
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

Začiatkom tohto roka ste boli informovaní o nie práve prí-
jemnej skutočnosti, ktorou bolo zvýšenie cien stočného 
(ceny za odpadové vody z domácností) v našom meste. 
Návrh na zvýšenie cien stočného bol odsúhlasený Úra-
dom pre reguláciu sieťových odvetví, po predchádzajúcom 
schválení návrhu na zvýšenie stočného valným zhromaž-
dením Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh,  
s. r. o. (ďalej: „vodárenská spoločnosť“). Viem, že pre mno-
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Archeologické nálezy
v katastri nášho mesta

Deviata trieda sa otvára
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hých je opodstatnená otázka, či bolo nevyhnutné cenu 
stočného zvyšovať.
V roku 2006 Nemšová, Horné Srnie, Skalka nad Váhom, 
Hrabovka, Dolná Súča a Horná Súča založili vodárenskú 
spoločnosť. Jedným z hlavných cieľov založenia tejto spo-
ločnosti bolo udržať čo najnižšie ceny vodného a stočného 
v našom regióne. 
V roku 2010 mesto Nemšová získala vo vodárenskej spo-
ločnosti väčšinový majetkový podiel, ktorému zodpovedal 
rovnaký podiel na hlasovacích právach. Toto umožňovalo 
Nemšovej rozhodovať o celej vodárenskej spoločnosti bez 
potreby súhlasu zvyšných obcí - spoločníkov.
V roku 2017 došlo na valnom zhromaždení spoločnosti  
k rozhodnutiu, ktorým bol znížený podiel na hlasovacích 
právach mesta Nemšová z pôvodných viac ako 90% na 
súčasných asi 37 %. Napriek tomu, že hoci naša majetko-
vá účasť - vklad nášho mesta do vodárenskej spoločnos-
ti zostal 90 %-ný, hlasovať sme mohli už len v rozsahu 
37 %. Sami sme teda dobrovoľne odsúhlasili zníženie na-
šich hlasovacích práv a tým aj stratu svojho väčšinové-

ho vplyvu na všetky významné rozhodnutia vodárenskej 
spoločnosti ( napr. kto bude konateľom spoločnosti, či si 
spoločnosť zoberie úver aj či sa zvýši cena vodného alebo 
stočného, čo a kde sa bude opravovať...).

Keď som prvýkrát nastupoval do funkcie primátora v de-
cembri 2018, netušil som, v akej zlej ekonomickej situácii 
sa vodárenská spoločnosť nachádza. Zdôvodňované to 
bolo údajným doplácaním vodárenskej spoločnosti na úni-
ky vody z potrubí na území mesta Nemšová. Preveril som 
tieto tvrdenia a zistil som, že hlavnou príčinou vážnych 
finančných problémov spoločnosti je nákladná prevádzka 
nového 60 km dlhého úseku kanalizácie vybudovaného 
mimo mesta Nemšová, k čomu je potrebné prirátať spláca-
nie úveru, ktorý si spoločnosť zobrala v roku 2016. Realitou 
je, že na jednej strane sa napr. v Hornej Súči zhotovilo viac 
ako 22 kilometrov novej kanalizácie s množstvom prečer-
pávacích staníc, ktorých prevádzka je finančne náročná. 
Na strane druhej sa obyvatelia Nemšovej podieľajú platba-
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PRVÝM ŠÉFREDAKTOROM 
NEMŠOVSKÝCH NOVÍN BOL 
VOJTECH KORVAS. 

Bolo to presne 23. februára a spolu s lis-
tinou bola prijatá prvá redakčná rada  
v zložení: Eva Bahnová, Renáta Dorúšková, 
Jana Gajdošíková, PaedDr. Helena Kramá-
riková, Elena Lašová, Ing. Miroslava Mazá-
nová, Bronislava Šebíková, Ing. Anton Šu-
michrast, Iveta Toporová, Ing. Ivan Vanko, 

Katarína Vašíčková a Vojtech Korvas, ktorý 
bol zároveň šéfredaktorom. Dvojmesačník 
v roku 1996 vyšiel spolu 5-krát a bol vydá-
vaný mestským úradom. 

Nebol to ale prvý, ani posledný pokus  
o vydávanie periodika pre našich občanov.  
V jeho prvom článku v nultom vydaní, kto-
rý napísal vtedajší primátor mesta Nem- 
šová Ján Mindár, sa dozvedáme, že pod 

týmto názvom sa vydával už v rokoch 1968-
70. V roku jeho opätovného vzniku nastala  
v našom meste ešte jedna snaha o vy- 
dávanie periodika pre občanov pod náz- 
vom „Nemšovské noviny“. Toto „nezávis-
lé periodikum“ sa vydávalo od septem-
bra 1996 do januára 1997. V jeho nultom 
čísle sa k občanom prihovoril Vojtech 
Korvas, ktorý priblížil dôvody a príčiny 
jeho vzniku. Nemšovské noviny sa mali 
odlišovať od tých vydávaných mestom, 
nemali plniť len funkciu oznamovateľa  
a sprostredkovateľa, ale občania v ňom  
mohli inzerovať (blahopriania, úmrtia, spo-
mienky a pod.). Prostredníctvom iného vy-

239 500 výtlačkov a presne 110 vydaní bolo 
vytlačených do dnešného dňa pre občanov 
mesta. Čítať sme ich mohli v priebehu 25 ro-
kov od momentu, keď bolo na ôsmom riad- 
nom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Nemšovej v roku 1996 prijaté uznesenie 
č. 8B/9 týkajúce sa Zriaďovateľskej listiny 
Nemšovského spravodaja. 

NEMŠOVSKÝ SPRAVODAJ - NEMŠOVSKÉ NOVINY – NEMŠOVSKÝ SPRAVODAJCA

Bombardovanie
Nemšovej, apríl 1945

st
ra

na
6

CESTA 
NEMŠOVSKÉHO SPRAVODAJCU



www.nemsova.skNEMŠOVSKÝ        SPRAVODAJCA                2

Nemšovský spravodaj z roku 1996, nulté číslo

Hlavička Nemšovských novín, 1996

Hlavička novín Nemšovský spravodajca, 1997
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davateľa, v inom formáte vychádzal každý mesiac. Ma-
jiteľom novín bol Peter Sabatka, šéfredaktorom Vojtech 
Korvas a nakladateľmi Jozef Kraus a Jozef Kubaštík.  
Členmi redakčnej rady boli Renáta Dorúšková, Eva Bah-
nová a Vladimír Gajdoš.
V roku 1997 nastala zmena. Nemšovské noviny sa 
prestali vydávať a Nemšovský spravodaj zmenil svoj ná-
zov. „Nemšovský spravodajca“, ako ho poznáme dodnes, 
prevzal grafickú stránku Nemšovských novín, vydava-
teľom sa stal MsÚ Nemšová a vydávaný bol ako dvojme-
sačník, neskôr ako štvrťročník.

ŠÉFREDAKTORI 

Prvým šéfredaktorom bol Vojtech Korvas. Najdlhšie bola 
šéfredaktorkou Ing. Eva Brandoburová (72 vydaní, z toho 
48 ako šéfredaktor). V Nemšovskom spravodajcovi pra-
covala od roku 1996 do roku 2019 (okrem rokov 2014-15 

a 2017-18). V roku 2005-2006 bol šéfredaktorom šiestich 
vydaní Bc. Stanislav Mičko. V rokoch 2013 až 2018 bola 
šéfredaktorkou Ing. Iveta Jurisová (22 vydaní). V roku 
2019 to bola opäť Ing. Eva Brandoburová. V súčasnosti je 
od roku 2020 šéfredaktorkou Bc. Miroslava Dubovská (4 
vydania). 

ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY

V priebehu času mala redakčná rada 30 rôznych členov, 
niektorí pôsobili kratšie, iní dlhšie. Na začiatku sa skla-
dala z 11 členov, dnes ju tvorí 5 členov. Absolútne prvens- 
tvo patrí Vladimírovi Gajdošovi (1997 – 2021). S  písaním 
začal v roku 1996 v Nemšovských novinách (4 vydania)  
a od roku 1997 je autorom spolu 102 vydaní športovej rub-
riky v Nemšovskom spravodajcovi. Patrí mu teda prven-
stvo v účasti na tvorbe nemšovských periodík v meste 
Nemšová. Medzi tých najaktívnejších okrem neho patria 
Mgr. Lenka Tršková (52 vydaní), Ing. Miroslava Mazánová 
(51 vydaní), Pavel Králik (48 vydaní) a Mgr. Mária Urbán-
ková (46 vydaní).  V súčasnosti sú členmi redakčnej rady 
Vladimír Gajdoš, Mgr. Mária Lašová, Mgr. Mária Urbán-
ková, Bc. Barbora Koníčková a Bc. Miroslava Dubovská.

Pri príležitosti 25. výročia nemšovských periodík v meste 
Nemšová sa na jar tohto roku plánovala aj výstava sta-
rých vydaní Nemšovského spravodaja, Nemšovských no-
vín a Nemšovského spravodajcu. Pre pandemické opat- 
renie bola jej príprava pozastavená a pokračovať bude po 
uvoľnení opatrení, aby sme si ju mohli naplno vychutnať 
a sprostredkovať všetkým občanom mesta.  Veríme, že to 
bude čoskoro a s mnohými z vás sa stretneme na jej sláv-
nostnom otvorení. 

Miroslava Bachratá

mi za stočné (nemšovský úsek cca 22 km) 60 % z celko-
vo zaplateného stočného, čo je viac než platia všetky 
ostatné obce dohromady. Napríklad spomenutá Horná 
Súča s úsekom kanalizácie niečo dlhším, ako má celé 
mesto Nemšová, platí stočné vo výške menej než 5%  
z celkových platieb stočného, teda ani nie desatinu 
toho, čo platíme my v Nemšovej. Realitou nanešťas-
tie je aj to,  že náklady na odvedenie a likvidáciu 1 m³ 
odpadovej vody predstavujú viac ako 2 €, čo znamená, 
že vodárenská spoločnosť pri súčasnej cene stočného 
stále produkuje stratu. Odstrániť, resp. znížiť by sa ju 
podarilo vtedy, keby za odpadovú vodu začali už ko-
nečne platiť tí, ktorí ju už do kanalizácie vypúšťajú, no 
tomu tak stále nie je.  

V minulosti bola predstava pustiť sa do každého do-
stupného projektu, ktorý je financovaný z dotácií. Zrej-
me tomu tak bolo aj pri rekonštrukcii čističky a odka-
nalizovaní blízkych obcí v rámci mnou spomínaného 
projektu. Zostalo nám však ponaučenie, že najskôr je 
potrebné starostlivo zvážiť schopnosť v budúcnosti 
finančne zvládnuť prevádzku takto zrealizovaných 
projektov, pretože nie je dôležité len získať peniaze na 
výstavbu, ale vedieť následne aj finančne zabezpečiť 
bežnú prevádzku. Veď čo by sme mali z toho, ak by sme 
takto v súčasnosti postupovali a získali  peniaze napr. 
na výstavbu krytej ľadovej plochy, keď by sme nebo-
li schopní z tržieb, bez významnej finančnej záťaže 
mestského rozpočtu, financovať jej bežnú prevádzku. 

Na záver dodávam, že i dnes platí: „po bitke je každý 
generál“. Preto treba uznať, že predchádzajúce vedenie 
mesta stálo v roku 2016 pred zložitou otázkou, či ísť do 
tohto obrovského projektu spolu s ostatnými obcami 
alebo nie a osamotene hľadať financie na opravu čis-
tičky odpadových vôd. V tomto prípade došlo zrejme  
k preceneniu schopnosti financovania chodu uve-
deného projektu po jeho uvedení do prevádzky, čoho 
následky teraz znášame a zrejme aj budeme ešte dlho 
znášať.  

Miloš Mojto, primátor mesta

NAJDLHŠIE BOLA ŠÉFREDAKTORKOU
EVA BRANDOBUROVÁ - 72 VYDANÍ, 
Z TOHO 48 AKO ŠÉFREDAKTOR.

ABSOLÚTNE PRVENSTVO PATRÍ  
VLADIMÍROVI GAJDOŠOVI (1997 – 2021). 
JE AUTOROM SPOLU 102 VYDANÍ  
ŠPORTOVEJ RUBRIKY  
V NEMŠOVSKOM SPRAVODAJCOVI.

„SOM“ - je mobilná, integračná platforma postavená na systéme 
hybridnej mobilnej aplikácie, je podobná všetkým aplikáciám, 
ktoré sú v telefóne za predpokladu použitia operačného systému 
iOS alebo Android. Inštaluje sa na zariadenie a dá sa vyhľadať  
a stiahnuť v App Store či Google Play. V súčasnej „beta“ podo-
be aplikácia ponúka iba základné funkcie. Základným pos- 
laním aplikácie je sprostredkovať občanom mesta Nem- 
šová rôzne správy a oznamy, ktoré prostredníctvom apli-
kácie SOM dostane každý občan priamo do svojho mobilu.  
K správe môže byť pridaná aj notifikácia, obrázok či odkaz na vi-
deo. Už od prvých dní používania aplikácie sa ako veľmi užitočná 
ukazuje funkcia „Podnety od občanov“, kde občania môžu priamo 
v aplikácii vytvárať podnety na mesto, ktoré sa zobrazia v e-mai-
lovej adrese zodpovedného zamestnanca MsÚ/primátora. Za takto 
odoslané podnety ďakujeme a na základe niektorých v súčasnosti 
už konáme. Zatiaľ nevyužívanou funkciou je „Susedská burza“, 
kde občania môžu pridávať bezplatne vlastné inzeráty. Inzerá-
ty však nesmú byť v rozpore s Ústavou SR a ostatnými práv-
nymi predpismi SR a EÚ, ponúkať tovar alebo služby v rozpore  
s právnymi predpismi SR a EÚ, propagovať predaj tabakových 
a alkoholických výrobkov, obsahovať text, ktorý je zavádzajúci, 
poškodzujúci orgány mesta a záujmy mesta. 
V prípade potreby si mesto Nemšová vyhradzuje právo na úpra-
vu textov, prípadne odmietnutie inzerát zverejniť a zároveň ne-
zodpovedá za obsahovú stránku.
V budúcnosti (po skončení skúšobnej prevádzky aplikácie cca 
o 2 mesiace) plánujeme rozšírenie aplikácie napr. o: „Odpadové 
hospodárstvo“ – harmonogramy vývozu odpadu a pod. „Šport“ – 
informácie o športových udalostiach, výsledkoch zápasov a pod. 
Ďalšie rozšírenie je na Vás – občanoch mesta Nemšová, očaká-
vame Vaše podnety a návrhy. 
Aplikáciu si môžete stiahnuť do mobilného telefónu na webovej 
stránke www.spravyomeste.sk alebo ju nájdete v aplikáciách  
na GooglePlay.

Rudolf Kúkel, prednosta MsÚ

SOM 
NEMŠOVÁ 
Mesto Nemšová od 1. marca 2021 spustilo beta verziu mobilnej 
aplikácie Správy o meste Nemšová, skrátene SOM NEMŠOVÁ.

NEMŠOVSKÝ SPRAVODAJCA sa stal pravidelným 
sprostredkovateľom správ a udalostí nášho mesta.  
25 rokov prináša na svojich stránkach informácie  
o plánovaných či zrealizovaných projektoch v mes-
te, výstupoch z rokovaní mestskej samosprávy, ale 
i správy z kultúrno-spoločenského života, športu,  
z diania v školách, vo farnosti, novinky z environ-
mentálnej oblasti....
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Zbierka kníh našich mestských knižníc je bohatšia. Aj 
keď prijímanie objednávok a vydávanie kníh sa realizuje 
telefonickou alebo elektronickou formou, kniha je naďa-
lej dobrým priateľom našich občanov.
Desiatky rokov sa marec považuje za mesiac knihy (od 
roku 1955). V našej knižnici bol tradične spojený s ak-
tivitami venovanými najmä deťom základných a ma-
terských škôl. Organizovali sme besedy, ale i súťaže  
v recitácii. Interaktivita bola zameraná na obohatenie 
poznania detí, na rozvíjanie čitateľskej a predčitateľskej 
gramotnosti, čítanie či prezeranie kníh a zoznámenie sa 
s novými autormi detskej literatúry.
Napriek súčasnej epidemiologickej situácii, ktorá sa 
stala prekážkou našich aktivít s deťmi, sme zabezpeči-
li v spolupráci s mestom Nemšová doplnenie knižného 
fondu pre širokú vekovú skupinu čitateľov. Mesto pris-
pelo čiastkou 580 €, za ktorú bolo zakúpených spolu 51 

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
V KATASTRI NÁŠHO MESTA

Nakladanie balíčkov Príprava balíčkov pre seniorov

Ozdobná nádoba

Mestská knižnica Nemšová doplnila svoj knižný fond

Nohy

Čakan

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

V čase pandémie sú vysoké dávky vitamínov dôležité na posilnenie imunity, 
preto v tejto neľahkej situácii plnej neistoty a obmedzení sa mesto Nemšová 
rozhodlo poskytnúť seniorom nad 65 rokov balíčky, ktoré obsahovali: 2 kusy 
respirátorov FFP2, vitamín C, vitamín D a citróny. Už v utorok 9. marca 2021 
zamestnanci mestského úradu v spolupráci s miestnou skautskou organi-
záciou 117. zbor sv. Františka z Assisi, Horné Srnie – Nemšová – Dolná Súča 
začali s doručovaním balíčkov seniorom nad 70 rokov do všetkých mest-
ských častí. V piatok 12. marca 2021 sa úspešne doručili balíčky i seniorom 
nad 65 rokov. Spolu sa doručilo viac ako 1000 balíčkov obyvateľom s trvalým 
pobytom v Nemšovej. 
Cieľom tejto akcie bolo urobiť radosť tým, ktorí sú v tejto situácii najzraniteľ-
nejší. Veľká vďaka patrí každému, kto v náročnom období prejaví ľudskosť, 
empatiu a kto myslí aj na slabších. Vitamíny a ochranné pomôcky pomô-
žu ochrániť rizikové skupiny ľudí pred koronavírusom tým, že posilnia ich 
imunitu. Tešme sa preto aj z maličkostí, pripomeňme si krásne okamihy, 
ktoré sme prežili s priateľmi či rodinou. No nezabúdajme na čaro života! Ne-
rozhoduje len vek, ale i životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa 
človeka žiť svoj život pre ostatných.

Mária Palušná

CHRÁNIME NAJZRANITEĽNEJŠÍCH
Podať pomocnú ruku, byť naporúdzi a vzájomne si pomáhať bola prvotná myšlienka pri 
úvahách, ako zabrániť vírusu šíriť sa v obydliach našich občanov. Pomocná ruka bola po-
daná formou vitamínových balíčkov našim najzraniteľnejším.

DÔLEŽITÉ OZNAMY

KNIHA
VEĽKÝ PRIATEĽ ČLOVEKA

Na základe petície občanov za predaj cestovných 
lístkov na železnici mesto Nemšová oslovilo miest-
nych podnikateľov o prevádzkovanie služby preda-
ja, čoho výsledkom je uzatvorená mandátna zmluva 
medzi Železničnou spoločnosťou SR, a.s., a spoloč-
nosťou Fehers s.r.o., ktorá vo svojej prevádzke na 
Ulici Janka Palu realizuje predaj cestovných dokla-
dov denne v čase od 6,00 hod. do 23,00 hod.

Projekt  IBV Pod horou, ktorého 
realizácia bola plánovaná na ok-
tóber 2020. bol z dôvodu odkry-
tých nálezov pozastavený. Ne-
predvídaná situácia v Kľúčovom 
dostala naše mesto do povedo-
mia archeologickej spoločnosti 
unikátnymi objavmi.

V ploche komunikácií novovznika- 
júcej ulice v Kľúčovom sa nám po-
čas archeologického výskumu po-
darilo zachytiť množstvo nálezov  
z viacerých časových horizontov. 
Ako prví plochu osídlili nositelia ba-
denskej kultúry v strednom stupni 
neskorej doby kamennej, približne 
3500 rokov pred naším letopočtom. 
Na ich možný náhly zánik nám pou-
kazuje masívna vrstva zosunutej ze-
miny, prekrývajúca pozostatky ich 
osídlenia. 

Následne plochu využili nositelia lu-
žickej kultúry v strednej, resp. mlad-
šej dobe bronzovej, približne v 15. 
stor. pred naším letopočtom, pričom 
tu podľa nálezov sídlili minimálne 
300 – 400 rokov. Podarilo sa nám tu 
doložiť aj viacero obydlí, ktorých po-
čet nám tiež poukazuje na fakt, že sa 
tu nachádzala sídelná štruktúra roz-
siahlejšieho typu, dalo by sa povedať 
mesto. Z tohto obdobia sme zachytili 
taktiež množstvo nálezov z bronzu, 
napr. dýku, bojový čakan či viacero 
ihlíc a častí šperkov. 
Pozostatky najmladšieho osídlenia 
plochy predstavovali archeologické 
objekty z vrcholného stredoveku, 
resp. 13. – 14. stor. Takmer s isto-
tou ide o dôkaz včasnejšej existen-
cie stredovekej dediny Kľúčové,  
s prvým historickým záznamom až  
z roku 1328 ako Villa Kluchov. 
     Mgr. Juraj Malec, PhD.

Trenčianske múzeum

publikácií v pestrom zastúpení žánrov od detských kníh 
po bestsellery. Z celkového počtu nových kníh sa 8 na-
chádza v knižnici mestskej časti Kľúčové a 5 v knižni-
ci mestskej časti Trenčianska Závada. Do pozornosti 
čitateľom dávame autorov ako Róbert Bryndza, Arne 
Dahl, ale i horúce novinky napínavých príbehov „V tie- 
ni“, „Klbko zmijí“ od Dominika Dána alebo pre milovní-
kov histórie „Na želanie kráľa“ od Kristíny Brestenskej. 
Deťom ponúkame bájky o zvieratkách a rozprávky, no  
i „Prázdniny pri mori s Montesori“ od Laurie Daubaovej. 
Čitateľom uprednostňujúcim populárno-náučné čítanie 
dávame do pozornosti nové vydanie zvládnutia stresu 
v súčasnej dobe. V októbri 2020 knižný fond obohatil aj 
primátor mesta JUDr. Miloš Mojto 19 knihami prevažne 
autorov medzivojnového obdobia, ktoré vydalo naklada-
teľstvo Slovenský spisovateľ. Ide o knihy pre náročných 
čitateľov.
Prevádzka a zapožičiavanie kníh v súčasnom období je 
obmedzená, no veľkým potešením je, že nemšovskí čita-
telia obmedzenia prijali a naďalej je pre nich kniha dob-
rým priateľom! Aj v tomto mesiaci – marci – vám praje-
me pekný zážitok s dobrou knihou!

Renáta Švančarová

Regionálna vodárenská spoloč-
nosť Vlára – Váh, s. r. o. Nemšo-
vá, oznamuje svojim zákazní-
kom – producentom odpadovej 
vody, že na základe rozhodnutia 

valného zhromaždenia spoločnosti a rozhodnutia 
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví od 20. ja- 
nuára 2021 pristúpila k úprave ceny stočného zo 
sumy 0,97 € za m3 na sumu 1,12 € za m3 vrátane DPH.  

Z dôvodu potreby preukazovania sa negatívnymi 
testami na COVID-19 je v meste Nemšová zriadené 
mobilné odberové miesto, prevádzkované denne na 
Ulici športovcov, areál NTS Nemšová.

PREVÁDZKOVÉ HODINY
Pondelok / Streda / Piatok od 8,00 hod. do 16,30 hod.

Utorok / Štvrtok od 10,00 hod. do 18,30 hod.
Sobota / Nedeľa od 9,00 hod do 17,30 hod.

Mobilné odberové miesto bude  
prevádzkované do 30. júna 2021.

inzercia
FEHERS, S. R. O. 

PREDAJŇA OVOCIA, 
ZELENINY A POTRAVÍN 

▪ možnosť objednania nákupu s dovozom  
k Vám domov ▪ objednávky sa prijímajú  

počas celého dňa ▪ objednávky prijaté do 11:00  
budú vybavené a rozvezené v ten istý deň 

▪ rozvoz tovaru v súčasnosti ponúkame  
v čase od 12:00 do 14:00 ▪ cena za dovoz 

je 1,00€ ▪ realizácia platby je možná platobnou kar-
tou, v hotovosti alebo stravnými lístkami

tel. 0948 685 286
e mail obchod@fehers.eu

Aktuálne ide o skúšobnú prevádzku, preto prosíme  
o zhovievavosť a Vašu spätnú väzbu.  

V blízkom období pripravujeme e-shop.

WWW.FEHERS.EU
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ONLINE BESEDA S HOROLEZCOM 

V januári zažili žiaci zo 4. A netradič-
nú online hodinu vlastivedy. Pripojil sa  
k nim horolezec ONDREJ HÚSERKA, re-
prezentant Slovenska v alpskom lezení. 
Ondrej pochádza z Nemšovej a lezeniu 
sa venuje od sedemnástich rokov. V prvej 
časti pútavo rozprával o Tatrách, ktoré 
veľmi dobre pozná. Prostredníctvom fo-
tografií a videí žiakom v druhej časti ho-
voril o svojich expedíciách do Patagónie, 
Himalájí a Kirgizska. Ukázal, čo všetko 
horolezci potrebujú na takýchto cestách. 
V závere stihol odpovedať aj na zvedavé 
otázky detí. Dúfame, že v budúcnosti prí-
de k nám do školy aj osobne.

PRVÝ POLROK JE ZA NAMI

Pandémia nového koronavírusu pozna-
čila aj spôsob odovzdávania polročného 
hodnotenia. Prvýkrát si žiaci našej ško-
ly neprevzali výpisy známok za 1. polrok 
osobne z rúk pani učiteľky a neodniesli si 
ich hrdo domov. To ale neznamená, že za 
svoju prácu v škole i počas online vzde- 
lávania neboli odmenení. Rodičia boli 
o výsledkoch svojich detí informovaní 
elektronicky a z EduPage si 29. januára 
stiahli polročné hodnotenia, čím sme ofi-
ciálne ukončili prvú polovicu tohto škol-
ského roka. Zvládli sme to! Hodnotenie 
neobišlo ani pani učiteľky a rodičov. Naši 
prváčikovia z 1. B si totiž odovzdávanie 
vysvedčení nechceli len tak nechať ujsť 
a odvážne si to vyskúšali  rovno z tej dru-
hej strany. Vystavili vysvedčenie svojim 
rodičom, ktorým takto poďakovali za po-
moc a obetavý prístup pri učení. 

NEZABUDLI NA NÁS

Vo februári sme rozdali žiakom prvého 
stupňa, ktorí sa vrátili do školy, bavlnené 
farebné ochranné rúška. Priniesli nám ich 
naše bývalé žiačky a florbalistky z NTS – 
FK ZŠ Nemšová. Niektoré boli srdiečkové, 
iné bodkované, hviezdičkové... Hýrili pes-
trými farbami, až mali pani učiteľky dile-
mu, ktoré rúška pre svojich žiakov vyberú. 
Deti sa im veľmi potešili a už v utorok ich 
po dôkladnom maminom vypratí s hrdo-
sťou prezentovali v triede. Veľmi pekne 
dievčatám ďakujeme za nezištnú podpo-
ru, ktorú našej škole prejavili.

STÁLE JE TU ŠKOLA, AJ KEĎ SME DOMA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

Tvorivá činnosť v online ŠKD Srdiečka od prváčikov k sv. Valentínovi

ŠKD FUNGUJE ONLINE

Naše pani vychovávateľky od marca na-
hrádzajú deťom 1. – 3. ročníka chýbajúci 
kontakt so svojimi rovesníkmi prostred-
níctvom poobedňajšieho ONLINE ŠKD. 
Deti síce vidia svojich spolužiakov po-
čas online hodín, ale v online ŠKD je to 
iné. Slobodne sa môžu porozprávať a za- 
smiať so svojimi kamarátmi, ukázať im 
svoje hračky či domáce zvieratká a do 
diania a tvorivých činností môžu zapo-
jiť aj svojich mladších či starších súro-
dencov. Každé oddelenie má k dispozícii 
svoju pani vychovávateľku v pracovný 
deň od 13.00 – 13.45 hod. Vieme, aké je 
to náročné pracovať a zároveň mať doma 
deti. Preto môžete využiť túto možnosť aj 
vy a zmysluplne vyplniť deťom voľný čas. 
Veríme, že im takto spoločne uľahčíme 
najmä odlúčenie od kolektívu.

NAŠE ÚSPECHY

V decembri vyhlásilo ministerstvo škol-
stva výzvu Čítame radi na podporu čita-
teľskej gramotnosti na nákup detských 
kníh a audiokníh.  Potešil nás zoznam 471 
podporených škôl, medzi ktorými bola 
aj naša škola. Maximálnu sumu 800 € 
sme využili na nákup kníh do žiackej 
knižnice. Tešia sa z toho hlavne naši pr-
vostupniari, ktorí sa ihneď pustili do čí-
tania a s knižkou v ruke sa teraz doma 
určite nenudia. 
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili  
do 32. ročníka výtvarnej súťaže Príroda, 
životné prostredie a deti. Opäť sa ukázalo, 
že na našej škole máme šikovné deti. Vý-
tvarne sa realizovalo mnoho detí z našej 
školy. Gratulujeme Táničke Pecháčkovej 
z 1. B, ktorej prácu Strašiak v záhrade po-
rota ocenila. Tánička pracovala pod vede-
ním p. uč. Mgr. Edity Peťkovej.
Darilo sa aj našim starším žiakom. Na 
okresnom kole technickej olympiády 
uspel s vynikajúcim výsledkom Riško 
Holeček zo 7. A. Delil sa o 2. – 3 . mies-
to s iným súťažiacim. V krajskom kole 
olympiády v nemeckom jazyku v kate-
górii germanofónnych žiakov našu školu 
reprezentovala Emily Vidrová z 8. A. Obe 
súťaže sa uskutočnili dištančnou formou. 
Sme radi, že aj v súčasnej, pre žiakov ná-
ročnej dobe na vzdelávanie, sú takí, ktorí  
majú chuť učiť sa a pracovať nad rámec 
svojich povinností. Gratulujeme!

Za kolektív ZŠ pripravila Mária Lašová

S príchodom nového kalendárneho roka sme netrpezlivo čakali, ako budeme pokračovať vo vy-
učovaní. Mladší žiaci nám striedavo robia radosť v škole i zo svojich domovov. Starších žiakov vi-
díme dlhšiu dobu už len cez obrazovky našich počítačov, ale aj napriek neľahkej situácii pokraču-
jeme, učíme sa a darí sa nám.  Ako to vyzerá od januára so školskými aktivitami? Veď pozrite sami!

PÔSTNE OBDOBIE JE ČASOM NA OBNOVU VIERY, NÁDEJE A LÁSKY. SVÄTÝ OTEC NÁM TENTO 
PÔSTNY ČAS PREDSTAVUJE AKO CESTU OBRÁTENIA, MODLITBY A DELENIA SA O NAŠE DOB-
RÁ. A AKÉ AKTIVITY BOLI SÚČASŤOU KSŠ V TOMTO OBDOBÍ?

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ 
SPOJENEJ ŠKOLY

DUCHOVNÉ AKTIVITY

Popolcovou stredou sme začali sláviť nové 
liturgické obdobie – pôst.
Nesie sa  v znamení prebiehajúceho mi-
moriadneho Roku svätého Jozefa, ktorý 
pápež František vyhlásil pri príležitosti 
150. výročia vyhlásenia ženícha Panny 
Márie za patróna celej Cirkvi. Pri tejto 
výnimočnej príležitosti máme možnosť 
načerpať Božiu milosť aj získaním úpl-
ných odpustkov. V deň Slávnosti svätého 
Jozefa, ženícha Panny Márie, 19. marca, 
sa začal aj osobitný Rok rodiny. Kráčajme 
teda tohtoročným pôstom vedený príkla-
dom Sv. Jozefa a tam, kde žijeme, v našich 
rodinách, tam rozmýšľajme nad sebou, 
nad Bohom a nad blížnymi. Pôst nie je  
o tom, že človek niečo nemá, alebo že nie-

čo stráca. Hĺbka pôstu spočíva v obetavos-
ti a láske, ktorú chce človek tomu druhé-
mu prejaviť. 
ŠKOLSKÉ  I  MIMOŠKOLSKÉ  AKTIVITY

► Naši žiaci  i vyučujúci, aj keď nie sú  
v škole, pracujú usilovne ako včeličky na 
online hodinách. A čo zaujímavé vytvo-
rili? Deviataci si vyberajú stredné školy  
a svoje budúce povolanie. Ale aj piataci sa 
zamysleli a navrhli erb remesla, čím by 
chceli byť. Kaderníčka, právnička, mód-
na návrhárka, astronaut, architekt, vedec, 
pretekár na motorke... ► Na hodiny slo-
venského jazyka žiaci vytvárali krásne 
plagáty, komiksové príbehy, čitateľské 
záznamy, tvorili pozvánky, vizitky a za-
pojili sme sa do projektu Postava ožíva. 
► Ruštinári vymysleli projekty o ročných 
obdobiach a  rozvrhy hodín po rusky.  
► V Technickej olympiáde naši žiaci do- 
siahli krásne úspechy. V kategórii A Ši-
mon Matejka a Filip Štefánek z 8.A obsa-
dili 3. miesto a v kategórii  B  Jakub Forgáč 
zo 7.A  4. miesto. Gratulujeme. ► V rámci 
katolíckeho náboženstva žiaci vytvárajú 
zaujímavé projekty o Sv. Jozefovi, kde 
sa zameriavajú na jeho život a zázraky.  
► Naši piataci na geografii kreslili nád-
herné mapy, naučili sa, ako umiestniť 
maják, most, mesto, pole s trstinou, sop-
ky, prístav...a dôležité bolo poznať svetové 
strany a potom to už išlo ako po masle... 
► Aj tretiaci zaujímavo pracovali na bio-
lógii. Pri preberaní živočíchov strávili čas  
v náručí so svojimi zvieracími miláčikmi. 
A prečo? Predsa aby s nadšením svojim 
spolužiakom ukázali, zatriedili a popísali 
svoje zvieratko. Ten, kto nemá doma žiad-
neho živočícha, nebol smutný, priniesol si 
svojho plyšového kamaráta. ► V školskom 
klube detí  sa venujeme aktivitám zame-
raným na rozvoj tvorivosti a zručnosti. 
Deti si vyskúšali techniku vypaľovania do 
dreva a vyrobili si krásne lopáriky, vareš-
ky a aj voňavé farebné sviečky z vosku. ► 
Florbalistky z NTS – FK Nemšová spros-
tredkovali a darovali našej škole ručne šité 
rúška pre všetky deti našej školy, začo im 
patrí obrovská vďaka. Deti im namaľovali 
veľké srdce ako  symbol lásky a vďačnosti. 
Srdiečkové darčeky deti tvorili aj k sviat-
ku sv. Valentína. ► Výtvarným a tvorivým 
činnostiam s deťmi sa neustále venuje p. 
učiteľka Petronela Novosadová, ktorá pra-
cuje s deťmi formou výtvarných online 
dielničiek, ktoré sú  zamerané na rozvoj 
dieťaťa prostredníctvom kresby, maľby, 
kombinovaných techník, priestorovej 
tvorby a vznikajú tak jedinečné dielka, na 
ktoré sú deti i rodičia právom hrdé.

Krásne prežitie veľkonočných sviatkov, 
hlavne v zdraví a v spokojnosti, želajú všet-
kým vyučujúci a žiaci KSŠ.                              

Pripravila Mária Urbánková

PROJEKTOVÉ VÝZVY
Katolícka spojená škola Nemšová sa za-
pája aj počas dištančného vyučovania 
do viacerých projektových výziev.  Veľ-
ký vplyv na didaktiku vzdelávania a na 
kvalitu a nadčasovosť vyučovania bude 
mať spolupráca so Štátnym pedagogic-
kým ústavom a s ďalšími partnerskými 
školami v projekte „Pilotné overova-
nie  upravených Rámcových učebných 
plánov a vzdelávacích štandardov“. Po-
dobný pozitívny vplyv očakávame aj od 
spolupráce s Trnavskou univerzitou na 
projekte „ Didaktické reflektívne komu-
nity, alebo ako identifikovať problém 
praxe vo vyučovaní na našej škole“. 
Financovanie pozícií asistentov uči-
teľa, školského špeciálneho pedagóga  
a školského psychológa sme zabezpečili 
v rámci Národného projektu Pomáhaj-
úce profesie II. Škola úzko spolupracuje  
aj s mestom Nemšová na prípravách 
projektu zameraného na rekonštrukciu 
športového areálu.
Zápisy do prvého ročníka ZŠ, špeciál-
nych tried  a do prípravných ročníkov sa 
budú konať od 1. apríla do 30. apríla 2021, 
formou elektronickej prihlášky. 
V škole budeme okrem prvých ročníkov 
otvárať aj triedy prípravných ročníkov 
pre deti s narušenou komunikačnou 
schopnosťou a pre deti s poruchami au-
tistického spektra s normointelektom.  
V našej škole sa venujeme v špeciálnych 
triedach aj vzdelávaniu žiakov  s mentál-
nym postihnutím.
Zápisy do  Materskej školy sv. Gabriela sa 
budú konať predbežne v máji 2021, for-
mou elektronickej prihlášky.
O presných podmienkach fyzického 
zápisu  budeme informovať prostred-
níctvom webovej,  facebookovej stránky  
školy a ďalších komunikačných pros-
triedkov.

Lubomír Král
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ZÁKLADNÁ 
UMELECKÁ 
ŠKOLA

Keďže prezenčné vyučovanie 
v ZUŠ je aj v novom roku stále 
pozastavené, naďalej vyuču-
jeme dištančnou formou. Už 
je to presne rok, odkedy sme 
boli novou situáciou odtrhnutí 
od osobného kontaktu s na-
šimi žiakmi. Napriek tomu sa  
s nimi kontaktujeme prostred-
níctvom online aplikácií. 

Naši žiaci aj napriek sťaženým podmienkam vo vyučovaní usilovne 
pracujú, dokonca reprezentujú našu školu na rôznych súťažiach. Vo 
výtvarnom odbore nás úspešne reprezentovali žiačky p. uč. Bachratej: 
B. Kocianová, O. Klimecká, A. Gostíková, L. Gostíková, K. Prekopová  
a A. Hamarová, ktoré sa zapojili do projektu ,,Umenie z blízka“, ktorý 
pripravila Galéria mesta Bratislava. Okrem toho žiaci výtvarného od-
boru pracujú na výrobe vlastných masiek, denníkov a rôznych iných 
umeleckých prácach. Hudobný odbor si vybojoval v súťaži „MODRÝ 
SVET OČAMI UMENIA“ dve bronzové pásma. Získali ich žiačky L. Ďu-
ríková, pod vedením p. uč. L. Ondrušíkovej, a N. Miškechová, pod ve-
dením p. uč. Z. Púčkovej, obe v hre na klavíri. Túto súťaž usporiadala 
ZUŠ Bardejov. Verejné koncerty nám všetkým už veľmi chýbajú, pre-
to naďalej zverejňujeme formou videí príspevky našich hudobníkov, 
ktorí nezaháľajú ani v tomto období. 
Ani dramatický odbor v dištančnom vyučovaní nezaostáva. Malí 
herci si sami vyrábajú rôzne kulisy, kostýmy a dokonca pracujú aj 
na vlastných scenároch a videách. Fantáziu a húževnatosť pracovať 
majú aj naši tanečníci, ktorí si do internej súťaže sami  robili choreo-
grafie. Tancom prejavili svoje pocity, nálady a dali do neho všetko.

Želáme našim žiakom veľa trpezlivosti, radosti z umenia – hoci aj 
virtuálneho – a držíme si palce, aby sme sa konečne mohli všetci zú-
častňovať riadneho školského vyučovania. 

Viera Muntágová Nadstavba deviatej triedy našej školy

ČO MÁME NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE

MESIAC PLNÝ RADOSTI
Po dlhom odlúčení sa 8. februá-
ra stretli na pôde materskej ško-
ly malí škôlkari a triedy opäť ožili 
detským smiechom a džavotom. 
Znovuzvítanie po vianočných 
prázdninách a prerušení prevádz- 
ky sprevádzali siahodlhé rozhovory 
a veľká radosť zo spoločných hier. 
Aj personál školy prejavil potrebu 
návratu do pracovného pomeru,  
a tak raz bolo všetko tak, ako má 
byť. Do materskej školy nastúpilo 
80 % detí z celkového počtu. Rodičia 
akceptovali všetky nariadenia bez 
akýchkoľvek výhrad. Výchova a 
vzdelávanie našich najmenších sa 
dostala na pár dní do riadneho pro-
cesu. Absencia škôlkarskej zábavy 

bola zrejmá, a tak  piatok 12. február 
bol dňom triednych fašiangových 
karnevalov. Každoročná ľudová ve-
selica bola opatreniami obmedzená 
na triedy, ale zábava to bola skvelá. 
Deti aj učiteľky si deň užili v kos-
týmoch, so súťažami a tancami. Od  
8. marca sme sa vrátili do obmed-
zení, ktorým akosi nie je koniec. To 
nás veľmi mrzí, lebo naša práca je 
podmienená pôsobením spojeným 
s cieľavedomým a zámerným roz-
víjaním osobností detí. Veľkým pri-
aním je vrátiť školstvo do normálu  
a byť tými veľkými kamarátmi, 
ktorí sú zdrojom láskavosti, pria-
teľstva, dôvery, a tými, ktorí otvá-
rajú okienka detského poznania!

Človek je tvor spoločenský a po dlhých, už nikým „nechcených“ prázdninách je zrejmé 
tvrdenie, že u detí to platí dvojnásobne. „Chceme chodiť do škôlky!“ bola jednoznačná 
odpoveď našich najmenších.

DEVIATA TRIEDA SA OTVÁRA
Materská škola s radosťou ozna-
muje, že komplexná realizácia 
projektu nadstavby deviatej trie- 
dy našej školy sa blíži ku koncu! 
Stavebné práce sú ukončené, ak-
tuálnym cieľom je vybavenie škol-
skej kuchyne, interiéru triedy a 
ostatných miestností a následne 
realizácia rekonštrukcie detského 
ihriska. Predpokladom otvorenia 
deviatej triedy školy je dostatočný 
počet prihlásených detí, a preto aj 
touto formou dávame do povedo-
mia rodičom budúcich škôlkarov, 
že je možnosť prijatia už v máji 
2021. Žiadosti zákonných zástup-
cov o prijatie detí na predprimár-
ne vzdelávanie k septembru 2021  
v Materskej škole, Odbojárov 
177/8A, Nemšová a jej elokovaných 
tried na uliciach A. Kropáčiho 1, Ľu-
borčianska 2 a Trenčianska 43 sa 
budú podávať v čase od 3. mája do 
12. mája 2021. Forma podania bude 
aktuálne zverejnená na webovom 
sídle školy. Žiadosť na predpri-
márne vzdelávanie je dostupná na 
www.ms-nemsova.sk.

S radosťou a s dávno povestným 
milým úsmevom privítame ma-
lých drobčekov a predškolákov  
v našej materskej škole.

Miroslava Dubovská

  Dňa 23. 1. 2021 prijal veliteľ zá-
sahovej jednotky správu od primá-
tora nášho mesta o mimoriadnej 
situácii - vybreženiu odvodných 
rigolov na ceste do Trenčianskej 
Závady. Vzhľadom na situáciu  
a predpoveď počasia bol v čase 
11:18 vyhlásený poplach a jed-
notka vyrazila 11:27 v zostave 1+4  
s jedným kusom techniky CAS25 
RTHP. Po príchode na miesto bola 
jednotkou regulovaná doprava, 
vykonalo sa vyčistenie naplave-
nej zeminy z odtrhnutého svahu, 
odstránenie konárov a nečistôt, 
ktoré dážď spláchol z priľahlých 
pozemkov. Na križovatke do An-
tonstálskej doliny bol upchatý 
prepad, voda vytekala na vozovku 
a vzniklo jazero, ktoré sme pro-
stredníctvom plávacieho čerpadla 
odčerpávali. Rúru sa nám pre sil-
né znečistenie podarilo prepchať 
až trhacím hákom. Následne boli 
skontrolované ďalšie rizikové 
miesta, jednotka sa vrátila na zá-
kladňu a v čase 13:40 zahlásená na 
KOS TN späť do pohotovosti. 

  Dňa 25. 2. 2021 v čase 23:52 
prijal veliteľ DHZO správu o mi-
moriadnej udalosti v spoločnosti 
na výrobu obalového skla a na zá-
klade požiadavky veliteľa zásahu 
vyhlásil poplach jednotke DHZO. 
Na miesto udalosti vyrazila v čase 
00:02 CAS25 RTHP s posádkou 
1+3, ktorá prebrala miesto udalos-
ti a zabezpečila jeho monitoring 
po likvidácii. Na základe pravi-
delného merania potenciálne ne-
bezpečných miest termokamerou 
a vzhľadom na pokles teplôt kon-
štrukcií na bezpečnú úroveň veli-

teľ v čase 02:05 odovzdal miesto 
zamestnancom spoločnosti, ktorí 
začali vykonávať čistiace práce 
na technologickom zariadení. 
Išlo o poruchu, ktorá spôsobila 
silné zadymenie priestoru haly. 
Našťastie, počas zásahu nedošlo 
k zraneniu zamestnancov ani za-
sahujúcich hasičov.

  Dňa 5. 3. 2021 sa 11 členov 
DHZO Nemšová, Ľuborča a Kľúčo-
vé zúčastnilo špeciálneho výcvi-
ku v protiplynovom výcvikovom 
polygóne ZHÚ EBO Jaslovské 
Bohunice, kde si vyskúšali prácu   
a zdolávanie prekážok v sťaže-
ných podmienkach za pomoci au-
tonómneho dýchacieho prístroja 
(ADP). Absolvovaním toho typu 
výcviku boli všetci členovia cer-
tifikovaní ako oprávnení nositelia 
ADP, ktorí tak môžu zasahovať 
aj v extrémnych podmienkach  
a chrániť tak životy, zdravie a ma-
jetok nás všetkých.

Tomáš Prno

Z DENNÍKA
NEMŠOVSKEHO HASIČSKÉHO ZBORU

SPOLUPRÁCA S HASIČSKÝM ZBOROM SA STALA NEVYHNUTNOU 
SÚČASŤOU RIEŠENIA NEPREDVÍDATEĽNÝCH UDALOSTÍ. ICH PO-
MOC PRICHÁDZA VŽDY A ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ!

PREVENCIA

Na sklonku marca vyhlasuje OR HaZZ v Trenčíne obdobie zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom 
pásme, keď je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona  
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na 
lesných pozemkoch ZAKAZUJE najmä:

 fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať ot-
vorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku po-
žiaru,  vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný bio-
logický odpad,  zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde môže 
dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti  
s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b  zákona č. 314/2001 Z. z.  
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vy-
hlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o po-
žiarnej prevencii v znení neskorších predpisov POVINNÍ najmä:

 zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce 
hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy 
pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliad-
kovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém 
spojenia s ohlasovňou požiarov,
 zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho nára-
dia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
 udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody  
v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek  
a ich využitie na účinný zásah,
  prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zame-
rané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho  
horľavého odpadu z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti  

lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
4. vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje,  

napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, 
ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
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ZHORŠUJÚCA SA NEMECKÁ SITUÁCIA 

Situácia sa pre nemeckých vojakov od začiatku roku 1945 kom-
plikovala. Od začiatku februára prúdili do protektorátu cez Nem- 
šovú evakuačné transporty, odvážajúce zo Slovenska  stroje  
a vojenskú techniku. Od Orechového k Nemšovej sa sťahovali 
nemecké a maďarské pechotné i motorizované jednotky a slo-
venské jednotky verné Tisovmu režimu. Ustupovali  pred ná-
porom sovietskej 40. armády generála F.F. Žmačenka, patriacej 
k 2. ukrajinskému frontu maršala Malinovského a 1. rumunskej 
armády zborového generála Avramescua a zb. gen. Dascanescua, 
ktoré Nemcom zablokovali ústupovú cestu cez Nové Mesto nad 
Váhom, preto potom unikali cez Nemšovú. Dňa 6. apríla sa do 
Nemšovej stiahla rota slovenskej domobrany zástavníka Rudolfa 
Ďuriša a časť zásobovacieho oddielu 2. pešieho pluku a neskôr 
sa stiahli až na Moravu. Na druhý deň 7. apríla evakuovali do 
Nemšovej i väčšie jednotky pod velením Antona Adamoviča. Išlo 
asi o 800 vojakov a dôstojníkov. Časť z nich prešla do Sučanskej 
doliny, aby nemuseli opustiť územie Slovenska.

„Keď sa už blížil koniec vojny a Nemci aj Maďari utekali, vliekli 
so sebou i dobytok,  kravy či inú zver. Hnali pred sebou všetko, 
aby malo vojsko čo jesť. V noci nešli a prenocovali i u nás v zá-
hradách. S bratom sme išli a jednu ovcu sme im vzali.“

PRVÉ BOMBARDOVANIE 

Dňa 8. apríla nastalo prvé bombardovanie a väčšina nemeckej 
posádky sa rozutekala. Ešte pred ním vydalo veliteľstvo nemec-
kej brannej moci v Nemšovej nariadenie, že každý práceschopný 
obyvateľ musí ísť čistiť zákopy a či chceli alebo nie, museli ísť. 
Vtedy spustili lietadlá bomby. Zasiahnuté boli domy v Ľuborči 
na Kopcoch a v Nemšovej Mlyny. Rodine Švantnerovcov padla 
bomba tesne vedľa domu a zničila jeho prednú časť. Ďalšia padla 
Moravčíkovcom na kopcoch a zničila obidva domy. Stalo sa to 
okolo 11. hod. ráno. Letecký útok bol cielený na vojenské skla-
disko. Pri útoku bol zabitý jeden vojak. Zasiahnutý bol aj Martin 
Lubina, nemšovský gazda. Bomba mu padla pred okná. Do Tren-
čína už nebolo možno pre front prejsť. Viezli ho preto do Vsetí-
na, kde cestou stratil mnoho krvi a v nemocnici zomrel. Ranená 
bola i manželka železničného robotníka Jána Kňažka, ale tej sa 
podarilo vyliečiť. Po tomto bombardovaní ľudia z Nemšovej a Ľu-
borče ešte toho dňa hromadne utekali, len s tým najnutnejším 
do Trenčianskej Závady. Takmer celá Nemšová našla útočisko v 
tejto malej dedinke. Závaďania ich prichýlili, poskytli im pomoc 
a podelili sa so všetkým, čo len mali. V domoch sa schovávalo 
naraz i 30 - 40 ľudí. „...toto im nikdy nezabudneme...“ boli slová 
kronikára. A naozaj po vojne ako vďaka za pomoc bola postavená 
kaplnka Panny Márie Fatimskej. 

DRUHÉ BOMBARDOVANIE NEMŠOVEJ 

Trenčín a okolie až k moravským hraniciam mala brániť 76. ne-
mecká pešia divízia, 8. ľahká divízia a dva špeciálne prápory. 
Druhé bombardovanie prišlo 10. apríla o 8. hod. Tentokrát bolo 
mierené na vlársky most pri Ľuborči a zákopy pri Váhu, kde sa 
ešte zdržiavali Nemci. Vtedy veľmi utrpel koniec Nemšovej, kto-
rý bol takmer celý zbombardovaný. Na životoch straty síce ne-
boli, ale niekoľko domov sa zrútilo do základov. Osloboditeľské 
vojsko bolo už na druhej strane Váhu a Nemci tu na našej strane. 
Hrozilo im obkolesenie, preto začali ustupovať na Moravu. Naši 
ostatní vojaci, aby nemuseli s Nemcami bojovať a aby ich niekde 
neodvliekli, utiahli sa do hôr ako partizáni a tak znemožňovali 
prácu Nemcom. 

„Slovenskí vojaci slúžili Nemcom a tí nemšovskí potom od Nem- 
cov odišli. Pamätám si, vtedy sme išli z Nemšovej do Závady po 
ceste, bola to taká hlboká cesta, nebol na nej asfalt. Furmani po 
nej vozili drevo. Bola samá kaluž. Uprostred cesty tam vojaci od-
stavili autá a ušli do hôr k partizánom. Autá zostali na ceste úpl-
ne opustené. Zostalo v nich všetko, náradie, kľúče, prosto všetko 
tam ostalo a  kde kto išiel okolo, si pobral, čo chcel,“ spomína 
pamätník.
Na Nemšovú dopadali strely z druhej strany Váhu, odkiaľ oslo-
boditeľské vojsko napádalo Nemcov, ktorí sa tu ešte zdržiavali. 
Tento stav trval celé tri týždne. Granáty dopadali na Nemšovú 
vždy hustejšie. Dňa 13. apríla o pol 11. hod. dopoludnia dostala 
zásah i kostolná veža a školská budova od južnej strany. Granát 
poškodil značne jej strechu, lebo na povale explodoval a vznikol 
požiar, ktorý bol niekoľkými občanmi uhasený. Všetky okná vy-
leteli a na najväčšej triede a  nad kabinetom, nad ktorým granát 
vybuchol, odpadol celý strop. Dňa 17. apríla bola kostolná veža 
úplne odstrelená a po tomto nasledovalo už len odstrelenie troch 
mostov nemeckými vojakmi.

Miroslava Bachratá

BOMBARDOVANIE NEMŠOVEJ, APRÍL 1945

Nemšová po bombardovaní, apríl 1945

Rekonštrukcia kostolnej veže po 2. svetovej vojne

Stará škola (priestor dnešnej pošty) po 13. apríli 1945

4. časť (čítanie na pokračovanie)

V poradí už tretí Zborník Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne ponúka svojim čita-
teľom štúdie od M. Vincurského o kňazo-
vi Lukášovi z Nového Mesta nad Váhom  
a o jeho stratenom eucharistickom trak-
táte. Ďalšia štúdia od P. Bryndzu sa zaobe-
rá sondou do testamentov trenčianskych 
obyvateľov od 16. do 19. storočia. A. Kriš-
tofová prispela do zborníka štúdiou o 140. 
výročí knižnice Trenčianskeho múzea  
v Trenčíne. Zborník ponúka aj ďalšie ma-
teriálové štúdie, a to napríklad od L. Ber-
náta, ktorý v ňom píše o Noviciáte frátrov 
Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v ro-
koch 1725 – 1734 a jeho ďalší príspevok 
má názov Z korešpondencie Jána Kvača-
lu s Jánom Zemanom. J. Vavruš v ňom 
rozoberá Záverečnú správu Kragujevské-
ho súdu. V diskusii za rozoberajú nielen 
predošlé spomínané témy, ale nájdeme  
v nej aj príspevok  V. Brabenca o záhad-
nom nápise na Trenčianskej mestskej 
veži. V recenziách a v správach sa mô-
žeme dočítať viac o nových publikáciách  
z nášho regiónu, ako napríklad o obci 
Selec, o tradičnom bývaní v maríkov-
skej doline, o tradičnom ľudovom ode-
ve z Trebatíc pri Piešťanoch alebo nás  
v recenziách môže zaujať kniha o histó-
rii mesta Dubnica nad Váhom. V závere 
zborníka sa dočítame viac o uskutočne-
ných konferenciách. Zborník uzatvára 
výročná správa riaditeľa Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne Mgr. Petra Martiniska 
za rok 2018. Zborník venovaný Vojtechovi 
Zamarovskému je možné zakúpiť v Žup-
nom dome v Trenčíne a na Trenčianskom 
hrade v hodnote 6 €. Aktuálne sa pracuje 
na zostavovaní štvrtého ročníka zborní-
ka, ktorý by mal vyjsť v druhej polovici  
roka 2021. 

Alexandra Žovincová

ČO MÁME NOVÉ V MATERSKEJ ŠKOLE Zborník  
Trenčianskeho 
múzea  
v Trenčíne III

MALÉ VECI OKOLO NÁS

Spoločnosť VETROPACK NEMŠOVÁ  
s. r. o. vyhlasuje druhý ročník grantové-
ho programu na zlepšenie súčasného 
stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nomi-
novaných „Malých vecí“ alebo na pod-
poru zaujímavých, netradičných aktivít 
a činností spolkov, organizácií a jednot-
livcov v regióne.

Podmienky a prihlášky 
www.masvrsatec.sk

Kontakt: Ľubica Gostíková
lubica.gostikova@vetropack.com
tel.: 032 6557 318

PÄŤ VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV 
ZÍSKA GRANT VO VÝŠKE 500 €

PRIHLÁSTE SA 
OD 15. 3. DO 30. 4. 2021!
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Dňa 11. 1. 2021 uplynulo  
40 rokov, čo nás opustil  
JÁN BEGÁŇ a 2. 3. 2021 
uplynie 1 rok, čo nás 
opustila FRANTIŠKA 
BEGÁŇOVÁ (manželka). 
S úctou a vďakou v srdci 
si na svojich rodičov 
spomínajú dcéry Zuzka, 
Janka, Vierka a Majka, 
10 vnúčat a 6 pravnúčat. 
Ďakujeme.

Dňa 1. 4. 2021 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša 
babka, mama, prababka 
TERÉZIA BRYNDZOVÁ.  
S láskou a vďakou 
spomínajú dcéry  
s rodinami. 

Dňa 31. 5. 2021 si 
pripomenieme 15. výročie 
od smrti našej mamy 
EMÍLIE KONÍČKOVEJ  
a zároveň si pripomenieme  
6 rokov od smrti nášho otca 
ŠTEFANA KONÍČKA.  
S úctou a láskou na 
nich spomínajú syn, 
dcéry, nevesty, vnúčatá, 
pravnúčatá a ostatná 
rodina.

Dňa 1. 2. 2021 sme si 
pripomenuli 10. výročie, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, zať  a 
švagor JOZEF BARTEK z 
Trenčianskej Závady. Dňa 
3. 7. 2021 si pripomenieme 
8. výročie smrti nášho 
drahého manžela, otca, 
dedka, brata a švagra 
STANISLAVA BELKA z 
Trenčianskej Závady. Kto 
ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. S úctou 
spomínajú manželka, syn, 
dcéry s rodinami.

Dňa 19. 11. 2020 uplynulo 
10 rokov od smrti našej 
mamy, svokry, babky a 
prababky pani KATARÍNY 
BELKOVEJ a dňa 31. 1. 2021 
uplynulo 27 rokov, čo nás 
opustil otec, svokor, dedko 
a pradedko ANTON BELKO 
z Trenčianskej Závady. S 
úctou a láskou spomína 
celá rodina.

Dňa 2. 3. 2021 uplynie rok, 
čo nás opustil milovaný 
manžel, otec, dedko 
a pradedko ŠTEFAN 
MUTŇANSKÝ vo veku 
nedožitých 85 rokov.  
S láskou a úctou si na neho 
spomínajú manželka  
a synovia s rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. 

Dňa 2. 2. 2021 uplynulo 25 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec, dedko a pradedko 
LADISLAV KŇAŽEK a 26. 
3. 2021 uplynuli 4 roky, čo 
nás navždy opustila naša 
mama, babka a prababka 
EVA KŇAŽKOVÁ, obaja  
z Nemšovej. Odpočívajte  
v pokoji, v našich srdciach 
ostanete navždy. S láskou 
a úctou spomínajú dcéry  
a synovia s rodinami.

Dňa 28. 3. 2021 si 
pripomenieme 20 rokov, čo 
nás navždy opustila MÁRIA 
PATKOVÁ z Nemšovej. 
S veľkou láskou a úctou 
spomína manžel a deti s 
rodinami. Navždy ostaneš  
v našich srdciach.

5. decembra 2020 sme si 
pripomenuli 10 rokov od 
smrti nášho otca a dedka  
MICHALA MAZANOVSKÉHO 
a  15. januára 2021 už 15 
rokov od úmrtia nášho otca 
a dedka JÁNA KRAMÁRIKA. 
I keď uplynulý čas smútok 
sčasti  zahojí, no v srdci 
stále zostáva spomienka na 
láskavých manželov, otcov  
a dedkov. Ďakujeme  
všetkým, ktorí spomínajú  
s nami. Rodina Mazanovská 
a Kramáriková.   

Na nášho manžela, otca, 
dedka a pradedka, pána 
FRANTIŠKA PAVLAČKU  
z Nemšovej, ktorý by sa dožil 
dňa 11. februára 2021 85 rokov 
svojho narodenia. Dňa 8. 9. 
2021 uplynie 25 rokov, čo nás 
navždy opustil. I keď je to už 
toľko rokov, stále na neho 
s láskou a úctou spomíname. 
Smútiaca rodina.

Dňa 3. 2. 2021 sme si 
pripomenuli 23. výročie, čo 
nás navždy opustila naša 
mamina, babka a prababka 
VLASTA JANEČKOVÁ.  
S láskou v srdci spomínajú 
dcéry s rodinami a vnučka 
Lívia s rodinou.

Dňa 20. 3. si pripomenieme 
1. výročie, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec  
a dedko MARTIN TARABUS 
z Ľuborče. S láskou a úctou 
spomína manželka, syn  
a dcéry s rodinami.

Z úprimného srdca ďakujeme 
všetkým z rodiny, priateľom, 
susedom a známym, ktorí 
prišli na poslednej ceste 
odprevadiť a naposledy sa 
rozlúčiť s naším drahým 
manželom, otcom a starým 
otcom EMILOM SLABÝM, 
ktorý nás navždy opustil  
26. 1. 2021 vo veku 77 rokov.
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
Naše poďakovanie patrí aj 
pánovi kaplánovi Dominikovi 
Ondriašovi za dôstojnú 
rozlúčku. S úctou, láskou  
a vďakou spomína 
smútiaca rodina.

Z úprimného srdca ďakujeme 
všetkým z rodiny,  priateľom, 
susedom, známym, ktorí 
prišli na poslednú cestu 
odprevadiť a naposledy sa 
rozlúčiť s naším drahým 
manželom, otcom, starým 
otcom JANKOM LEŠKOM, 
ktorý nás opustil vo veku 
70 rokov dňa 13. 1. 2021. 
Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. 
Naše poďakovanie patrí  
aj pánovi kaplánovi 
Dominikovi Ondriašovi.  
S úctou a láskou spomína 
smútiaca rodina. 

Drahí bratia a sestry, milí spoluobčania, 
zvykneme Vás na tomto mieste oboznamo-
vať s udalosťami, ktoré sa v našej farnosti 
udiali za predchádzajúce tri mesiace. 

Bohužiaľ, situácia, ktorú prežívame a súvi-
siace opatrenia nám neumožňujú pas-
toračne pôsobiť tak, ako sme všetci boli 
zvyknutí. Máme zakázané verejne slúžiť 
sv. omše i vysluhovať sviatosť zmierenia. 
Jedinou našou cestou k Vám je priamy pre-
nos sv. omše prostredníctvom nášho far-
ského YouTube kanála a tiež internetová 
stránka farnosti. Ako ste si mnohí všimli, 
prešla rozsiahlymi zmenami dizajnu, kon-
cepcie, obsahu a stala sa prehľadnejšou. 

Využívame túto príležitosť, aby sme Vám ju 
v krátkosti predstavili:
▪ FARSKÝ ÚRAD
V tejto sekcii nájdete informácie ohľadom 
úradných hodín a vysluhovania sviatostí 
krstu a manželstva a taktiež pohrebných 
obradov. 
▪ OZNAMY
Tu si môžete vyhľadať aktuálne i predošlé 
farské oznamy, ktoré nájdete i na násten-
kách pred farským kostolom a kaplnkami. 
▪ HISTÓRIA
Táto zložka obsahuje poznatky z histó-
rie našej farnosti, ako i farského kostola  
a kaplniek na filiálkach, je tu vedená tiež 
Historia Domus Nemsoviensis – teda 
História farnosti Nemšová od 1. júla 2018,  
môžete tu nájsť stručné životopisy výz- 
namných kňazov spätých s našou farnos- 
ťou. Onedlho tu nájdete aj stránku so sa-

králnymi pamiatkami farnosti, ako sú kap-
lnky, kríže, sochy či tzv. obrázky. 
▪ DEKANÁT
Na tejto stránke si môžete pozrieť infor-
mácie o dekanáte Nemšová, kto je dekan, 
sekretár, a sú tu v krátkosti predstavené 
jednotlivé farnosti dekanátu. 
▪ FOTOGALÉRIA
Obsahuje fotky z výnimočných udalostí 
našej farnosti.
▪ LINKY
Táto sekcia obsahuje linky na dôležité in-
ternetové stránky, ktoré sú späté s našou 
farnosťou, s Katolíckou cirkvou na Sloven-
sku a duchovným životom veriacich. Tak-
tiež tu nájdete odkazy na rozhlasové relá-
cie Rádia Regina Západ o Farskom kostole 
sv. Michala Archanjela a Kaplnky Fatim-
skej Panny Márie a tiež link na pieseň JKS 
524 Bože čos´ ráčil, ktorú odohral a nahral  
v našom farskom kostole významný slo-
venský organista František Beer v roku 
2019 pri príležitosti výročia konsekrácie 
farského kostola.
▪ KONTAKT
Na poslednej stránke nájdete kontakt na 
nás (adresa, e-mail, telefónne čísla a číslo 
účtu). 
Za tento nový dizajn chceme ešte raz vy-
sloviť úprimné Pán Boh zaplať nášmu mla-
dému bohuznámemu farníkovi! 
Pred veľkonočnými sviatkami nájdete na 
internetovej stránke informácie o neve-
rejných bohoslužbách, ktoré Vám budeme 
prenášať naživo z farského kostola na na-
šom YouTube kanáli.

S blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci, 
umučenia a zmŕtvychvstania Pána Ježiša 
Krista Vám vyprosujeme vnímanie Božej 
blízkosti a lásky a všetkým Vám spoločne 
žehnáme!

Ján Smolka, dekan
Dominik Ondriaš, kaplán

ZO ŽIVOTA  
FARNOSTI

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 
s Vašimi najbližšími praje redakčná rada

VESELÉ
VEĽKONOČNÉ

SVIATKY

POĎAKOVANIE

inzercia

▪ klietky pre chov prepelíc ▪ pasce na líšky a kuny 
▪ liahne na vajíčka ▪ odchovne pre kuriatka 
▪ kŕmidlá a napájačky ▪ výstavné klietky  

pre chovateľov ▪ výbehy pre psíkov a hydinu 
▪ šklbačky ▪ dojenie pre kravy, ovce a kozy

 ROZVOZ PO CELOM SLOVENSKU
WWW.123NAKUP.EU

TEL. 0907 181 800
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KALENDÁR ZBERU 
TRIEDENÉHO ODPADU

POROVNANIE MNOŽSTVA ODPADOV
V MESTE NEMŠOVÁ ZA POSLEDNÉ ROKY

KOMUNÁLNY ODPAD

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD (BRO)

TRIEDENÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

JÚ
N

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

MINIMALIZUJME TVORBU ODPADU!

DRUHY ODPADOV

ZBERNÝ DVOR ODPADOV 
NA ULICI BOROVSKÉHO 30, NEMŠOVÁ

OTVÁRACIE DNI A HODINY 
Pondelok ZATVORENÉ | Utorok až Piatok 11:30 - 17:00 | Sobota 09:00 - 15:30

REGIONÁLNE CENTRUM ZHODNOCOVANIA 
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV 

NA ULICI GORKÉHO 2097, NEMŠOVÁ
OTVÁRACIE DNI A HODINY 

Streda 15:00 - 17:00 | Sobota 09:00 - 15:00

PET FĽAŠE

OPOTREBOVANÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

BIO ODPAD

FÓLIE

OPOTREBOVANÝ
KUCHNSKÝ OLEJ

VEĽKOOBJEMOVÝ
ODPAD A ELEKTRO

OSTATNÉ PLASTY

ZBER KONÁROV

INDIVIDUÁLNY DOVOZ
BIOODPADU

TETRAPAKY
KOVOVÉ OBALY

PAPIER

PAPIER

PAPIER

OSTATNÉ PLASTYFÓLIE

BIO ODPAD

BIO ODPAD

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

PET FĽAŠE

NEMŠOVÁ

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

BYTOVÉ DOMY

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TR. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TR. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TR. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TR. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

VŠETKY MESTSKÉ ČASTI

BYTOVÉ DOMY

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ

ĽUBORČA, KĽÚČOVÉ, TRENČ. ZÁVADA

NEMŠOVÁ

1.4.

6.4.

6.4.

14.4.

15.-16.4.

20.4.

21.4.

28.4.

29.-30.4.

4.5.

12.5.

13.-14.5.

18.5.

19.5.

26.5.

27.-28.5.

31.5.

1.6.

1.6.

9.6.

10.-11.6.

16.6.

17.6.

23.6.

24.-25.6.

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

BIO ODPAD

PAPIER

TETRAPAKY / KOVOVÉ OBALY

Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpa-
du v roku 2020 bola 
50,27 %. Oproti roku 
2019 sme klesli o 6,96 
%. Dôvodom bol úplný 
výpadok zhodnoco-
vania dreva spoloč-

nosťou Marius Pedersen, a. s. Na trhu ne-
bol záujem o tento druh odpadu, čím nám 
spôsobil pokles úrovne vytriedenia v roku 
2020. Tento výpadok odberateľa sa poda-
rilo vyriešiť koncom roka 2020. V mesia-
ci február 2021 už bolo prvé zhodnotenie  
vytriedenej zložky komunálneho odpadu – 
dreva. 
Od úrovne vytriedenia sa určuje sadzba 
poplatku za uloženie zmesového komu-
nálneho odpadu (kat. č. 20 03 01) a objem-
ného odpadu (kat. č. 20 03 07) na skládku 
odpadov. Tým, že mesto Nemšová dosi-
ahlo mieru vytriedenia 50,27 %, sadzba za 
príslušný rok 2021 v zmysle nariadenia 
vlády . 330/2018 Z. z. predstavuje čiastku 11 
€/t. Mesto má výbornú úroveň vytriedenia, 

sadzba je v najnižšej možnej úrovni. Keď si 
porovnáme úroveň vytriedenia iných obcí, 
napríklad pri 20 % je zákonná sadzba vo 
výške 30 €/t. A to je veľký rozdiel.
Veľkou ambíciou mesta je dosiahnuť úro-
veň vytriedenia 60 %. Nie je to nič nereálne 
ani prehnané. Naši občania dokážu veľmi 
dobre triediť, na zbernom dvore sú niektorí 
„ako doma“. Za to im patrí veľká pochvala. 
Ale okrem občanov, ktorí výborne triedia 
odpad sa nájdu aj výnimky. To sú tí, ktorí 
nepoznajú otváracie hodiny na zbernom 
dvore a hlavne nevedia, že komunálny od-
pad NEPATRÍ na zberný dvor! Stále opaku-
jeme, že zberný dvor slúži PRE TRIEDENÉ 
ZLOŽKY komunálneho odpadu, ako papier, 
plasty, sklo, kovy – nápojové plechovky, 
konzervy..., drevo a tetrapaky.

Skúsme spraviť niečo pre dobro našej pla-
néty, ktorá nám určite vráti našu ochotu  
a snahu. Ďakujem všetkým, ktorí sa akou-
koľvek mierou podieľajú na ochrane život-
ného prostredia.  Beáta Tršková

Spôsob  
nakladania  
s odpadom

Skládkovanie (v tonách) Recyklácia 
(v tonách)

Názov  
odpadu

Zmesový  
komunálny odpad

Veľkorozmerný 
odpad

Drobný stavebný 
odpad

Vytriedený odpad 
(bez bioodpadu)

Katalógové 
číslo 200301 200307 200308

rok 2017 1158,74 260,95 355,24 490,440

rok 2018 1165,56 278,88 283,00 376,208

rok 2019 1162,54 332,42 279,48 402,496

rok 2020 1183,62 358,36 276,84 395,439

BRO
(v tonách)

Spolu  
spracované

Verejená zeleň
a súkromné 

záhrady

Obce zapojené do 
projektu

Firmy  
a organizácie

rok 2017 1122,00 809,44 231,75 81,23

rok 2018 1540,00 1257,03 195,71 87,26

rok 2019 1441,171 791,22 569,69 80,26

rok 2020 1461,60 927,05 387,65 146,90

Druh  
odpadu

(v tonách)

PAPIER SKLO VKM * OBALY
Z KOVOV PLASTY

200101 200102 200103 200104 200139

rok 2017 93,814 110,060 3,894 9,090 45,649

rok 2018 117,146 106,430 3,894 9,920 19,289

rok 2019 124,00 96,410 10,460 18,960 36,080

rok 2020 117,150 120,450 10,500 22,708 43,672

*VKM - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky


