Dievčatá zo Základnej školy Janka Palu  2 Nemšová, najlepšie z Trenčianského 
kraja, sa štvrtýkrát po sebe prebojovali do celoslovenského kola žiačok vo florbale z Trenčian-
skeho kraja a VYHRALI! Celý článok si môžete prečítať v príspevku ZŠ J. Palu.

Vladimír Gajdoš

FLORBAL

ŠPORT
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Horný rad zľava: tréner Tydlačka Peter, Kresánková Vanesa, Mutňanová Ema, Šukalová Michaela, Iliev Mina Rosi, 
Mutňanová Barbora, Gabrielová Veronika, asistent trénera Kula Vladimír. Spodný rad: Kulová Timea, Veleková Ro-
mana, Artmannová Adela, Kristínová Liliana, Vendžurová Hana, Motolová Nela, Čelinská Veronika, Kiačiková Mária Klub Karate Mugen zaznamenal túto sezúnu viacero úspechov

Dorastenci FKS Nemšová - víťazi 4. ligy

Norbert Vavro (prvý zľava) sa v 1. kole Slovenského pohára v Downhille umiestnil na 4. mieste

Členovia Karate klubu Mugen Nemšová pod vedením trénera Pavla Prnu v aktuálnej sezóne 
zaznamenali viacero úspechov. Z najvýznamnejších treba spomenúť Grand Prix Žilina, kde sa 
na prvom mieste umiestnili Victoria Novotná, Jessica Gašparová a Adriana Mierna, na druhom 
mieste sa umiestnili Vanesa Ondrkálova a Peter Urbanec a tretie miesto získala Adela Bábiková.
Z Majstrovstiev Slovenska v Poprade si tituly Majsterka Slovenska odnieslinv kategórií od  
8 do 9 rokov Jessica Gašparová a Victoria Novotná. V kategórií 10 - 11 rokov Vanesa Ondrká-
lová, bronzové medaily si vybojovali Adela Bábiková a Adriana Mierna. Viktoria Novotná si 
tiež odnáša titul Víťaz Slovenského pohára. V medailovej štatistike Majstrovstiev Slovenskej 
Republiky sa tak Karate klub Mugen v kategórii Kumite - jednotlivci umiestnil z 52 tímov na 
výbornom 3. mieste. Okrem týchto úspechov treba spomenúť aj vynikajúce výsledky pretekár-
ky Miroslavy Kopúňovej, ktorá nadviazala na svoje vystúpenia vo Svetovom pohári a v Madride 
získala bronz na Majstrovstvách sveta WKF.

ZÁVEREČNÉ POSTAVENIE V TABUĽKÁCH V SEZÓNE 2018/2019

KARATE MUGEN

DOWNHILL

DOWNHILL

ŠACH

FUTBAL

Nemšovčan Norbert Vavro má za sebou prvé kolá súťaží v zjazdovej cyklistike. V 1. kole Sloven-
ského pohára v Downhille obsadil 4. miesto, v druhom kole skončil na 10. mieste. Zúčastnil sa 
aj Európskeho pohára v Slovinsku, kde po nepríjemných pádoch obsadil napokon 53. miesto.  
V týchto dňoch sa konajú ďalšie kolá, v ktorých mu prajeme veľa úspechov. 

PRIPRAVUJEME
PRAGUE GAMES: Klub NTS FK - ZŠ Nemšová sa zúčastní 16. ročníka najväčšieho mládež-
níckeho medzinárodného turnaja na svete Praga Games 2019 už 11-krát po sebe. V predo-
šlých ročníkov dievčatá z Nemšovej získali 11 medailí. Predpokladaná výprava 80 ľudí bude 
v Prahe bojovať v 3 kategóriách (mladšie žiačky, staršie žiačky, dorastenky).
Mladšie žiačky G - 12 Fat Pipe Chodov Florbal (Česko); Ivanti Tiger Jižní Město Praha (Čes-
ko); Zug United (Švajčiarsko); NTS FK - ZŠ Nemšová
Staršie žiačky G - 14 FA Mladá Boleslav (Česko); FBC Hranice (Česko); Landvetter Wiings 
(Švédsko); NTS FK - ZŠ Nemšová
Dorastenky G - 16 1.SC Tempish Vítkovice (Česko); Fat Pipe Chodov Florbal (Česko); Varla 
IBK (Švédsko); NTS FK - ZŠ Nemšová

CHAMPION RACE - 24.8.2019. Gazdovstvo Uhliská
UMIESTNENIE V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2018/2019
2. liga B - KNŠ Nemšová/Horné Srnie - 12. miesto      3. liga B - KNŠ Nemšová/Horné Srnie „B“  
- 10. miesto  4. liga B21 - KNŠ Nemšová/Horné Srnie „C“ - 5. miesto       4. liga B21 - KNŠ Ne-
mšová/Horné Srnie „D“ - 6. miesto

FKS NEMŠOVÁ

Starší dorastenci IV. liga D 19 sk.(SZ ZsFZ) 1 26 24 1 1 110:16 73

Starší žiaci III. liga SŽ U 15 (SZ ZsFZ) 12 22 3 3 16 29:97 12

Mladší žiaci III. liga MŽ U 13 (SZ ZsFZ) 6 22 11 1 10 70:54 34

TJ DRUŽSTEVNÍK VLÁRA ĽUBORČA

Muži VI. liga (ObFZ TN) 13 28 10 6 12 52:66 36

Dorastenci VI. liga D-U19 (ObFZ TN) 5 16 8 0 8 66:46 24

TJ JRD VLÁRA KĽÚČOVÉ

Muži VI. liga (ObFZ TN) 9 28 12 3 13 68:65 39

Vladimír Gajdoš


