
   ikuláš spolu s anjelmi a čertom zaví-
   tal aj do nášho mesta. Amfi teáter pri
   Mestskom múzeu Nemšová sa v mra-
   zivý pondelok, 5. 12. 2016, postupne 
zaplnil deťmi, rodičmi, starými rodičmi i okoloidúcimi, 
aby ho spoločne privítali. Najskôr vystúpili s taneč-
ným a hudobným programom žiaci zo všetkých škôl 
nášho mesta. Počas programu sa mohli návštevní-
ci zohriať vareným vínom, čajom alebo punčom, kú-
piť si darčeky vyrobené rukami žiakov Základnej 
umeleckej školy v Nemšovej, ako aj ochutnať ka-
pustnicu, ktorú podával primátor mesta Nemšová
Ing. František Bagin. Z príchodu Mikuláša sa tešili
najmä tí najmenší, mnohí z nich mu dokonca zaspie-
vali, zarecitovali alebo si s ním spravili pamiatku v po-
dobe fotografi e. Anjeli rozdali všetkým deťom darčeky 
a oči malých aj veľkých sa upreli na vianočný strom, 
ktorý sa v tento deň prvýkrát slávnostne rozžiaril. 
Krásny Mikulášsky deň pripravilo mesto Nemšová,
v spolupráci so Základnou umeleckou školou.

Vladislav Kakody

Milí spoluobčania,Milí spoluobčania,

„ Prajem Vám, aby ste vianočné sviatky prežili v  „ Prajem Vám, aby ste vianočné sviatky prežili v  
radostnej pohode so svojimi blízkymi, aby spoločne radostnej pohode so svojimi blízkymi, aby spoločne 
prežitý čas ešte viac posilnil vaše rodinné vzťahy. prežitý čas ešte viac posilnil vaše rodinné vzťahy. 
V novom roku nech sa Vám dobre darí, nech Vám V novom roku nech sa Vám dobre darí, nech Vám 
nechýba zdravie, pokoj, pracovné úspechy a všet-nechýba zdravie, pokoj, pracovné úspechy a všet-

ko, čo potrebujete pre spokojný život.“ko, čo potrebujete pre spokojný život.“

Ing. František BaginIng. František Bagin

NEMŠOVSKÝNEMŠOVSKÝ
SPRAVODAJCASPRAVODAJCA

Primátorská kapustnica všetkým chutila Prítomní hostia na vernisáži Symfónia farieb Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov
navštívilo približne 1680 návštevníkov

Vážení občania,

dni posledného mesiaca v kalendári prežívame 
upriamení na najkrajšie sviatky roka. Sústreďuje-
me svoju pozornosť na to, aby sme svojim blízkym 
pripravili nezabudnuteľné okamihy Vianoc a s nimi 
oslávili začiatok nového roka. K sviatočnej atmosfé-
re, verím, prispela aj nová vianočná výzdoba vo 
všetkých mestských častiach.
V krátkej rekapitulácii opäť pripomeniem aktivity, 
ktorým sme sa venovali v poslednom štvrťroku. 
Ukončili sme práce na Záhumní, pokračovali sme
v odstraňovaní výtlkov na Ulici Janka Palu v Nemšo-
vej a na miestnej komunikácii na Družstevnej ulici 
v Ľuborči a tiež aj v drobných opravách chodníkov 
a komunikácií, aby sme zvýšili bezpečnosť vodi-
čov i chodcov, ktorá býva po napadnutí snehu viac 
ohrozená. V tejto súvislosti by som rád vysvetlil, 
prečo nerobíme v súčasnosti komplexnejšie opravy 
a rekonštrukcie. Už niekoľkokrát sme avizovali, že 
máme pripravený projekt vybudovania centrálnej 
mestskej zóny a v rámci neho aj rekonštrukciu ná-
mestia. Keďže budúci rok očakávame, že bude vy-
hlásená výzva na čerpanie fi nančných prostriedkov 
z eurofondov, ktorá doteraz na tento typ projektov 
nevyšla, nechceme sa púšťať do rozsiahlejšej re-
konštrukcie, keďže pripravený projekt má aj kom-
plexné a trvalé riešenie komunikácií, chodníkov, ná-
mestia a podobne. Preto Vás prosím o trpezlivosť

(viac na strane č. 2.)

V našich končinách je Mikuláš zobrazovaný ako biskup v červenom plášti s dlhou bradou, ktorého
sprevádzajú anjeli a čerti. Úlohou čerta je trestať a strašiť, anjel naopak chváli a spolu s Mikulá-
šom obdarúva všetky dobré deti. Postava tohto svätého muža je zároveň predzvesťou blížiacich 
sa Vianoc. Mikuláš počas svojho života daroval chudobným celé dedičstvo, ktoré získal po otcovi 
a presadzoval spravodlivosť ako najvyššiu cnosť.  

MIKULÁŠ POTEŠIL VŠETKY DETI
mestské noviny XXI. ročník . číslo 4 .  december . 2016

Mikuláš všetkých privítal 

Tanečné vystúpenie detí

Rozsvietenie vianočného stromu

Každé dieťa sa chcelo osobne stretnúť s Mikulášom



a som ochotný odpovedať na Vaše otázky osobne, 
skôr, ako sa nevysvetlené objavia na sociálnej sieti. 
Ďalej sme ukončili rekonštrukciu kabín na ihrisku 
v mestskej časti Kľúčové. Pokračovať budeme po 
novom roku na ihrisku v Ľuborči, kde okrem rekon-
štrukcie sociálneho zariadenia budeme rozširovať 
aj kabíny. 
V mesiaci október fi nišovali práce na budove Kultúr-
neho domu v Trenčianskej Závade. Vymenené boli 
okná a dvere, vnútorné omietky urobili aktivační 
pracovníci. Pri bytovom dome na Ulici Janka Palu 
pribudli dve lavičky a 2 stĺpy verejného osvetlenia, 
na Mierovom námestí sme odvodnili zastávku. Pod-
písali sme Zmluvu o poskytnutí dotácie na Zníženie 
energetickej náročnosti objektu MŠ na Trenčianskej 
ulici v Kľúčovom, projekt budeme realizovať v apríli 
budúceho roka. Zo správy Miestneho podniku slu-
žieb vyplýva, že kúpalisko si v štartovacej sezóne 
dokázalo na seba zarobiť, v nasledujúcom roku plá-
nujeme rozšíriť gastronomické a ďalšie služby. 
Nezostali sme iba pri týchto menších, aj keď rovna-
ko potrebných projektoch. Pripravujeme náročnejší 
projekt, ktorý významne zmení tvár centra nášho 
mesta a výrazne prispeje ku kvalite poskytovaných 
služieb. Po niekoľkých týždňoch prác máme k dis-
pozícii štúdiu výstavby Polyfunkčného centra, ktoré 
plánujeme vybudovať v časti kde je pošta a dom 
služieb. Toto centrum bude mať podzemné garáže, 
na prízemí minimarket a prevádzky so službami, 
nad nimi budú podlažia s bytmi určené na predaj 
do súkromného vlastníctva. V súčasnosti riešime 
súvisiace vlastnícke vzťahy.
Naďalej sa uchádzame o pridelenie fi nančných 
prostriedkov z eurofondov. V procese hodnotenia 
máme žiadosti na Rekonštrukciu detského ihriska 
v Kľúčovom - za hasičskou zbrojnicou, na Rekon-
štrukciu hokejbalového ihriska pri ZŠ na Ulici Janka 
Palu v Nemšovej a tiež aj žiadosť na Obnovu vyba-
venia kuchýň MŠ v Ľuborči. Podali sme aj žiadosť
o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku 
na „Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúr-
neho domu v Nemšovej“, z príspevku plánujeme 
opraviť strechu, fasády a vymeniť okná. V súčas-
nosti Enviromentálny fond posudzuje 2 naše žiados-
ti o dotácie - Rekonštrukciu vodovodnej siete mes-
ta Nemšová na uliciach SNP, Šidlíkové, Šmidkeho
a žiadosť „Nemšová, ochrana pred prívalovými vo-
dami - vyčistenie odvodňovacej stoky.“ Čakáme aj
na odpoveď Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR, ktorému sme predložili v rámci 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce IN-
TERREG V-A Slovenská republika - Česká repub-
lika spoločne s mestom Brumov - Bylnice Žiadosť 
o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku 
pre projekt: „História pre budúcnosť“, v rámci ktoré-
ho máme záujem obnoviť Králikov mlyn v Nemšovej 
a mesto Brumov by investovalo fi nančné prostried-
ky do obnovy hradu. V novembri vyšla aj Výzva na 
predkladanie projektových zámerov na zvýšenie 
kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci nej 
už pripravujeme projekt „Rozšírenie kapacity MŠ
na Ľuborčianskej ulici, Nemšová“. 

Ing. František BaginIng. František Bagin

N OV É  O D PA D OV É  N Á D O B Y
P R E  P S ÍČK A ROV

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu mesta 
Nemšová a VPS m. p. o. k 30. 6. 2016. Následne
po prerokovaní schválili zmenu rozpočtu mesta 
Nemšová na rok 2016 - RO č. 4 v zmysle predlože-
ného materiálu. Celkové príjmy a výdavky rozpočtu 
mesta Nemšová na rok 2016 sa rozpočtujú vo výš-
ke 4 702 730,50 €.

OSTATNÉ

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prero-
kovaného materiálu zobralo na vedomie vzdanie sa 
členstva pani Prosňanskej v komisii fi nančnej a správy 
mestského majetku. Následne po prerokovaní poslan-
ci schválili Súhrnnú informáciu o pedagogicko-or-
ganizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 
výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 
2016/2017 škôl a školských zariadení v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta, vrátane jednotlivých správ. 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

V tejto časti rokovania sa zrušilo uznesenie č. 69
z 24. 6. 2015 a schválilo vecné bremeno na zria-
denie a uloženie NN prípojky, vodovodnej, kanali-
začnej a plynovej prípojky a práva vstupu a precho-
du na pozemkoch C KN č. 864/1, č. 864/2 č. 865 vo 
vlastníctve mesta v k. ú Nemšová pre pána Fáryho. 
Z dôvodu žiadosti pána Gabriša o odkúpenie po-
zemku KN parcely č. 549/2, k. ú. Trenčianska Záva-
da poslanci odporučili primátorovi požiadať Okres-
ný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor o vyda-
nie rozhodnutia, ktorým bude zrušená obmedzujú-
ca poznámka v zmysle katastrálneho zákona, a to 
zákaz scudzenia a zaťaženia predmetného pozem-
ku. V ďalšom bode rokovania MsZ schválilo zámer 
prenajať pozemok, C KN parcelu č. 2077, o výmere 
1811 m2 k. ú. Ľuborča priamym nájmom za podmie-
nok minimálnej ceny 0,11 €/m2/rok na poľnohospo-
dárske účely. V zmysle žiadosti pána Čapka poslan-
ci prehodnotili a schválili cenu za nájom pozemku 
č. 2229/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 
m2 vo výške 1,- €/ročne a pozemok z dôvodu, že 
tento pozemok je verejne prístupný na parkovanie 
všetkým občanom mesta. Následne bol schválený 
prenájom spolu so súťažnými podmienkami na ob-
chodnú verejnú súťaž nebytového priestoru č. 9-5 

na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so 
súpisným číslom 188 na Ulici odbojárov 8 v Nemšo-
vej pre verejnú lekáreň v Nemšovej. V závere tej-
to časti programu rokovania poslanci odňali majetok 
zo správy Materskej školy, Odbojárov 177/8A a zve-
rili tento majetok, a to priestory budovy so súpis-
ným číslom 1058, bývalá práčovňa materskej školy, 
do správy Základnej umeleckej školy Nemšová 
pre skvalitnenie priestorov vyučovania. Mesto 
Nemšová zakúpilo osobné motorové vozidlo Dacia 
Dokker a po prerokovaní zverilo do správy Verej-
no-prospešným službám, m. p. o.

DŇA 2. NOVEMBRA
SA KONALO NEPLÁNOVANÉ MSZ.
Hlavná kontrolórka končí svoje šesťročné funkčné 
obdobie dňa 31. 12. 2016. Z uvedeného dôvodu 
poslanci MsZ schválili deň konania voľby hlavného 
kontrolóra mesta Nemšová na 14. 12. 2016 a nále-
žitosti prihlášky, spôsob a vykonanie voľby hlavné-
ho kontrolóra mesta Nemšová.

DŇA 9. NOVEMBRA
SA KONALO PLÁNOVANÉ MSZ
V úvode hlavná kontrolórka informovala o plnení 
uznesení.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Poslanci boli informovaní o plnení rozpočtu mesta 
Nemšová a VPS m. p. o. k 30. 9. 2016.

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Po prerokovaní návrhu o školských poplatkoch bolo 
schválené VZN č. 3/2016 o školských poplatkoch.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Poslanci MsZ schválili odkúpenie časti pozemku
KN E parc. Č. 1007/2, o výmere 632 m2 vo vlastníc-
tve SR v správe SPF spoločnosťou RVSVV, s. r. o. 
a uzatvorenie Záložnej zmluvy na obchodný podiel 
jednotlivých záložcov v prospech Československej 
obchodnej banky, ktorá poskytla spoločnosti úver na 
spolufi nancovanie projektu Odkanalizovania mikro-
regiónu Vlára-Váh. V ďalšom bode rokovania MsZ 
schválilo zámer odpredať pozemok, C KN parc. 

Dňa 28. septembra sa konalo plánované MsZ v Kultúrnom 
centre Nemšová. V úvode hlavná kontrolórka informovala 
o plnení uznesení.

č. 2 k. ú. Trenčianska Závada a súťažné podmien-
ky na obchodnú verejnú súťaž za minimálnu cenu
40€/m2. Po prerokovaní poslanci neschválili od-
predaj garáže so súpisným číslom 1230 na po-
zemku a príslušného pozemku pod stavbou k. ú. 
Ľuborča, do výlučného vlastníctva spoločnosti BO-
NO-DVELOPMENT a odporučili pripraviť do nasle-
dujúceho MsZ prenájom uvedených nehnuteľností 
od 1. 1. 2017. V zmysle výsledkov obchodnej ve-
rejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - verejná 
lekáreň v Nemšovej bolo schválené uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na nebytový priestor č. 9-5 na 
prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so sú-
pisným číslom 188 so spoločnosťou SECRETEX, 
víťazom verejnej obchodnej súťaže. Spoločnosť 
ponúkla mestu nájom 222 €/m2/rok za uvedené 
priestory. MsZ schválilo vecné bremeno na zriade-
nie a kanalizačnej prípojky, práva vstupu a precho-
du na pozemkoch C KN č. 3822/1 k. ú. Nemšová vo 
vlastníctve mesta v prospech vlastníka susedného 
pozemku pána Vydrnáka. Členovia Spoločenstva 
bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová vlast-
nia v katastrálnom území Nemšová pozemky, ktoré 
má mesto Nemšová záujem majetkoprávne vyspo-
riadať zámennou zmluvou. Ide o pozemok na Ulici 
Šidlíkové, kde mesto plánuje uskutočniť rekonštruk-
ciu jestvujúceho vodovodného potrubia a pozemok, 
ktorý slúži ako prístup k pálenici. V zmysle uvede-
ného poslanci schválili zámer na zámenu pozem-
kov s SBUL Nemšová. Mesto vlastní pozemky C KN 
parcely č. 4207, 4520, 4507/2, 4491, 4422/1, 3593, 
2514/15,16,17,18,19,20 a časť parcely 2514/12
v k. ú. Nemšová a tieto boli schválené na zámenu 
s pozemkami C KN parcely č. 1818/1 a 3825/29
v k. ú. Nemšová, ktoré sú vo vlastníctve členov 
SBUL Nemšová.

OSTATNÉ

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe pre-
rokovaného materiálu odvolalo člena Miroslava Pat-
ku z Mestského výboru Ľuborča a schválilo do-
plnenie členov do tohto výboru o Emila Hrnčárika, 
Jaroslava Mačinu a Ing. Ivana Schwandtnera.
Po prerokovaní poslanci zobrali na vedomie návrh 
operačného plánu zimnej údržby komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev v meste 
Nemšová na rok 2016/2017. MsZ schválilo zápisy 
do Kroniky mesta Nemšová za rok 2014. Finančné 
zhodnotenie sezóny Letného kúpaliska v r. 2016
a výhľad do r. 2017 poslanci požadovali doplniť
a predložiť na prerokovanie v decembri.

Podrobné informácie o prerokovaných materiáloch 
nájdete na webovej stránke mesta www.nemsova.
sk, alebo na príslušných oddeleniach mestského 
úradu alebo v Mestskej knižnici Nemšová a jej po-
bočkách v časti Kľúčové a Trenčianska Závada.

 Jurisová, prednostka MsÚ

DANE
NA ROK 2017

Mesto Nemšová upravilo - zvýšilo sadzby 
dane z nehnuteľností, a to u stavieb na bý-
vanie, priemyselných stavieb a bytov prija-
tím všeobecného záväzného nariadenia. 
Dôvodom úpravy je dodržanie ustanovenia
§ 104f ods. 3 a 4 zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Rozdiel medzi najnižšou a najvyš-
šou sadzbou dane sa zníži z 36,65 na 
31,97-násobok. 
Úpravou sadzieb sa napríklad občanovi 
zvýši daň pri rodinnom dome o zastavanej 
ploche 130 m2 o 1,95 €, pri byte s rozlohou 
84 m2 o 1,26 €. Napriek tomuto zvyšovaniu 
zostávajú pre občanov najnižšie dane v oko-
lí. Ostatné sadzby daní (garáže, chaty) a po-
platok za komunálny odpad sa pre občanov 
nemenia, zostávajú zachované. 

Termín na podanie daňového priznanie 
k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za 
nevýherné hracie prístroje je ako každo-
ročne do 31. 1. 2017. 

E. Poláčková, referent daní a poplatkov

V tomto roku sme aj na podnet občanov rozšírili 
počet nádob, ktoré slúžia pre majiteľov psov. Títo 
môžu psie exkrementy od svojich miláčikov pri 
venčení umiestňovať do nádob, ktoré sú ozna-
čené logom psa. Nové nádoby sme umiestnili 
na IBV Vlárska a na sídlisku Sklárska. Nádoby 
sú vždy umiestňované na miestach s najväčším 
pohybom venčiacich sa psov. 
Aj napriek tomu, že nás mnohí oslovili, aby sme 
nádoby umiestnili pozdĺž celej cyklotrasy, tieto 
sme dali pri cyklotrase len v časti IBV Vlárska. 

Chceme vyzvať všetkých psíčkarov, aby si čistili 
verejné priestranstvá po svojich psoch a využí-
vali nádoby na to určené. Všetkým by nám malo 
záležať na tom, aby naše okolie bolo čisté a ne-
bolo znečistené psími exkrementami. Myslime 
predovšetkým na naše deti, ktoré sa radi hrajú 
vonku, na pieskoviskách a trávnikoch. Mrzí nás, 
že doteraz osadené nádoby pre psíčkarov nepl-
nili svoj účel. Veríme, že sa tento stav postupne 
zlepší. 

E. Bachratá

Vážení občania,

blíži sa koniec kalendárneho roka, máme za se-
bou mnohé väčšie aj menšie úspechy, za ktorý-
mi je sústavná snaha zlepšovať a skvalitňovať 
život v našom meste. To, čo sa nám ešte z naj-
rôznejších dôvodov nepodarilo realizovať, naďa-
lej ostáva v centre našej pozornosti. Rád by 
som na záver poďakoval všetkým, ktorí prispeli 
k rozvoju mesta i k budovaniu dobrých vzťahov. 
Ďakujem poslancom Mestského zastupiteľstva 
za spoluprácu a súčinnosť, organizátorom kul-
túrnych, spoločenských a športových podujatí
za ich nasadenie, občianskym združeniam, na-
dáciám a spoločenstvám za obetavú dobrovoľ-
nícku činnosť aj Vám všetkým, ktorí ste ako-
koľvek prispeli k tomu, aby sme v našom mes-
te nažívali v pokoji a harmónii. Verím, že aj 
vstup do roku 2017, ktorý je rokom výnimočné-
ho jubilea 775. výročia prvej písomnej zmienky 
o Nemšovej, oslávime s ohľadom na súkromie 
a bezpečnosť našich občanov bez ohlušujúcej 
pyrotechniky.



SCHVÁLENÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU A FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ
na Trenčianskej ulici v Nemšovej

Po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného fi nančného príspevku 
sme predložili Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre na vyko-
nanie kontroly dokumentácie verejného obstarávania na stavebné prá-
ce. V mesiaci október nám bolo doručené kladné stanovisko. Vzhľa-
dom na blížiace sa zimné obdobie sme však požiadali o zmenu za-
čiatku realizácie aktivít projektu na apríl budúceho roka.

ŽIADOSTI V PROCESE HODNOTENIA

Na zverejnenie výsledkov o schválení/neschválení žiadosti o poskyt-
nutie dotácie Ministerstvom fi nancií SR stále čakáme k projektom:
 1. Rekonštrukcia detského ihriska v Nemšovej,
  m.č. Kľúčové za hasičskou zbrojnicou.
 2. Rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ
  na Ulici Janka Palu v Nemšovej.
 3. Obnova vybavenia kuchýň MŠ v Nemšovej,
  v prevádzke Ľuborča.
Taktiež sme zatiaľ neobdržali rozhodnutie o schválení/neschválení žia-
dosti o poskytnutie nenávratného fi nančného príspevku pre projekt „Zní-
ženie energetickej náročnosti objektu Kultúrneho domu v Nem-
šovej“, ktorú sme predložili Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúre dňa 15. 3. 2016.
V mesiaci október sme predložili na Environmentálny fond 2 žiadosti
o poskytnutie dotácie a to pre projekty:
 1. Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová,
  vetvy „A“, „A-1“, „A-1-1“.
 2. „Nemšová, ochrana pred prívalovými vodami
  - vyčistenie odvodňovacej stoky“. 
Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sme predlo-
žili k 31. 10. 2016 v rámci Operačného programu cezhraničnej spo-
lupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika spo-
ločne s mestom Brumov-Bylnice Žiadosť o poskytnutie nenávratného 
fi nančného príspevku pre projekt „História pre budúcnosť“, v rámci 
ktorého máme záujem obnoviť Králikov mlyn v Nemšovej a mesto 
Brumov-Bylnice by investovalo fi nančné prostriedky do obnovy hradu. 
 
ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČ-
NÉHO PRÍSPEVKU Z FONDOV EURÓPSKEJ ÚNIE, KTORÉ 
PRIPRAVUJEME K PODANIU

Dňa 3. 11. 2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
zverejnilo na svojej web stránke Výzvu na predkladanie projektových 

zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. V rámci 
nej pripravujeme k podaniu projekt „Rozšírenie kapacity MŠ na Ľu-
borčianskej ulici, Nemšová“. Termín predkladania projektových zá-
merov je stanovený do 10. 1. 2017.

Ondrejičková, projektový manažér

V mesiaci október prebiehali dokončovacie práce na objekte Kul-
túrneho domu v Trenčianskej Závade. Spoločnosťou Savfi n, s.r.o. 

boli vymenené okná a dvere, následne boli aktivačnými pracovník-
mi zrealizované vnútorné omietky. 

Pri bytovom dome na Ulici Janka Palu boli osadené dve lavičky
a taktiež 2 stĺpy verejného osvetlenia.

Nakoľko sa v priestoroch autobusovej zastávky na Mierovom námestí v Nemšovej počas nepriaznivého počasia vytvárali kaluže, bolo 
zabezpečené jeho odvodnenie. Práce realizovala spoločnosť TRIM, s.r.o. Dubnica n/V.

Ondrejičková, projektový manažér

Vzhľadom na kritický stav chodníkov na Ulici Janka Palu pre-
biehalo v posledný novembrový týždeň asfaltovanie výtlkov. 
Začiatkom decembra práce pokračovali opravou výtlkov na 
miestnej komunikácii na Družstevnej ulici v mestskej časti 
Ľuborča. Uvedená oprava je len dočasným riešením kvôli 
bezpečnosti chodcov a zimnému obdobiu.

OSADENIE MOBILIÁRU

ODVODNENIE AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY NA MIEROVOM NÁMESTÍ
V NEMŠOVEJ

VÝMENA OKIEN A DVERÍ NA BUDOVE KULTÚRNEHO DOMU
V TRENČIANSKEJ ZÁVADE OPRAVA MIESTNYCH

KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

PROJEKTOVÉ ZÁMERY MESTA NEMŠOVÁ 

Stav v prípade realizácie projektu

Súčasný stav Králikovho mlynu



Pestrofarebná úroda zaplnila stoly Deti z materskej školy obdivovali výstavu

Ocenenie Zlatá seniorka roka 2016 získala 
Anna Vydrnáková z Nemšovej, žijúca v časti 
Kľúčové.
89-ročná Anna Vydrnáková sa stala víťazkou tohtoročnej 
ankety, ktorú organizovalo Fórum pre pomoc starším 
(FpPS), sídliace v Prievidzi, s pôsobnosťou na celom Slo-
vensku. Ocenenie si zlatá seniorka roka prevzala na Boj-
nickom zámku v Zlatej sále, kde jej ho osobne odovzdali
prezidentka neziskovej organizácie Fórum pre pomoc star-
ším, Ľubica Gálisová a štátny tajomník Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ivan Švejna. Na internetovom 
portáli www.priekopnik.sk o nej napísali: „Zlatá seniorka 
mala veľmi ťažký život. Od 14 rokoch musela slúžiť u bo-
hatých gazdov, neskôr si zarábala na chlieb ako robotníč-
ka v tehelni i pri murároch. Vychovala deväť detí. Pozná, 
čo je bieda, a preto sa napriek svojmu veku zapája do hu-
manitárnych akcií a potravinových zbierok.“ 
Gratulujeme.

 Pri aranžovaní výstavy nám veľmi pomohli študentky ZOŠ 
Pruské spolu s majsterkou, ktoré pre nás uvoľnila pani riaditeľka 
školy Ing. Fedorová. Týmto im ďakujeme za pomoc. Slávnostný 
príhovor a otvorenie výstavy predniesol primátor mesta Ing. Fran-
tišek Bagin. Privítal prítomných, poprial všetkým krásny zážitok
z prehliadky a poďakoval sa organizátorom. 
Aj keď nám tohtoročné počasie neprialo, predsa len sme mali čo 
vystavovať. Výstavu, okrem ovocia, zeleniny a nádherných kve-
tinových ikebán z jesenných kvetov na stoloch, obohatili výtvory 
našich žiakov a škôlkarov zo základných a materských škôl, ako 
aj zo Základnej umeleckej školy v Nemšovej. Návštevníci, ktorých 
záujem o našu výstavu každoročne rastie (v tomto roku sme mali 
cca 1680 návštevníkov), sa potešili pohľadom na vystavované 
ovocie, zeleninu, bonsaje a nádherné jesenné kvety. Tento rok 
dominovala vystavená zelenina, ktorá určite zaujala svojou roz-
manitosťou a pestrosťou.

Tak, ako každý rok, výstavu svojou prítomnosťou spestrili naši 
včelári, ktorí nadchli najmä deti. Veľký záujem bol o med, medo-
vinu, propolis a ďalšie výrobky z včelieho vosku. Vo vestibule sály 
predávali naši členovia svoje výrobky, ako napríklad perníky, med, 
liečivé tinktúry a ďalšie.
Ďakujeme všetkým pestovateľom ovocia, zeleniny a kvetov z Nem-
šovej i širokého okolia za ich ochotu podeliť sa s nami o svoje vý-
pestky. Ďakujeme aj včelárom, ktorí každoročne obohacujú našu 
výstavu. Naše poďakovanie patrí mestu Nemšová, VPS Nemšo-
vá, pani učiteľkám a žiakom zo škôl, členkám Únie žien Nemšová 
a v nemalej miere nám, prídomovým záhradkárom a záhradkárom 
Bočky, ktorí sa aktívne podieľali na príprave jubilejného 50.-teho 
ročníka záhradkárskej výstavy.

Mária Kováčová, tajomníčka OZ prídomových záhradkárov 

Spoločenské posedenie organizované pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším bolo tradične spojené s gratuláciou jubilantom. Stretnu-
tie otvorila a viedla predsedníčka MO JD Ing. Viktória Korbašová. 
Dôchodcom sa prihovoril primátor mesta, ktorý im vzdal úctu nad 
ich neutíchajúcou životnou aktivitou a pozitívnym prístupom k ži-
votu. Obom organizáciám zaželal, aby sa ich rady rozrastali o no-
vých členov. Po slávnostnej večeri nasledoval hudobný program, 
ktorý dal bodku za tohtoročným stretnutím.

Barbora Koníčková

ANNA VYDRNÁKOVÁ,
SENIORKA ROKA 2016

JESENNÁ VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV

Poslednú októbrovú nedeľu sa priestory 
veľkej sály Kultúrneho centra zaplnili člen-
mi MO Jednoty dôchodcov a Senior klubu 
v Nemšovej. 

Mesto Nemšová, ako správca mestských komunikácií, prostredníc-
tvom Verejno-prospešných služieb m.p.o. zabezpečuje odhŕňanie 
a posyp miestnych komunikácií v meste Nemšová. Udržiavanie 
zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a prístupových miest
však nie je len záležitosťou mesta, ale malo by byť spoločným 
záujmom všetkých obyvateľov, zariadení či verejných inštitúcií. 
Vlastníci rodinných domov, majitelia obchodov aj užívatelia obyt-
ných domov i verejných budov sú povinní čistiť od snehu a ľadu 
chodníky s priľahlými prístupovými miestami prislúchajúce k ich 
budovám a pozemkom. Veľký problém pri zimnej údržbe predsta-

vujú zaparkované vozidlá na miestnych komunikáciách a chodní-
koch vo všetkých mestských častiach. Upozorňujeme na zákaz 
parkovania vozidiel na verejných komunikáciách počas zimnej 
údržby, z dôvodu jej plynulého a bezproblémového vykonávania. 
V prípade nerešpektovania upozornenia na parkovanie nebude 
organizácia vykonávajúca zimnú údržbu zodpovedať za vzniknuté 
škody. Rešpektovaním upozornenia predídeme spoločne možným 
sťažnostiam za neudržiavané komunikácie v Nemšovej. 

 Palička, vedúci VPS

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Október je Mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si 
vážili našich starších spoluobčanov. Štvrtú októbrovú nedeľu pri-
pravilo mesto Nemšová pre svojich seniorov hudobné vystúpenie. 
Vo svojom príhovore primátor mesta Ing. Františka Bagin zaže-
lal dôchodcom pevné zdravie, veselú myseľ a odovzdal pódium 
dychovej hudbe Moravanka. Na programe sa zúčastnili aj klienti 
Domovu sociálnych služieb Čistá duša, ktorí všetkým prítomným 
ukázali, ako sa tešiť zo života aj napriek handicapom. Z výrazov 
na tvárach našich dôchodcov sa dalo usúdiť, že sa im program 
páčil a zanechal v nich príjemné pocity.

Barbora Koníčková

Zaplnená sála počas posedenia dôchodcov

Jubilanti počas posedenia dôchodcov

Spevácke duo z kapely Moravanka

Zaplnená sála na koncerte Moravanky a Jana Slabáka

Tohtoročná  jesenná výstava ovocia, zeleniny a kvetov, v dňoch 14.- 17. 10. 2016,
sa konala v slávnostnom duchu. Slávnostná preto, že sme pripravovali
otvorenie jubilejného 50.-teho ročníka jesennej výstavy.



21. novembra sa v priestoroch Mestského múzea Nemšová kona-
la vernisáž maliarky Boženy Slávikovej z Klobušíc. Témou jej ob-
razov s impresionistickým koloritom boli najmä zátišia kvetov, prí-
rodná a urbánna krajina. 
Vo štvrtok podvečer 1. 12. 2016 ožilo Mestské múzeum Nemšo-
vá opäť, a to symfóniou farieb, ktorá sa odohrávala na obrazoch 
výtvarníčky Aly Teicherovej. Tá predstavila cyklus vybraných prác, 
práve s príznačným názvom Symfónia farieb, ktoré sa vyznačovali 
pastóznou maľbou, sviežou farebnosťou a rôznorodosťou náme-
tov. Kurátor výstavy priblížil tvorbu autorky a svojím spevom do-
plnil symfóniu farieb na obrazoch symfóniou zvuku samotný syn 
výtvarníčky. Výstava diel trvala do 16. decembra 2016.

Vladislav Kakody

Gratulácia Božene Slávikovej

Poďakovanie Aly Teicherovej

Vo februári 2016 sme v spolupráci s mestom Nemšová otvorili MC 
Púpavka v Nemšovej. Ubehlo niekoľko mesiacov fungovania MC 
a teší nás množstvo našich členov z nášho mesta i členov z oko-
litých obcí a miest. V MC ponúkame pre rodičov a ich deti detskú 
herňu plnú hračiek a malého interiérového ihriska, každú stredu
v dopoludňajších hodinách pre mamičky s deťmi cvičenie Fit lopty
a Happy Baby a vo večerných hodinách Jogu pre dospelých. 
Podľa ročného obdobia a rôznych sviatkov organizujeme v MC 
tvorivé dielničky pre rodičov s deťmi. V tomto roku sa nám poda-
rilo uskutočniť tvorivé dielničky na tému Veľká noc, Deň matiek
a Výroba svetlonosov. Deti s rodičmi vždy s radosťou vytvorili
krásne obrázky a výrobky, ktoré si odniesli so sebou domov. Podľa 
ročného obdobia je zamerané aj fotenie detí v MC, o ktoré je vždy
veľký záujem. Najbližšie nás čaká vianočné fotenie detí s profe-
sionálnou fotografkou. Počas roka sme trikrát zorganizovali ba-
zárik, kde mohli mamičky predať alebo kúpiť oblečenie pre deti 
a dospelých, hračky a pomôcky pre najmenších. Na každom ba-
záriku sa vyzbieralo aj množstvo oblečenia a vecí na darovanie. 
V MC taktiež ponúkame rôzne prednášky, školenia, hry pre deti, 
opekačky a pod. 
Do MC Púpavka pozývame aj nové mamičky s deťmi, ktoré stále 
váhajú nás navštíviť. Nielen deti, ale aj mamičky si v MC nájdu 
nové kamarátstva a môžu si navzájom odovzdávať svoje skúse-
nosti alebo poznatky z rôznych oblastí. V MC radi uvítame aj ma-
mičky, ktoré by sa rady realizovali vedením zaujímavého krúžku 
alebo inej činnosti zameranej pre deti a rodičov. 
Veľká vďaka patrí všetkým aktívnym členkám MC Púpavka, kto-
ré sa starajú o fungovanie MC a rodičov s deťmi, ktoré nás nav-
števujú. Aktuálne informácie o aktivitách MC nájdete na Face-
booku - Materské centrum Púpavka Nemšová alebo na emaili:
mcpupavka@gmail.com.

V mene všetkých členiek MC Púpavka chceme zaželať našim čle-
nom i ostatným občanom mesta Nemšová krásne a požehnané 
vianočné sviatky a šťastný nový rok 2017.

Zdenka Begáňová

Betlhemské svetlo v Trenčianskej Závade

Skautská hliadka po prevzatí svetla v Trenčianskej Teplej

Skauti nesú svetlo vo vlakoch po celom Slovensku

Materské centrum Púpavka

Zapaľovanie adventného venca vo farskom kostole v Nemšovej

  dpáliť svetlo v mieste narodenia Ježiša a následne ho ší-
  riť ďalej po svete je nápadom pracovníkov rakúskej roz-
  hlasovej a televíznej stanice ORF. Presne pred 30-mi
  rokmi tak letecky previezli lampu s prácne získaným svet-
lom z Baziliky Narodenia Pána do Linzu v Rakúsku. Na Štedrý 
deň v roku 1986 sa po prvýkrát v priamom televíznom prenose 
odpaľuje v rozhlasovom štúdiu ORF Betlehemské svetlo. Pred 
štúdiom stojí zástup nadšencov, ktorí vlakmi rozvážajú svetlo po 
celom Rakúsku. V roku 1988 sa svetlo prvýkrát dostalo za hranice 
Rakúska a bola to veľká udalosť. Jeho odpálenie vysielalo ORF 
do celého sveta. Pád železnej opony umožnil šíriť sa svetlu po-
koja aj ďalej do Európy. V decembri 1989 tak Betlehemské svetlo 
žiari aj na padnutom Berlínskom múre. A v roku 1990 nastáva 
prelom, keď sa do tradície roznášania svetla pripojil Slovenský 
skauting.
Púť svetla začína v Betleheme, kde ho už tradične príde odpáliť
„Dieťa svetla“. Je to dieťa pochádzajúce z Horného Rakúska, kto-
ré svojim detským dobrým činom či správnym postojom prináša 
svetu nádej. Tento rok vycestovala do Svätej zeme ako Dieťa 
svetla dvanásťročná Melanie Walterer. Melanie vybrali v miestnej 
škole, kde je vzorom radosti, ochoty pomôcť, ako aj rešpektu voči 
ostatným ľuďom bez ohľadu na vek či kultúrnu odlišnosť. V polo-

vici decembra vo Viedni skauti odpaľujú svetlo, a tým sa rozbieha 
betlehemská štafeta do viac ako 25 európskych krajín. Svetlo sa 
dostane cez Slovensko, Poľsko a pobaltské štáty až do Ruska
a na Sibír, putuje aj na africký a severoamerický kontinent.
Už 27.-krát priniesli skauti Betlehemské svetlo aj na Slovensko. 
Následne ich prijal prezident Slovenskej republiky a niekoľkí skau-
ti svetlo odovzdali ďalej do Poľska a Ukrajiny. Možno sa mnohí 
pýtate, ako sa Betlehemské svetlo šíri ďalej po Slovensku. Vždy
v sobotu pred Štedrým dňom nasadnú skupinky skautov do vla-
kov a rozdávajú svetlo do každého kúta Slovenska, kde je to mož-
né a kde ho ľudia radi privítajú. Aj v našom meste počas Štedrého 
dňa my, skauti, prinášame svetlo do farského kostola a rozdáva-
me tento symbol pokoja aj do všetkých domácností v Nemšovej 
i v Ľuborči. V Kľúčovom a Trenčianskej Závade prinášajú skauti 
svetlo do kaplnky, kde si ho ľudia môžu odpáliť. 
Betlehemské svetlo sa za tých 30 rokov stalo uznávaným nosi-
teľom jasného posolstva - šíriť pokoj, lásku i nádej. Sú to základ-
né princípy ľudskosti presahujúce rámce národnosti alebo viero-
vyznania. Skauti zo 117. zboru vám želajú, aby Betlehemské 
svetlo prinieslo radostné teplo do vašich rodín a aby táto radosť
a nádej zotrvala vo vás po celý rok.

Mária Šumichrastová

Betlehemské svetlo sa stalo už tradičným symbolom Vianoc, ktorý aj v našom 
meste pomáhajú šíriť práve skauti. 



Adventný veniec v centre mesta

Chvíle plné tvorivosti

Súčasťou vianočnej výzdoby je aj krásny Betlehem

Atmosféru v meste dotvára svetelná výzdoba

Rozsvietený vianočný strom v areáli mestského múzea

Rozprávkové bytosti očarili prítomné deti

Výzdoba nad cestnou komunikáciou

Vianočný balíček pre sociálne slabších

Vianočný anjel na kruhovom objazde

Mesto Nemšová má z roka na rok bohatšiu vianočnú výzdobu, 
ktorá dotvára krásnu atmosféru Vianoc v uliciach nášho mes-
ta. Najbohatšiu svetelnú „kulisu“ spolu s vianočným stromom

a s Betlehemom z prírodných materiálov môžete vidieť pri amfi -
teátri Kultúrneho centra v Nemšovej.

Vladislav Kakody

V nedeľu 11. 12. 2016 sa Kultúrne centrum v Nemšovej zaplnilo 
nielen deťmi a ich rodičmi, ale aj rozprávkovými bytosťami, ktoré 
sa venovali všetkým zúčastneným. Tí najmenší si mohli vyskúšať 
rôzne interaktívne hry, zaskákať si na nafukovacom hrade, využiť 
svoju fantáziu pri tvorivých dielňach, hrať sa na detskom ihrisku 

alebo postaviť hrad z farebných skladačiek. Deti si okrem krásne-
ho pocitu z popoludnia odniesli aj pripravené darčeky.

Vladislav Kakody

SVETELNÁ ATMOSFÉRA V IANOC

Dňa 14. 12. 2016 sa v Kultúrnom stredisku v Ľuborči uskutočnil 
večierok pre sociálne slabších občanov nášho mestečka. Večie-
rok bol zorganizovaný mestom Nemšová, v spolupráci s Centrom 
sociálnych služieb Nemšová a so Sociálno-zdravotnou komisiou 
mesta Nemšová. Program viedol vedúci Centra sociálnych slu-
žieb. Vystúpili v ňom deti MŠ na Ul. odbojárov a folklórny súbor 
Kolíska z Dubnice nad Váhom. O dobrú náladu sa postarali Janka 
Filová so synom, ktorí nám hrali do spevu a do tanca. Primátor 
mesta Nemšová, Ing. František Bagin, potešil sociálne slabších 
občanov hodnotnými balíčkami. Krásna vianočná nálada bola 
sprievodným javom pri lámaní oplátok s medom, pri jedení vianoč-
nej kapustnice a dobrôt, ktoré napiekli ochotné dievčatá. Mesto 
Nemšová v ďalších rokoch plánuje sociálnu pomoc vo forme balíč-
kov rozšíriť o väčší okruh ľudí, ktorí to skutočne potrebujú.

Jarmila Raftlová, referentka oddelenia sociálnych vecí

Mesto Nemšová ďakuje spoločnosti LIDL za poskytnu-
tie sponzorského daru vo forme sladkostí a spoločnosti
Alfa-DM Dušan Mazanovský za poskytnutie pódia pre 
účinkujúcich na vianočnom podujatí pre deti, spojenom 
s príchodom Mikuláša. 

VÍTANIE NOVÉHO ROKA

Privítajte Nový rok
s bohatým ohňostrojom

a s prípitkom primátora Nemšovej,
Ing. Františkom Baginom.

V sobotu 31. decembra 2016,
v amfi teátri

Mestského múzea Nemšová. 

P O Ď A K O V A N I E



NAŠE ÚSPECHY 

Ešte v septembri sa 38 žiakov našej školy zúčastnilo 45. ročníka 
Behu údolím Váhu v Bolešove. Hoci v tento deň počasie veľmi 
neprialo, chuť súťažiť a vyhrať bola o to väčšia. Na stupienkoch 
víťazov stáli K. Ondrejičková (6. A) v behu na 600 m a O. No-
votný (7. B) v behu na 1000 m. Okrem dvoch prvých miest získa-
la naša škola tri druhé miesta a dve tretie miesta a celkovo sa 
umiestnila na krásnom 3. mieste.
Naše fl orbalistky dokázali svoje úžasné schopnosti na okresnom 
kole Florbalu žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Omšení. Po skvele 
odohraných zápasoch zaslúžene zvíťazili a postúpili do krajského 
kola, ktoré sa uskutoční 28. 4. 2017 v Partizánskom. Už teraz im 
držíme palce a všetci dúfame, že dievčatá nadviažu na minuloroč-
ný úspech, keď sa dvakrát dostali do celoslovenského fi nále. 

Začiatkom novembra si 28 žiakov našej školy zabehalo na 48. 
ročníku Behu okolo Ľuborče, ktorý každoročne organizujú mesto 
Nemšová, TJ Ľuborča, PD Vlára Nemšová a mládež z Ľuborče.
V rôznych kategóriách si odniesli jedno 1. miesto, tri 2. miesta a šty-
ri 3. miesta. 
Dňa 15. 11. 2016 sme sa zúčastnili okresnej súťaže v stolnom 
tenise. Súťaž sa konala v ZŠ v Kubrej a zúčastnili sa jej M. Spurný 
(8. B), A. Bútora (8. B), S. Bahno (7. B), O. Novotný (7. B), A. Vla-
satá (9. A), K. Vyletelková (9. A), H. Bútorová (7. B) a T. Haljako-
vá (7. B). Dievčatá sa umiestnili na krásnom 1. mieste a postúpili 
do regionálneho kola. Chlapci vo veľkej konkurencii skončili na 
peknom 4. mieste. V regionálnom kole, ktoré sa konalo o týždeň 
neskôr, bojovali naše dievčatá statočne a obsadili druhé miesto.

V ten istý deň sa konalo v Trenčíne okresné kolo olympiády zo 
slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala 
Dominika Begáňová z 9.A, ktorá si musela poradiť nielen s ve-
domostným testom a tvorbou dynamického opisu, ale aj so sláv-
nostným príhovorom, ktorý musela po niekoľkominútovej príprave 
a bez pomocného papiera predniesť pred porotou a svojimi súper-
mi. Podarilo sa jej to vynikajúco, pretože sa spomedzi 13 zúčast-
nených umiestnila na krásnom 2. mieste.

VZDELÁVAME SA NETRADIČNÝM SPÔSOBOM 

Vyučovanie cudzích jazykov zaujíma dôležité postavenie vo vý-
chovno-vzdelávacom procese na našich školách. Už od útleho 
veku sa deti stretávajú s prvými cudzojazyčnými slovíčkami či už 
na dovolenke v zahraničí alebo v médiách. I na našej škole sa 
výučbe anglického jazyka venujeme už od prvého ročníka. Preto 
sme aj tento školský rok v rámci Európskeho dňa jazykov usku-

točnili rôzne aktivity. Najviac sa potešili žiaci druhého ročníka, 
ktorí písali a kreslili listy svojim kamarátom do ďalekej Mikronézie.
S deťmi tejto krajiny udržuje naša škola už niekoľko rokov nielen 
„listové“ priateľstvá, ale každoročne sa stretávajú aj v medziná-
rodnej súťaži, ktorá prebieha prostredníctvom internetového spo-
jenia.
Medzi obľúbené tematické dni určite patrí aj Deň jablka
a Zemiakové kráľovstvo. Žiaci sa naučili opäť niečo nové o tých-
to zdravých plodinách, zábavnou formou plnili rôzne úlohy zame-
rané najmä na rozvoj fi nančnej a čitateľskej gramotnosti a ochut-
návali dobroty, ktoré mamy a staré mamy pripravili. 
To, že sa nikdy nemáme vzdávať a k životu treba pristupovať po-
zitívne sa naučili žiaci počas besedy s nevidiacimi Jurajom Prá-
gerom a Marekom Gernátom. Porozprávali nám nielen o svojom 
živote a koníčkoch, ale aj o problémoch v bežnom živote. Napriek 
zdravotnému handicapu žijú život plný zaujímavých aktivít. Žiaci 
mali možnosť vyskúšať si pohyb po telocvični s bielou paličkou 
alebo hru goalball s ozvučenou loptou.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásil školský rok 
2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Na podporu vzťahu 
detí k čítaniu realizujeme aj my na našej škole rôzne aktivity, za-
merané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Jednou z nich bolo aj 
spoločné čítanie rozprávky O dvanástich mesiačikoch, ktorú všet-
kým žiakom školy prečítali A. Vlasatá (9. A) a I. Kozáková (8. A). 
Žiaci 1. stupňa rozvíjali svoje schopnosti aj krátkymi dramatizá-
ciami známych rozprávok, ktoré žiakov veľmi pobavili a zároveň 
ich inšpirovali do ďalšej práce.

CESTUJEME ZA POZNANÍM

V októbri sa deviataci vydali po stopách M. R. Štefánika. V Ko-
šariskách si prezreli jeho rodný dom, v ktorom obdivovali unifor-
my, trofeje i model lietadla, v ktorom havaroval. Pútavý výklad im 
priblížil nielen jeho život a záujmy, ale aj udalosti, ktoré význam-
ne ovplyvnili slovenskú históriu. Po zaujímavej prehliadke sa pre-

sunuli do chemického závodu Galvanika, ktorý sa zaoberá gal-
vanickým pokovovaním. Výrobný proces pozinkovania a pokusy 
pani chemičky v laboratóriu žiakov veľmi zaujali. Po chvíľach strá-
vených v nie veľmi voňavom prostredí sa vybrali nadýchať čerst-
vého vzduchu a prezrieť si miesto posledného odpočinku M. R. 
Štefánika. Obrovská murovaná hrobka týčiaca sa z hmly niesla 
v sebe nádych výnimočnosti, ktorá je s menom M. R. Štefánika 
neodmysliteľne spojená. Hoci im v tento deň počasie nebolo veľmi 
naklonené, domov sa vracali s novými informáciami a zážitkami, 
ktoré ich posunuli o niečo dopredu v spoznávaní nášho rodného 
Slovenska.

25. októbra sa siedmaci a ôsmaci zúčastnili dejepisnej exkurzie 
do obce Modrá. Počas výletu sa žiaci preniesli do obdobia raného 
stredoveku. V tomto čase existovala v strednej Európe ríša zva-
ná Veľká Morava. Prehliadka archeoskanzenu predstavila žiakom 
podobu slovanského opevneného sídliska. Žiaci mali možnosť uvi-
dieť repliky obydlí našich predkov - zemnice, slovanské opevne-
nia - palisády, vystúpiť na vežu či nazrieť do kópie najstaršieho ka-
menného kostola na území Českej republiky. Po prehliadke nav-
štívili pútnické miesto Velehrad s Bazilikou Nanebovzatia Panny 
Márie a sv. Cyrila a Metoda.
Býva zvykom, že tretiaci navštevujú plavecký výcvik. Inak tomu 
nebolo ani tento rok. Tretiaci sa hravou formou zoznámili s vodným 
prostredím, skúšali rôzne spôsoby dýchania, ponárali sa, osvojo-
vali si splývavú polohu. Posledný deň výcviku všetkým ukázali, že 
voda pre nich nie je strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. 

MLADÍ FYZICI SÚŤAŽILI

V novembri sa zapojili do súťaže aj naši mladí fyzici. Svoje schop-
nosti v Bluetooth rallye, programovaní robota, zapájaní elektro-
nického obvodu, zostrojení výrobku podľa technického výkresu
a kreslení s korytnačkou Imagine si vyskúšali T. Remo a N. Vavro 
(9. A) na SOŠkárskom päťboji v Dubnici nad Váhom. Chlapci 
síce nevyhrali, no aspoň na chvíľu si vyskúšali prácu programá-
torov.

ODŠTARTOVALI SME VIANOČNÝ ČAS 

Neopakovateľné čaro Vianoc sme odštartovali Vianočnými tvo-
rivými dielňami. Tento rok sme do kreatívnych činností po dru-
hýkrát zapojili aj žiakov druhého stupňa, ktorí nám dokázali, že 
sa tiež vedia pre niečo nadchnúť. Triedy sa premenili na hniezda 
rôznych aktivít, vo vzduchu sa niesla radostná nálada.  Príjemnú 
atmosféru umocnila vôňa šíriaca sa po celej škole z čerstvo nape-
čených medovníčkov. Všetci usilovne pracovali, aby výsledok bol 
čo najlepší. Ich nádherné výtvory ste si určite všimli na  predajných 
trhoch v mestskej tržnici.

Za kolektív ZŠ Mgr. L. Tršková

Krásne Vianoce plné zdravia a šťastia
v kruhu svojich blízkych Vám želajú žiaci a učitelia

zo Základnej školy, Janka Palu 2.

Florbalistky postúpili do krajského kola 

Žiaci na okresnej súťaži v stolnom tenise

Európsky deň jazykov

Po stopách Milana Rastislava Štefánika Príjemná atmosféra počas Vianočných tvorivých dielní

Nášteva pútnického miesta Velehrad



DUCHOVNÁ AKTIVITA

Advent má v sebe radosť očakávania. Má v sebe ale aj trocha tmy, 
ktorá zahalí naše kroky. A práve tma a jej postupné rozžiarovanie 
je súčasťou adventnej aktivity na našej cirkevnej škole. Tmu nám 
vyjadruje tmavé plátno, na ktorom sa nám postupne malými žia-
rivými hviezdičkami, rozžiaruje kométa. Hviezdičky deti dostávajú 
pred modlitbou a dostávajú ich iba tí, ktorí si dajú záležať a do 
kaplnky prídu ešte pred začatím spoločnej modlitby. Tou prosíme 
Pána Ježiša, aby mám dával silu a vytrvalosť zdokonaľovať sa
v pestovaní čnosti ochoty, o ktorú sa snažíme práve v tento me-
siac, v rámci našej celoročnej duchovnej aktivity: Trénujeme cnos-
ti. Aj tento rok sú naše adventné ranné modlitby opäť trošku iné. 
K desiatku sv. ruženca, ktorý je už našou „klasikou“, pribudol spev 
adventnej piesne sprevádzaný nielen gitarou a organom, ale aj 
fl autou a husľami. Po piesni nasleduje modlitba evanjeliového 
chválospevu Panny Márie - magnifi kát. Všetci Vám chceme zaže-
lať, aby ste si „vychutnali“ advent, a dobre pripravili svoje srdcia 
na to, aby sa Ježiš v nás mohol nielen narodiť, ale aby v nás aj žil 
a rozžiaroval celý náš život. 

Mgr. Monika Tatranská, katechétka

FAREBNÝ TÝŽDEŇ ZDRAVIA 

Vďaka FAREBNÉMU TÝŽDŇU ZDRAVIA od 7. 11. do 11. 11. 2016 
sa druháci spolu s pani učiteľkou Porubčanovou a pani učiteľkou 
Peťkovou naučili, ako zatočiť a prekabátiť zlú tetu Chorobu s jej 
malými trpaslíkmi bacilmi a vírusmi. V modrý pondelok naše hes-
lo znelo: Pijem zdravú vodu, nápoj z vodovodu! Červený ovocný 
utorok bol šťavnatý ako jabĺčko a zelený zeleninový štvrtok sladký 
ako mrkvička. Žltou syrovou stredou a bielym jogurtovým piatkom 
sme si pripomenuli, že mlieko je tiež jednou z najlepších potravín, 
ktoré zatočí s bacilmi. Sme pripravení na pani Zimu!

COSMOS DISCOVERY 

je názov svetovej výstavy o kozmonautike v Bratislave, na ktorú 
sa 17. 11. 2016 vybral krúžok Dobrodružstvá šiestakov s pani uči-
teľkou Straškovou. Na výstavisku Incheba sme dostali audiosprie-
vodcu a prehliadka sa mohla začať. A čo sa nám páčilo najviac? 
Model mesačného autíčka Lunochod, rakety Sojuz, raketoplánu 
Saturn - všetky v skutočnej veľkosti, skafandre kozmonautov, ves-
mírna loď pre psa Lajku.... 

DVOJITÉ TURNAJOVÉ VÍŤAZSTVO 

30. september 2016 sa stal dňom, ktorý zostane zapamätateľný
v histórii športových úspechov ZŠ sv. Michala. Pri príležitosti sviat-
ku Sv. Michala, archanjela, patróna našej školy, sa uskutočnil už 
24. ročník turnaja vo vybíjanej dievčat a v minifutbale chlapcov
o putovný Michalský pohár. Športové šťastie nám prialo a darilo 
sa chlapcom i dievčatám. Vo veľkej telocvični prebiehali zápasy vo 
vybíjanej dievčat s ďalšími dvoma družstvami. Treba vyzdvihnúť 
odhodlanie, nadšenie a súdržnosť našich dievčat, ktorým právom 
patrí turnajové víťazstvo. V športovej hale bojovali o Pohár sv. Mi-
chala štyri družstvá vo futbale za veľmi vyrovnaných podmienok. 
Za dramatických okolností naši chlapci zaslúžene zvíťazili a patrí 
im veľká pochvala.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Deň otvorených dverí pre materské školy sa uskutočnil 24. 11. 
2016. Malé krôčiky škôlkarov smerovali do tried - pozrieť svojich 
budúcich starších spolužiakov. U prváčikov a druháčikov sa im 
rožiarili očká, keď si mohli zaspievať pesničky, pozrieť šlabikár, 
zošity. Malí návštevníci dostali aj malé darčeky a už sa veľmi tešia 
na budúci školský rok, keď po prvýkrát prekročia brány školy ako 
naozajstní školáci.

BAJAJA...

4. októbra 2016 sa žiaci 5. a 6. ročníka spolu s pani učiteľkami 
Urbánkovou a Vrtíkovou vybrali na zaujímavú cestu do Bratislavy
s cieľom odhaliť v Divadle Nová scéna tajomstvo čarovného slo-
víčka bajaja. Farebné kulisy, skvelí herci, dôvtipné texty a veselé 
pesničky ich úplne vtiahli do deja pestrofarebnej rozprávky, ktorá 
vznikla na motívy Boženy Němcovej. So smelým princom a krás-
nou princeznou všetci prešli kľukatou cestou, na ktorej porazili de-
väťhlavého draka a nakoniec našli vytúžené šťastie. 

ĽUBORČIANSKY NÁUČNÝ CHODNÍK

V posledný septembrový deň sme v škole mali kurz ochrany života 
a zdravia. Šiestaci sa dohodli s pani učiteľkou Straškovou, že pôj-
du na turistiku do Ľuborčianskej doliny na náučný chodník. Presne 
v duchu myšlienky: spoznaj svoje okolie a históriu. Chodník vedie 
po nenáročnej trase s 20 informačnými tabuľami, na ktorých sú 
rôzne zaujímavosti o miestnej krajine. Žiaci si vyskúšali svoju vy-
trvalosť a naučili sa orientovať podľa turistických značiek.

AKTIVITY
CENTRA VOĽNÉHO ČASU

KATARÍNSKA DISKOTÉKA

V KSŠ sa každoročne rozlúčime s obdobím cez rok Katarínskou dis-
kotékou, čím zavŕšime koniec zábavy a vkročíme do pôstneho obdo-
bia - adventu. CVČ pripravilo pre žiakov ZŠ sv. Michala Katarínsku 
diskotéku 24. novembra popoludní vo veľkej telocvični. Naši žiaci 
sa prišli zabaviť, zatancovať si, ale aj zasúťažiť. Vyvrcholením bola 
tombola. Veríme, že dobrá zábava a súťaže zanechali vo všetkých 
príjemný zážitok.

SVÄTÝ MIKULÁŠ
 
Neodmysliteľnou súčasťou života detí v predvianočnom období je 
sv. Mikuláš. Naša škola ho privítala v pondelok 5. 12. 2016. Naj-
menší v MŠ sv. Gabriela mali pred Mikulášom veľký rešpekt, no 
niektorí aj strach z čerta. Detičky si pripravili pesničky a básničky. 
Netajili veľkú radosť z balíčkov, ktoré im nadelil Sv. Mikuláš. Ten sa 
spolu s anjelom a čertom presunul za žiakmi ZŠ, aby sa dozvedel, 
čo si preňho pripravili a či sa svedomito učia. 

VIANOČNÉ ZVYKY A TRADÍCIE 

 Vianočné trhy sme naplánovali v poslednom týždni pred Vianoca-
mi 21. decembra 2016 od ôsmej hodiny rána do štvrtej popoludní. 
Začiatok vianočných trhov nám spríjemnili druhostupniari svojím 
vianočným programom pod vedením pani učiteliek Urbánkovej
a Vrtíkovej, ktorý neskôr odprezentovali aj pre verejnosť. Žiaci 
so svojimi učiteľmi si pripravili podľa vlastného výberu vo svojich 
triedach jarmočné stánky. Niektorí vyrábali vianočné dekorácie
a rôzne výrobky, ktoré ponúkali za symbolické ceny, napiekli me-
dovníky alebo koláčiky. Ďalší si vytvorili kaviarničky, kde predávali
čaj, kávu, koláčiky, vianočné oblátky. Školská kapela vyhrávala 
vianočné pesničky. Každá trieda svoj fi nančný výťažok z Vianoč-
ných trhov vložila do svojho triedneho fondu. Celá akcia bola pri-
pravená pre žiakov školy, pedagógov, rodičov a verejnosť.
Všetkým zúčastneným ďakujeme

Mgr. Andrea Poláčková

Krásny, úspešný a požehnaný nový rok
praje všetkým pedagogický kolektív

Katolíckej spojenej školy. 
 

 
Podľa školského archívu upravila Mgr. Mária Urbánková.

Farebný týždeň zdravia - Modrý pondelok

Mikuláš prišiel za deťmi do školy

Dvojité turnajové víťazstvo - víťazi vo vybíjanej a v minifutbale

Cosmos Discovery - z výstavy o kozmonautike



Jeseň v materskej škole sa niesla v znamení zdravej výživy. Nie-
len vzdelávacie aktivity boli zamerané na zdravé stravovanie, na 
aktívny pohyb, na zdravý životný štýl, ale i zábavné popoludnia
s rodičmi našim škôlkarom pripomenuli, aké sú zdravé zeleninové 
nátierky alebo červené jabĺčka, či kapustové šalátiky. A keďže kto 
iní, ako deti rady behajú, skáču, tak práve pre ne sme pripravili na 
Slovensku niečo nevídané - 1. fl orbalovú ligu škôlkarov. Dva-
krát do mesiaca deti našich štyroch prevádzok v športovej hale 
odohrajú skutočné fl orbalové zápasy. Nejde nám však o víťaza. 
Myšlienkou je viesť deti k športu, k pohybovej aktivite a k tomu, že 
šport je výborná zábava. 
„Tanec ježibáb“, veselé popoludnie 27. 10. 2016 bolo tiež skve-
lou zábavou. Všetky malé i veľké ježibaby v areáli materskej školy 
tancovali, súťažili, pátrali a po zotmení sa vybrali na večernú pre-
chádzku mestom. Tajomný večer sa skončil diskotékou a tradič-
ným ohňostrojom.
Nevídaná je i skutočnosť, že po prvýkrát škôlkari na celom Sloven-
sku oslavovali Deň materských škôl, ktorý bol uznaný v minulom 
kalendárnom roku. Preto ste mali možnosť 4. novembra stretnúť 
spievajúce deti s balónikmi v rukách a s darčekom pre každé-
ho okoloidúceho. Škôlkarka Simonka akciu komentovala takto:
„Konečne máme sviatok!“ 

NAŠI ŽIACI BOLI ÚSPEŠNÍ
NA SÚŤAŽI

24. novembra sa zúčastnili naši žiaci regionál-
nej súťaže v hre na plechové dychové nástroje
v Trenčíne. V 3. kategórii získal Šimon Král 3. miesto
v 2. kategórii Dávid Vendžúr 1.miesto.

PREDVIANOČNÉ KONCERTY

Tradične, ako každý rok, nám mesiac december pri-
niesol sériu koncertov v Nemšovej i na našich eloko-
vaných pracoviskách. V dňoch 6. a 8. decembra 
predviedli svoj talent v hre na hudobné nástroje 
naši mladí umelci v Mestskom múzeu Nemšová. 
Na ich koncerty zavítal i Mikuláš s čertmi a anjelmi
a všetkým účinkujúcim priniesol sladkú odmenu.
7. decembra čakali netrpezlivo naše tanečníčky a ta-
nečníci na príchod Mikuláša v Kultúrnom centre
v Nemšovej. Spolu 137 detí predviedlo svoje taneč-
né choreografi e, ktoré poctivo nacvičovali s našimi 
pedagógmi tanečného odboru už od septembra.
Mikulášovi sa ich koncert veľmi páčil a ocenil ich 
pekné choreografi e sladkými balíčkami. V Kostole
sv. Michala archanjela sa 18. decembra konal Ad-
ventný koncert, na ktorom sa zúčastnili naši žiaci 
hudobného odboru z Nemšovej a našich elokova-
ných pracovísk. Okrem sólových skladieb sa pred-
stavil i dychový orchester a náš nový Big Band pod 
vedením pána učiteľa Dominika Štefánka.

KREATÍVNE VIANOCE
VÝTVARNÉHO ODBORU

Do 4. ročníka našej internej súťaže Kreatívne Viano-
ce sa zapojili všetci žiaci výtvarného odboru. Súťa-
žili v troch vekových kategóriách a v dvoch rôznych 
témach - vianočný obrázok a vianočná ozdoba. Ich 
výtvarné diela vyhodnotila trojčlenná porota. Víťazi 
jednotlivých kategórií si prevzali ocenenie na Miku-
lášskom tanečnom koncerte, na ktorom boli vysta-
vené ich ocenené práce. Výtvarný odbor sa od sep-
tembra teší z rozšírenia o keramickú dielňu. Žiaci 
sa učili používať keramické náradie a oboznámili sa 
s postupom výroby keramických a glazúrovaných 
výrobkov. Starší žiaci výtvarného odboru predávali 
svoje výrobky - keramické glazúrované ozdoby a de-
koračné vianočné doplnky na vianočných trhoch
v Nemšovej a v Hornom Srní.

ZUŠ Nemšová želá všetkým čitateľom
krásne vianočné sviatky plné zdravia,

šťastia, lásky a príjemných chvíľ.

Mgr.Viera Muntágová, DiS.art

ČO PRIPRAVUJEME PRE DETI
V ČASE ADVENTU? 

Deti navštívil svätý Mikuláš, pre malých Mikulášov, anjelikov a čer-
tíkov sme naplánovali Mikulášsku diskotéku, deti poteší divadelné 
predstavenie o vianočných tradíciách Vianočná rozprávka, Základ-
ná umelecká škola vystúpi v materskej škole s Vianočným koncer-
tom, malých škôlkarov pozveme na recitačnú prehliadku Pod via-
nočnou hviezdičkou do Mestského múzea a s radosťou pozveme 
rodičov na vianočné besiedky, ktoré vytvoria tú pravú vianočnú
atmosféru.

Šťastné a veselé Vianoce všetkým prajú deti a zamestnanci ma-
terskej školy!

Šťastné a veselé Vianoce čitateľom
Nemšovského spravodajcu prajú deti a zamestnanci

Materskej školy v Nemšovej.

 Za kolektív autorov Bc. Miroslava Dubovská
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
Loptové hry v Športovej hale Nemšová

Mikulášsky koncert žiakov hudobného odboru v mestskom múzeu

PREDSILVESTROVSKÉ
POSEDENIE 

Výbor MSSČK Ľuborča
pozýva občanov

a bezpríspevkových darcov krvi
a členov SČK

na ,,Predsilvestrovské posedenie“
pri hudbe 

dňa 30.12.2016 o 19:00 hod. 
do Kultúrneho domu v Ľuborči. 
Do tanca a na počúvanie hrá

hudobná skupina ,,Radovanka“.

Tešíme sa na Vás...

Základná umelecká škola Nemšová
a

 Mesto Nemšová

Vás srdečne pozývajú na vianočný koncert

„Vinšujeme Vám“

Ktorý bude dňa 27. decembra o 15.30 hod.
v Kostole sv. Archanjela Michala v Nemšovej

 
Účinkujú

Detský FS Dvorček pri ZUŠ Nemšová
FS Liborčan

Hostia
ĽH Folklórneho súboru Vršatec z Dubnice n/V,

Komorný spevácky zbor pri ZUŠ Nemšová,
pobočka Trenčianska Turná
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Nové stromy na Ulici Hornov

PREVENTÍVNE PREHLIADKY KOMÍNOV
Mesto Nemšová oznamuje svojim občanom, že v priebehu roku 2017 budú príslušníci Dobro-
voľných hasičských zborov Nemšová, Ľuborča a Kľúčové vykonávať preventívne protipožiar-
ne prehliadky komínov. Každý príslušník DHZ je povinný sa preukázať poverením na vyko-
nanie kontroly.  

VÝROČNÁ SCHÔDZA
Výbor MSSČK Ľuborča oznamuje členom, že dňa 19. 2. 2017 bude výročná schôdza
v Kultúrnom dome v Ľuborči o 15:00 hod.  

PRE BUDÚCICH DARCOV KRVI
Ďalší obder krvi bude dňa 18. 1. 2017 v Kultúrnom centre Nemšová od 7:30 hod. do 10:30 hod. 

Aj v tomto roku sme vysadili v našom meste nové stromy. Betónový múr Vetropacku Nemšová s.r.o.
na Ulici Hornov bude čiastočne zakrývať celoročne zelená stena zo 40 kusov tisu, na jar ružovokvitnúce 
nové stromy sú 2 ks v parku na Ulici SNP, 7 ks medzi materskou škôlkou na Ulici Odbojárov a bytovkou
na Ulici J.Palu 22/43, 5 ks menšej formy lipy malolistej na Ulici Železničná medzi bytovkou a železničnou 
traťou a 1 ks platana s guľovitou korunou na začiatku Brezovej ulice. Niektorí výsadbu pozitívne ocenili, iní 
namietali, že sa na týchto voľných plochách deti hrali futbal. Veríme, že prvé kvety nových stromov nesú-
hlasné názory zmenia na pochopenie. Našou snahou nie je len stromy vypilovať, ale hlavne dopĺňať alebo 
nahrádzať - obnovovať zeleň na verejných priestranstvách. Uvítame aj typy na výsadbu v roku 2017.

Elena Bachratá, odborný referent životného prostredia

BOHOSLUŽBY NA VIANOČNÉ SVIATKY

Sobota 24. 12. 2016 - Štedrý deň
 Nemšová     8,00 hod.

Nedeľa 25. 12. 2016 - slávnosť Narodenia Pána 
 Nemšová      00:00 hod. - polnočná svätá omša
          8,00 / 10,15 / 17,30 hod.
 Kľúčové      7,30 hod.
 Trenčianska Závada 8,45 hod.

Pondelok 26. 12. 2016 -  sviatok sv. Štefana
 Nemšová      8,00 / 10,15 hod.
 Kľúčové      7,30 hod.
 Trenčianska Závada  8,45 hod.

Sobota 31. 12. 2016 - posledný deň v roku
 Nemšová     17,00 hod.

Nedeľa 1. 1. 2017 - slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 Nemšová      8,00 / 10,15 / 17,30 hod.
 Kľúčové      7,30 hod.
 Trenčianska Závada 8,45 hod.



Slávnostné vítanie novonarodených detí, nových občanov nášho mesta, sa uskutočnilo v stredu, 
23. 11. 2016 v obradnej sieni Kultúrneho centra, kde ich privítal zástupca primátora mesta, pán Ján 
Gabriš. Pozvaných bolo 24 detí, spolu s rodičmi. Vítanie bolo rozdelené na dve časti. Dvanásť detí 
narodených od 1. 6. 2016 do 31. 7. 2016 dostalo pozvanie na 13:00 hod. Dvanásť detí narodených od 
1. 8. 2016 do 31. 10. 2016 dostalo pozvanie na 13:45 hod. K slávnostnej atmosfére prispelo aj vy-
stúpenie detí z Materskej školy Nemšová. Mená detí boli zapísané do pamätnej knihy mesta a rodi-
čom bol odovzdaný kvet, spolu s fi nančným darom. 

J. Raftlová

HOKEJBALOVÉ ZAČIATKY
Hokejbal je kolektívny šport obľúbený po celom svete. Hrá sa so špeciálnou loptičkou oranžovej farby, bez 
korčúľ, s povinným výstrojom (hokejka, rukavice, prilba), na asfaltovej, betónovej alebo inak pripravenej 
ploche s veľkosťou približne od 30 do 60 metrov. 
Pri zrode amatérskej pouličnej ligy v Nemšovej stál najmä Michal Bračík. Provizórne ihrisko na ulici slúžilo 
pre rozvoj hokejbalu, vznikali rôzne tímy, ako napríklad Speedy Combatants a Blue Dogs. Nemšovská 
hokejbalová liga MHL sa postupne rozšírila, pribudli nové mužstvá i ďalší hráči, zapálení pre hokejbal.
S pribúdajúcimi odohratými sezónami sa zvyšovala aj kvalita hry, čo prospievalo najmä hráčom výberu 
MHL, tímu Heroes Nemšová, účastníkovi Trenčianskej hokejbalovej ligy. 

HOKEJBALOVÁ LIGA V NEMŠOVEJ
Od roku 1996 sa z hrania hokejbalu na ulici postupne stala pravidelnosť, pribúdali nové tímy i náročnosť. 
Z Ľuborče sme sa presunuli do Nemšovej, kde boli priestory na hokejbal lepšie. Tak vznikla Mestská liga
v Nemšovej, ktorá zažila najlepšie obdobie v sezóne 2011/2012. Nastúpilo v nej vtedy viac ako 200 hráčov 
a rozšírila sa aj o mužstvá z priľahlých miest a obcí, ako Slavnica, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčianska 
Teplá či Bolešov s Borčicami. Bohužiaľ, sezónu sme kvôli problémom s hracou plochou museli dohrať
v Borčiciach. V súčasnosti sa v Nemšovej už niekoľko rokov nehrá, nakoľko v Nemšovej nie je k dispozícii 
žiadne ihrisko, ktoré by sme mohli na hokejbal využívať. Taktiež hokejbalový tím Heores Nemšová nemá 
kde trénovať, čo sa odzrkadľuje i v nepriaznivých výsledkoch prebiehajúcej a uplynulej sezóny v Trenčíne.

NAŠE PÔSOBENIE V LIGE A NA TURNAJOCH
V roku 2005 sa výber hráčov prvýkrát zapojil do Trenčianskej hokejbalovej ligy. Množstvo odohraných zápa-
sov a nazbieraných skúseností z Nemšovej i z Trenčína sa pozitívne odzrkadlilo na výkonoch jednotlivcov, 
ktorí patrili v Trenčianskej lige medzi najlepších strelcov (Daniel Prekop) alebo reprezentovali na Majstrov-
stvách SR do 20 rokov (Hugo Domin).
V sezóne 2011/2012 sa mužstvu Heroes Nemšová darilo. Po skvelých výkonoch v play-off sa dostali až do 
fi nále druhej hokejbalovej ligy. V sezóne 2012/2013 hralo mužstvo Heroes Nemšová Trenčiansku Extraligu, 
a to v „1. slovenskej hokejbalovej lige - Západ“. Táto liga bola dva roky po sebe ohodnotená ako najlepšia 
regionálna liga na Slovensku. V tejto lige je nemšovský tím bez prestávky až dodnes, pričom každoročne 
odohrá množstvo zápasov s tímami z okolitých miest a obcí (Trenčín, Dubnica nad Váhom, Záblatie…). 
V roku 2010 sme absolvovali turnaj v Trnave, kde sme ako outsideri turnaja vyhrali skupinu, porazili sme 
tímy, ako Považská Bystrica či Bratislava a vo vyraďovacích bojoch obsadili konečné 4. miesto. V roku 2015 
tím Heroes Nemšová získal tretie miesto na turnaji Svijany Cup v Trenčíne.

POD KRÍDLAMI NEZISKOVKY
V roku 2013 sme ako skupina hráčov spoločne založili neziskovú organizáciu MHL Nemšová, ktorá v sú-
časnosti podporuje najmä tím Heroes Nemšová v Trenčianskej hokejbalovej lige, avšak naším zámerom 
je taktiež obnovenie hokejbalu v Nemšovej. Mesto Nemšová prisľúbilo i do rozpočtu zahrnulo výstavbu ho-
kejbalového ihriska, a preto veríme, že už v blízkej dobe budeme mať kde trénovať, hrať a podporovať tak 
rozvoj tohto športu medzi mládežou v Nemšovej. Hokejbal sa do Nemšovej na chvíľu vráti v podobe turnaja, 
ktorý plánujeme zorganizovať 25. februára 2017 v Športovej hale Nemšová. 

Vladislav Kakody
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Antónia Vavrúšová, Marián Králik, Jozef Kováč, Dušan Farkaš, Ján Veselý, Milan Podpera, Bedrich 
Karaus, Alojz Vanko, Jozef Morihlatko, Jozef Nanák, Veronika Vavrušová, Ján Fabuš.

Odpočívajte v pokoji!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Natália Kundráková, Šarlota Strápeková, Matiáš Vavruš, Adam Šandor, Nina Kapustková, Sebastián 
Kudlík, Dorian Kristín, Šarlota Škundová, Hugo Špivák, Noel Čapek, Matej Habšuda, Marko Vavro, 
Michal Sjekel, Richard Minárech, Matúš Papiernik, Liliana Kováčová, Petra Húserková. 

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO UZATVORILI
Matej Bachratý a Miroslava Juzeková,  Michal Bobošík a Alexandra Boskovičová, Pavol Bobot a Zu-
zana Havlíková, František Brezan a Petra Mikulová, Patrik Ďurík a Dominika Nechalová, Branislav 
Ďuriš a Zuzana Vavrušová, Juraj Ďuriška a Veronika Koníčková, Martin Hornáček a Sylvia Babulí-
ková, Milan Janík a Mária Mičková, Peter Laurenčík a Katarína Vidrnáková, Jakub Lipták a Adria-
na Ďurišová, Juraj Pavlačka a Petra Gurínová, Martin Plevák a Janka Chromčeková, Milan Ševčík
a Lenka Brťková. 

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI

Smútočná spomienka

Dňa 6. 11. 2016 uplynie 10 rokov,
čo odišiel do večnosti náš otec 
ANTON BAHNO.
S láskou a úctou spomína celá 
rodina. 

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

Dňa 2. 11. 2016 sme si pripome-
nuli 20. výročie, čo nás navždy 
opustil otec, dedko, brat a ujo 
VINCENT KORIENEK z Tren-
čianskej Závady. O tichú spo-
mienku v modlitbách prosí dcé-
ra s rodinou, sestra a ostatná

       blízka rodina. 
-------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 5. 12. 2016 uplynuli 4 roky, 
čo nás navždy opustila vo veku 
55 rokov naša mama, manžel-
ka, sestra, švagriná a teta AN-
NA CHMELINOVÁ z Ľuborče. 
Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. 

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

Dňa 18. 12. 2016 uplynulo 30 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
otec ŠTEFAN GURÍN.

Dňa 14. 7. 2016 uplynulo 26 ro-
kov, čo nás navždy opustila na-
ša mama AUGUSTÍNA GURÍ-
NOVÁ. S láskou a úctou spomí-
na celá blízka rodina. 

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

Dňa 11.11. 2016 nás opustil otec, 
manžel, dedko Alojz Vanko. Ďa-
kujeme vdp. dekanovi Košíkovi, 
MUDr. Hammerovej a sestričke 
Danke Kvasnicovej a ostatným. 
Ďakujeme za kvetinové dary a sú-
strasť všetkým, ktorí sa snažili

       zmierniť náš hlboký žiaľ.
       Odpočívaj v pokoji!

Smútiaca rodina
-------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka

Dňa 17. novembra uplynulo 16 ro-
kov od smrti nášho manžela, ot-
ca a dedka JOZEFA MARČE-
KA. S úctou a láskou spomína 
celá rodina. 

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

Dňa 13. 11. 2016 uplynulo 15 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a otec Peter 
Koníček. S úctou a láskou spo-
mína manželka, deti a ostatná 
blízka rodina.  

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

Dňa 24. 12. 2016 uplynulo 7 ro-
kov, čo nás navždy opustila vo
veku 76 rokov naša mama, man-
želka, babka HELENA FILOVÁ 
z Nemšovej. S láskou a úctou 
spomína manžel, synovia a dcé-
ra s rodinami. 

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

Dňa 19. 6. 2016 sme si pripome-
nuli 25. výročie úmrtia nášho 
drahého otca, svokra a dedka 
JÁNA VYDRNÁKA.

Dňa 18. 9. 2016 uplynuli dva ro-
ky, čo nás opustila naša drahá 
mama, svokra a babka MÁRIA 
VYDRNÁKOVÁ z Kľúčového. 
Kto ste ich poznali, venujte im 
prosím tichú spomienku v mod-
litbe. S láskou a úctou spomí-
najú dcéra Antónia a synovia 
Peter, Ján a Jozef s rodinou. 

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

Dňa 8.10. 2016 uplynul rok od 
dňa úmrtia dedka MIKULÁŠA 
MIČKU.

Dňa 19.12. 2016 uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustila matka
a babka DANKA MIČKOVÁ.
S úctou a s láskou spomínajú 
syn Milan s manželkou a dcéra 
Zuzka s rodinou.

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

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nám dňa 17. 10. 2016 svojou účasťou na pohrebe 
JÁNA VESELÉHO dodali silu na prekonanie toho, čo sa už nikdy nezmení.
Manželka, syn a dcéra s rodinami.  

SEPTEMBER 2016 
85 rokov - Anna Barcíková
85 rokov - Helena Husárová 
87 rokov - Cecília Hotáková 
 
OKTÓBER 2016 
85 rokov - Pavel Mutňanský 
87 rokov - Mária Prosňanská 
90 rokov - Konštantína Macková 
91 rokov - Anna Duvačová 
93 rokov - Mária Sudná 
 
NOVEMBER 2016 
86 rokov – Katarína Begáňová 

86 rokov - Ľudovít Bračík 
86 rokov - Mária Ďuríková 
86 rokov - Katarína Hamáčková 
87 rokov - Žofi a Králiková 
87 rokov - Anton Štefánek 
90 rokov - Irena Pavlačková 
92 rokov - Štefánia Bahnová 

DECEMBER 2016 
85 rokov - Ida Ličková 
85 rokov - Mária Štefánková 
86 rokov - Terézia Paličková 
87 rokov - Margita Hrnčiariková 
87 rokov - Viktória Motolová 
89 rokov - Anna Prekopová 
93 rokov - Štefánia Motolová 

Hráči Heores Nemšová -  sezóna 2016-2017 v Trenčianskej hokejbalovej lige



Futbalový klub Slovan Nemšová 
   Muži III. Liga    16. 18 5 2 11 21:34 17
   Starší dorastenci IV. Liga  3. 14 9 2 3 59:21 29
   Starší žiaci III. liga U 15  1. 8 7 1 0 30:7 22
   Mladší žiaci III. liga U 13  6. 8 3 1 4 17:21 10

TJ Vlára Ľuborča
   Muži VI. Liga    11. 15 5 2 8 41:44 17
   Starší dorastenci VI. Liga  8. 9 3 0 6 26:53 9 
   Starší žiaci V. liga Sk.A U 15 2. 14 8 3 3 55:18 27  

TJ Družstevník Kľúčové
   Muži VI. Liga    10. 15 5 3 7 37:40 18

ZIMNÁ MINILIGA
Zoznam družstiev: Niva, Flamengo, Alicante, Bonusko, BSC Kolo, Monolit, Dynamo, Prototyp, Hunks, 
Diables Rouges, , Lizard, Baník Zranenie, , Okenit, Hilton, Fofo, Atletico.

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO FLORBALE ŽIEN VO FÍNSKU
Klub netradičných športov Nemšová-Horné Srnie 
   A družstvo účastník 3 - B1 ligy 
   B,C, D družstvo sú účastníci 4 ligy -  B21

Bližšie na www:chess.sk/súťaže

Prípravka žiaci 800 m: 1.Kučík Adam ŠG Trenčín 2:54, 2. Chlebana Lukáš ZŠ Janka Palu Nemšová 2:55 
(20 účastníkov v kategórii). Prípravka žiačky 800 m: 1.Vendžúrová Hanka ZŠ Janka Palu 3:05, 2.Ondrejič-
ková Kristína ZŠ Janka Palu 3:06 (16 účastníkov v kategórii). Ml. žiačky 800 m: 1. Šumichrastová Michaela 
ZŠ Janka Palu Nemšová 4:01, 2. Hicová Diana ZŠ Janka Palu Nemšová 4:03, 3. Artmanová Klára ZŠ Janka 
Palu Nemšová 4:05 (4 účastníci v kategórii). Ml. žiaci 1 200 m: 1. Kunic Tomáš ŠG Trenčín 4:34, 2. Hudek 
Adam Nemšová 4:48, 3. Novotný Oliver Ľuborča 4:49 (počet účastníkov v kategórii 12). St. žiačky 1 200 m: 
1. Ragasová Alžbeta AK Spartak Dubnica n/V 4:43, 3. Papierniková Slávka Nemšová 7:47; Počet účastní-
kov v kategórii 3. St. žiaci 2 200 m: 1. Kubiš Ľubomír AK Spartak Dubnica n/V 7:28, 3. Cípel Jozef ZŠ Janka 
Palu Nemšová 11:47 (počet účastníkov v kategórii 5). Dorastenky 2 200 m: 1. Žárska Klaudia AK Spartak 
Dubnica n/V 8:08, n/V 9:22 (počet účastníkov v kategórii 2). Dorastenci 3 200 m: 1. Labo Dávid AK Spartak 
Dubnica n/V 11:58 (počet účastníkov v kategórii 1). BUĎ FIT 3 200 m: 1. Brisuda Jozef  Ľuborča 10:30, 
2. Koníček Marek Ľuborča 10:44, 3.Štefánek Ivan Ľuborča 11:46 (8 účastníkov v kategórii) 1. Doskočilová 
Milada Nemšová 15:24 2. Horváthova Simona Nemšová 15:33, 3. Bakalárová Veronika Nemšová 15:38 
(počet účastníkov v kategórii 3). Ženy 7 500 m: 1. Žárska Klaudia AK Spartak Dubnica n/V 33:45, 2. Anna 
Mária Brisudová Ľuborča 34:54, (počet účastníkov v kategórii 3). Ženy - veteránky 7 500 m: 1. Hulvátová 
Iveta JK Dubnica n/V 31:25 (počet účastníkov v kategórii 4) . Muži 7 500 m: 1. Ilavský Miroslav JK Dubnica 
n/V 26:04, 2. Moravec Filip TJ Spartak Myjava (počet účastníkov v kategórii 12). Veteráni B roč. 75 - 66,
7 500 m: 1. Križák Ján AŠK Skalica 26:24 (počet účastníkov v kategórii 9). Veteráni C roč. 65 - 56, 7 500 m:
1. Kováčik Ľuboš Súľov 27:20 (počet účastníkov v kategórii 12). Veteráni D roč. 55 - 46, 7 500 m: 1. Cvičela 
Ján AK Bojničky 29:06 (počet účastníkov v kategórii 1). Veteráni E roč. 45 a st. 7 500 m: 1. Husár Ferdi-
nand Trenč. Turná 36:04,  Počet účastníkov v kategórii 5;

   SPONZORI 48. ROČNÍKA „BEHU OKOLO ĽUBORČE“
Mesto NEMŠOVÁ, PD VLÁRA NEMŠOVÁ, Peter Vavro & Ivana Porubská, HAPPYLIFE s.r.o 
Záhorská Bystrica ,Pekáreň SÉZAM - p. Emanuel MAZÁŇ, p. Ľuboš ŠVOREC, p. Jozef 
Begáň, p. Ivan Štefánek, FIGURA - p. Peter Porubský, MILP s.r.o - p. Ján MUTŇANSKÝ, MB 
Šport - p. Michal BARTÁK, Lekáreň NIKA, p. Stanislav HUSÁR, Drogéria TETA, p. Linda 
KRÁLIKOVÁ, HET - p. Ivan Heštera, COM-PA, Vinotéka Textil - p. Jozef Žácky, RozmaTech 
spol. s.r.o - p. Zuzana Korvasová, Ovocie zelenina - p. Fehér, p. DAO NGUVEN VAN.

Vladimír Gajdoš

Zriadením Fitness clubu v Mestskej športovej hale Nemšová v roku 1993 sa Mesto Nemšová začle-
nilo medzi progresívne subjekty, ktoré nahrádzali staré a neútulné činkárne. Fitness zariadenia 
vo všeobecnosti ponúkli pre ľudí novšou inovatívnou formou získať lepšiu kondičnú pripravenosť,
telesnú zdatnosť, úpravu hmotnosti, silovú prípravu, odstraňovanie neduhov vznikajúcich vplyvom 
rôznych civilizačných chorôb a návyk k pravidelnej športovej aktivite v nezávislosti na vonkajších po-
veternostných podmienkach. Muži mali záujem získať atletickú stavbu tela, s jasným rozdielom šírky 
pliec a pásu, silné a musculárne končatiny s pevným brušným svalstvom. U žien bola snaha hlavne 
o úpravu hmotnosti a zlepšenie celkového výzoru. Aj v Nemšovej máme záujem zvyšovať úroveň 
nášho fi tness clubu. 
Mestský úrad Nemšová v nedávnej dobe pomohol zvýšiť kvalitu Fitness clubu zakúpením rôznych 
nových účelových cvičebných prístrojov. V snahe mesta i Fitness clubu je udržať trend tejto športovej 
aktivity a zároveň pritiahnuť ďalších ľudí.

Vladimír Gajdoš
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ZÁVEREČNÉ POSTAVENIE MUŽSTIEV
V JESENNEJ ČASTI ROČNÍKA 2016/2017

VÝSLEDKY 48. ROČNÍKA

ŽENSKÁ EXTRALIGA  2016-2017
  1. kolo:   NTS FK-ZŠ Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 11:4 (2:3/3:0/6:1)  
  2. kolo:   Nemšová -VŠK FTVŠ Lafranconi UK       6:2 (2:2/3:0/1:0)
  3. kolo:   Eastern Wings Michalovce - Nemšová      1:5 (1:4/0:0/0:1) 
  4. kolo:   FBC Mikuláš Prešov - Nemšová        3:8 (1:3/0:3/2:2)
  5. kolo:   Nemšová - FbK Kométa Spišská Nová Ves     8:7 (3:3/4:2/1:2)
  6. kolo:   Nemšová - 1.FbK BCF Banská Bystrica      9:2 (1:0/2:1/6:1)
  7. kolo:   Florbalový klub Tvrdošín - Nemšová       5:4 (3:0/1:1/1:3)
  8. kolo:   MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - Nemšová     5:9 (2:3/1:3/2:3)
  9. kolo:   Nemšová - ŠK 98 Pruské         4:8 (1:1/0:3/3:4)

NOMINÁCIA JUNIORIEK SR NA PRÍPRAVNÝ ZÁPAS
V ČESKEJ ROKYTNICI: 
Z Nemšovej boli nominované Adriana BAHNOVÁ, Paulína FARULOVÁ, Lenka LENČÉŠOVÁ, Lucia LIPTÁ-
KOVÁ, Diana PAPIERNIKOVÁ, Denisa PATKOVÁ, Tatiana PELECHOVÁ, Alexandra ŠVANČAROVÁ, 
Kristína VYLETELKOVÁ a Mária ZÚBEROVÁ.

SÚŤAŽE V REGIÓNOCH:

PRIPRAVUJEME:
28. 12. 2016: 25. ročník žiackeho futbalového halového turnaja O primátorskú vázu
5. 1. 2017: vyhodnotenie 23. ročníka zimnej miniligy
7. 1. 2017,14. 1. 2017 a 21. 1. 2017: fl orbalové zápasy a turnaje

MLADŠIE ŽIAČKY
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - Nemšová 3:8
1. FbK BCF Banská Bystrica - Nemšová  5:3

JUNIORKY
ŠK Slávia SPU DFA Nitra – Nemšová  2:10
ICE Plaers Sereď – Nemšová 0:11

DORASTENKY
ŠK Slávia SPU DFA Nitra - Nemšová 0:5
Fbo Žochár Topoľčany - Nemšová 2:5

STARŠIE ŽIAČKY
ŠK 98 Pruské - Nemšová 2:20
Nemšová - FBK Harvard Partizánske 11:6
Nemšová - Pruské 6:3
Partizánske - Nemšová 3:4
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