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        SVET  -  udalosti 

 
         Dianie  vo svete v roku  2007 bolo poznamenané udalosťami rôzneho  charakte- 
ru.  Do kroniky sme vybrali len tie najdôležitejšie, chronologicky  idúce za sebou a hlavne tie, 
ktoré sa týkajú  diania v rámci Európskej únie. 
         Európska únia sa od 1.januára rozšírila o dva členské štáty -  Bulharsko a Rumunsko. 
Predsedníctvo Európskej únie bolo od 1. januára na pol roka v rukách  Nemecka, predsedala mu  
Angela Merkelová, nemecká kancelárka. 
         Prezident  USA, George  Bush chcel vyslať  21. 000 vojakov do Iraku. Mnohé európske 
krajiny a medzi nimi i Slovensko  a Veľká Británia však svojich vojakov z krajiny veľkého 
vojnového konfliktu  začali postupne sťahovať. 
         Otázka rozmiestnenia  amerických protiraketových radarov v Česku a Poľsku dlhodobo 
zamestnávala politické dianie nielen v týchto dvoch európskych krajinách, kde boli zo strany 
občianskych aktivistov  organizované rôzne protivládne demonštrácie, ale na druhej strane  to 
bolo aj Rusko, ktoré ústami  prezidenta  Putina varovalo, že ak to vlády v týchto krajinách 
povolia, môže to vyprovokovať nové preteky v zbrojení a novú studenú vojnu medzi Ruskom 
a zvyškom sveta. Týmito negatívnymi reakciami  bola poznamenaná  Konferencia o bezpečnosti, 
ktorá sa konala vo februári v Mníchove. Koncom novembra už  Rusko  aj  pozastavilo svoju 
účasť pri vytváraní  Zmluvy o konvenčných  silách  v Európe. 
        V marci  bola zverejnená  Výročná správa USA o dodržiavaní ľudských práv vo svete, kde 
bol za najväčšieho porušovateľa označovaný africký Sudán ( genocída si tu vyžiadala od roku 
2003 asi 500 –tisíc obetí a 2 milióny utečencov). Kritika padla  aj na Irak, Afganistan, Sýriu, Irán, 
Libanon, Venezuelu, Kubu, Zimbabwe, Čínu  a tiež Rusko, ktorému  bola vyčítaná  centralizácia 
moci, korupcia, a tiež netolerancia k menšinám. 
          25. marec bol oslavou  50. výročia  Európskej deklarácie, pri  tej príležitosti bola prijatá 
Slávnostná deklarácia, v ktorej sa nemecká kancelárka  z  pozície zástupcu predsedajúcej  krajiny 
Európskej únie  vyslovila  za  vznik  spoločnej armády, zloženej z členských krajín Európskej 
únie. 
          Pápež  Benedikt XVI. vo svojej  veľkonočnej  kázni vyzval  bohaté krajiny na riešenie 
katastrofickej humanitárnej  situácie v Afrike, Iraku, Afganistane.  Reakcia krajín  G-8 nenechala 
na seba dlho čakať, jej lídri  sa stretli v nemeckom meste Heligendamm a dohodli sa na finančnej 
pomoci týmto krajinám vo výške 60 miliárd USD, určenej hlavne  na boj proti malárii, AIDS 
a chudobe.  Štáty sa tiež dohodli na znížení vytvárania  škodlivých emisií do ovzdušia  o 50 %  
do roka 2050.  
         Začiatkom júla sa rotujúceho predsedníctva Európskej  únie ujalo Francúzsko na čele 
s novozvoleným prezidentom Nicolasom  Sarkózym (v máji zvoleným).  Jeho prioritami bolo 
otázky  energetickej bezpečnosti a globálneho otepľovania, voči vstupu  Turecka za člena EÚ mal 
odmietavé stanovisko.  V októbri bol na oficiálnej návšteve Ruska, ktoré v septembri vyskúšalo 
novú, tzv. vákuovú bombu, porovnateľnú s atómovou bombou, zhodenou na Hirošimu.  
S prezidentom  Ruska preberali aj  otázky Iránu,  ktorý údajne tiež vlastní atómové zbrane,  ako 
aj otázky samostatnosti  Kosova, ktorý je súčasťou  Srbska.  
        V októbri  sa stal  nositeľom  Nobelovej ceny mieru  za rok 2007  All Gore- bývalý 
viceprezident USA a to za svoje aktivity v rámci OSN, ktoré sa týkali  hlavne zvyšovania 
povedomia o zmenách klímy na zemeguli. 
        V decembri  sa  udiali  dve  udalosti, ktoré mali vplyv aj   na  život  na Slovensku 
13.decembra podpísali šéfovia vlád členských krajín Európskej únie v Lisabone novú reformnú 
zmluvu Európskej únie (označovala sa ako Lisabonská zmluva). Pre členské štáty sa mala stať 
záväznou až potom ako  ju  podpíšu  všetky členské štáty EÚ. Prvou krajinou, ktorá zmluvu 
podpísala, bolo Maďarsko (17.decembra). 



          21. decembra  Slovenská republika spolu s krajinami, ktoré vstúpili do Európskej únie 
v roku 2004, sa stali súčasťou tzv. Schengenského priestoru. Pre nás  to znamenalo zrušenie 
hraníc a colníc  medzi  krajinami, napr. medzi  Slovenskom a Českom, Poľskom, Maďarskom.  
Pre  nás  ako  krajinu  medzi  východom  a západom, malo najväčší význam zrušenie hraníc 
a colníc  medzi  Slovenskom a Rakúskom, čo znamenalo  ľahší dovoz  a vývoz  tovarov a služieb 
ako aj  pohyb pracovnej sily. 
 
 
SLOVENSKO    -   udalosti, politika, ekonomika, úroveň v regiónoch 
 
 
          Koaličná vláda na Slovensku bola počas roka aj napriek turbulenciám stabilná. Vládna 
koalícia Smer-Sociálna demokracia – Slovenská národná strana – Ľudová strana- Hnutie za 
demokratické Slovensko zachovávala v roku 2007 svoju súdržnosť na úrovni, umožňujúcej 
vládnemu kabinetu  Róberta Fica efektívne presadzovať opatrenia vo výkonnej  sfére. 
         Hoci  vzájomná dôvera medzi koaličnými partnermi čas od času kolísala, takýto stav sa 
kompenzoval silným záujmom o  spoluvládnutie pri vzájomnom rešpektovaní výhod.  Prvú  
veľkú  skúšku  prežívala koalícia  pri  odvolávaní ministra pôdohospodárstva,  Miroslava Jureňu,  
ktorého navrhlo ĽS- HZDS. Ministerstvo zastrešovalo agendu  Slovenského pozemkového fondu, 
z ktorého činnosti  prenikli na verejnosť údajné manipulácie s pozemkami v lukratívnej  
podtranskej oblasti. Po prevalení sa týchto podozrení na verejnosť,  premiér Róbert Fico ministra 
odvolal a na jeho miesto vymenoval  za ĽS – HZDS  Zdenku Kramplovú.   Odstupujúci minister 
však na zvolanej tlačovej besede spred družstevnej maštale, vykričal rôzne nekalé praktiky, ktoré 
sa dejú  na iných  ministerstvách, za ktoré sú zodpovední ministri za Smer – SD, čím dal  za 
pravdu  opozícii, ktorá na to upozorňovala. Vládna koalícia však túto skúšku  prežila a podľa 
prieskumov verejnej mienky, stranu  SMER – SD  dokonca  posilnila a do nového roka koalícia 
vstupovala so zámerom zotrvať pri moci až do konca volebného obdobia 
         Vládna koalícia často uplatňovala pragmatické  postupy, ktoré umožňovali  istú kontinuitu. 
Išlo však o takú kontinuitu, ktorá sa vôbec neopierala o prehlbovanie doterajších reforiem, ale 
skôr o udržanie predtým naštartovaných pozitívnych procesov v ekonomike (rast HDP, prísun 
zahraničných investícií, znižovanie miery nezamestnanosti, pomerne nízka inflácia)  bez  
zavádzania nových impulzov. Niektoré opatrenia zamýšľané a následne prezentované ako hlboké 
zmeny (napr. pri novelizácii Zákonníka práce), v privatizácii, súdnictve, dôchodkovom 
a zdravotnom poistení však revízia politiky predchádzajúcej vlády zašla dostatočne ďaleko 
a začala nadobúdať programovú podobu.  V mnohých  oblastiach  sa zmena  prístupu  oproti 
predchádzajúcej vláde  Mikuláša Dzurindu  prejavovala  hlavne v posilnení úlohy štátu 
a v rozšírení priestoru pre pôsobenie exekutívy. Vcelku priaznivá sociálno-ekonomická situácia 
umožňovala  vláde  uskutočňovať populárne opatrenia ( napr. pre dôchodcov – vianočné 
príspevky, odstupňované  podľa výšky  ich  penzií).  
         V oveľa výraznejšej podobe ako v predchádzajúcom období sa v roku 2007 prejavovali na 
Slovensku tendencie nacionalizácie verejného života. Parlament schválil niekoľko dokumentov  
etno – nacionálnej povahy (uznesenie o Benešových dekrétoch, zákon o zásluhách Andreja 
Hlinku, deklaráciu o udalostiach  v Černovej v roku 1907). Vzhľadom na zloženie vlády vôbec 
neprekvapilo, že  spoločným  menovateľom toho  boli slovensko – maďarské vzťahy,  ktoré  boli  
rozdielne  vnímané slovenskou a maďarskou štátnou  reprezentáciou. Svojou mierou k tomu 
prispievala Strana  maďarskej koalície a jej nová politická reprezentácia  (Pál Csáky ),vzťahy sa 
postupne začali vyostrovať,  úlohu zmierovateľa si neosvojil ani  prezident  SR  Ivan  
Gašparovič.  
         V  koalično - opozičných vzťahoch sa v  roku 2007   v  podstate nič nezmenilo, zostávali 
konfliktné a konfrontačné. (Koaličné strany sme uviedli vyššie, opozíciu tvorili tri bývalé strany 
vládnej koalície: Slovenská demokratická a  kresťanská únia/Demokratická strana – Kresťansko-



demokratické hnutie – Strana maďarskej koalície). Príčinou koalično – opozičných nezhôd  boli 
programové a ideologické odlišnosti medzi jednotlivými stranami a spôsob výkonu moci vládnou 
koalíciou, ktorá sa prejavovala aj  v činnosti práce parlamentu, kde ani jeden legislatívny návrh 
opozičných poslancov nezískal podporu, dostatočnú na schválenie. 

 
Ekonomika, úroveň v regiónoch 
      
        Vo vývoji ekonomiky nedošlo v roku 2007 k významnému zlomu, skôr sa posilnili prevažne 
pozitívne tendencie z rokov 2005 – 2006.  Pokračoval  silný ekonomický rast, dobiehanie 
ekonomickej  výkonnosti najvyspelejších ekonomík OECD, pokles nezamestnanosti a rast 
reálnych miezd. Ekonomický rast dosiahol hodnoty, ktoré možno považovať za mimoriadne 
priaznivé, ekonomika sa významne priblížila k naplneniu kritérií na prijatie eura. 
        Ako videli našu krajinu v roku 2007 iní ?  Index  ľudského rozvoja zostavovaný expertmi 
z Rozvojového programu OSN, známy  pod skratkou UNDP, ktorý berie do úvahy širšie 
spoločenské, nielen ekonomické parametre (zohľadňuje aj dĺžku života, úroveň vzdelania, príjem 
obyvateľov a ďalšie faktory), zverejnil  rebríček 177 krajín, Slovensko sa umiestnilo na 42. 
mieste.  Zo susedných štátov EÚ sa lepšie ako Slovensko umiestnili Česká republika (32. miesto) 
a Maďarsko (36. miesto). 
        Vláda na úseku ekonomiky najmarkantnejšie zasiahla v  spochybňovaní legitimity zisku,  
príprave prísnejšej regulácie obchodných reťazcov, vláda zasahovala do určovania  výšky cien 
energií, snažila sa regulovať úroky v bankách.  Dosah týchto krokov sa prejaví až v ďalších 
rokoch. 
         Aj keď sa ekonomika ako celok vyvíjala pozitívne, neplatilo to vo všetkých regiónoch 
Slovenska. Najviac zaostávali vidiecke regióny, kde bol aj problém dlhodobej nezamestnanosti 
najvypuklejší. Výška evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom a Košickom kraji dosahovala 
výšku 27 % ( v Bratislavskom bola 1,5 %).  O rozdielnej životnej úrovni obyvateľstva 
v regiónoch SR svedčili aj rozdielne príjmy podľa štatistického zisťovania Štatistického úradu 
SR. Tieto sa pohybovali  od 7301 Sk na člena domácnosti za mesiac v Prešovskom kraji, až po 
10 608 Sk  v Bratislavskom kraji.  
          V každom kraji sa síce nachádzal  vysoký podiel občanov, ktorí sú najmä z dôvodu nízkej 
alebo žiadnej kvalifikácie na trhu práce neuplatniteľní, ale najviac sa to  prejavilo v 2 
spomínaných krajoch, kde žije aj najviac Rómov, ktorí tieto štatistiky veľmi ovplyvňujú. 
Niektoré kraje naopak  mali problémy  so  získavaním novej kvalifikovanej pracovnej sily, čo 
súviselo s prílevom zahraničného kapitálu (najmä automobilového a elektrotechnického), ktorý 
vyžadoval predovšetkým  kvalitne vyškolené rôzne technické  profesie. 
 

         POČASIE   A  PRÍRODA 
 
         Rok  2007 sa začal teplotne nadpriemerne ( 10˚ C). Prevládalo počasie s občasným 
dažďom, prehánkami a vetrom, ktorý sa zosilnil hlavne v noci 19. januára, kedy sa vyskytli 
prudké nárazy vetra s rýchlosťou nad 100 km/h. Boli spôsobené menšie škody. Vietor však 
priniesol studený arktický vzduch so snežením a mrazom. U nás bola snehová pokrývka  
nesúvislá, v susedných Čechách však kvôli veľkému množstvu  napadnutého snehu vyhlásili 
kalamitný stav. Chladné počasie trvalo do konca januára, potom začal prúdiť teplejší morský 
vzduch s dažďovými prehánkami a kladnými teplotami. Keďže dlhodobo nemrzlo ani v našom 
regióne, boli deti z Nemšovej ochudobnené o ľadovú plochu za školou, vynahradiť si to mohli 
v Trenčíne, kde na námestí   Ľ. Štúra  býva  každý rok k dispozícii umelá ľadová plocha, a to od 
novembra do marca. Ani vo februári sa zima nejako zvlášť neprejavila. Sneh sa vyskytol len na 
začiatku mesiaca, kvôli vyšším teplotám sa neudržal a v 2. polovici mesiaca pri jasnom 
a polojasnom počasí boli teploty okolo 10 – 12 ˚C.  Celá Európa bola bez snehu (okrem horských 
oblastí), silnejúce slnko zem neobvykle prehrievalo. Od snehu by sa časť slnečného žiarenia 



odrazila, v roku 2007 to bolo inak, urýchlil sa tým príchod jari. V posledných februárových 
dňoch sa ešte prechodne ochladilo, ale vzhľadom na stret teplého a studeného vzduchu, sa 
vyskytli zrážky v podobe snehových búrok, krúpov, dažďa so snehom. Takéto nestále počasie 
trvalo až do polovice marca, kedy nastalo jasné a teplé počasie (okolo 20˚C). Ráno bolo ešte  
okolo 0˚C.  Koniec marca bol však chladnejší a daždivejší. Apríl bol nezvyčajne suchý, teploty sa 
postupne vplyvom jasného počasia  pohybovali nad 15˚C.  Dňa  12. apríla  bola  nameraná teplota 
od  20 do 22 ˚C.  Nočné teploty sa však  pohybovali okolo nuly. V 3. marcovej dekáde sa denné 
teploty pohybovali  nad 25 ˚C, čo už boli prvé letné teploty. Pre záhradkárov a poľnohospodárov  
znamenalo  suché  jarné  počasie  pohromu, vlaha  poľnohospodárskym  plodinám veľmi chýbala, 
zasadené a zasiate  sa len pomaly ťahalo zo zeme alebo sa muselo siať ešte raz. 
        Začiatkom mája sa trocha ochladilo na  cca 15˚C, nočné teploty sa pohybovali okolo nuly. 
Prízemné mrazíky narobili veľa škody na kvitnúcich stromoch a iných poľnohospodárskych  
plodinách, čo sa na jeseň prejavilo na slabej úrode ovocia (sliviek, jabĺk, marhúľ). Sucho bolo 
prelomené až v 2. dekáde mája, kedy k nám prenikli frontálne systémy od západu a juhozápadu, 
priniesli dážď, búrky s teplotami do 26˚C. 
V 3. májovej   dekáde už bolo opäť ustálené jasné počasie s tropickými teplotami od 30 do 32 ˚C, 
čo trvalo až do konca mesiaca, kedy sa mierne ochladilo, prišli búrky a prehánky. Takémuto 
vlhkému počasiu sa už poľnohospodári potešili. Jún bol počas 2 dekád teplý s teplotami okolo 
30˚C, ochladzovalo sa len počas miestnych búrok. Okolo 21. júna prechádzal studený front 
s veľmi silným nárazovým vetrom, ktorý spôsoboval  vyvracanie vysokých stromov 
(zaznamenali to niektorí obyvatelia vo svojich záhradách) Búrky boli sprevádzané prudkým 
dažďom s krúpami, ochladilo sa z cca 32 na cca 18˚C. Takýmto počasím bola poznačená celá 
posledná júnová dekáda. Ovocinári  a poľnohospodári hlásili  po takomto počasí veľké škody na 
dozrievajúcej úrode. 
        Obdobné počasie ako v júni, bolo aj počas júla , striedalo sa teplo s chladom a častými 
prehánkami. Po 13. júli sa rozšírila od juhu tlaková výš, ktorá priniesla vysoké až tropické 
teploty, ktoré sa miestami vyšplhali až na 40˚C. Vplyvom mnohých studených frontov od ČR sa 
teploty postupne zmierňovali, až trvalejší dážď znamenal aj trvalejšie ochladenie. Posledný 
júlový deň bol veľmi chladný, len okolo 11˚C. V auguste sa teploty obnovili, sucho a teplo 
s občasným dažďom trvalo až do 27. augusta. V deň výročia SNP  sa veľmi ochladilo, pršalo viac 
dní, teplé letné počasie sa už nevrátilo ani v septembri, kedy sa teploty pohybovali len od 15 do 
19˚C, vplyvom vzduchu z oblasti  Severného ľadového oceánu sa tak ochladilo, že vo vyšších 
polohách nad 1300 m  napadol prvý sneh. V októbri sa po studenom a daždivom septembri na 2 
týždne vrátilo suché a jasné počasie s teplotami do 20˚C . V druhej polovici mesiaca vpádom 
studeného arktického vzduchu sa ochladilo na 6 - 10˚C, na horách  od 1000 m vyššie znovu 
nasnežilo. V našom regióne bolo zamračené nízkou oblačnosťou s mrholením a teplotami od 5 - 
8˚C. 
         Začiatok novembra bol chladný, chlad vyvrcholil snehovými prehánkami, sneh sa však 
neudržal,  na konci novembra sa oteplilo vplyvom juhozápadného prúdenia až na 12 ˚C, dokonca 
sa objavili krátke búrky. Pomerne teplo bolo ( s teplotami do 10˚C ) tak-mer až do polovice 
decembra. Ochladilo sa až 13. decembra, krátko trvali aj celodenné mrazy vplyvom chladného 
vzduchu od severu. Ten sa však utlmil a na horách a vo vyšších polohách sme sa stretli na 
december s nezvyčajnými teplotami (na Štrbskom plese  viackrát do 10 ˚C), s jasným  a teplým 
počasím. V nižšie položených územiach, aj v našom regióne bolo stále zamračené, hmla a zima 
od -2 do -7˚C. Na Štedrý deň a na konci roka trocha nasnežilo aj v našom regióne, čiže s rokom 
2007 sme sa rozlúčili so slabou snehovou pokrývkou. 
        Meteorológ  zo Slovenského meteorologického ústavu  Pavel Faško zhodnotil rok 2007 ako 
2. najteplejší  v histórii meraní (hoci v polovici decembra sa ešte zdalo, že bude najteplejší). 
Priemerná ročná teplota bola 12˚C, ktorá bola porovnateľná s Pádskou nížinou v Taliansku, čo 
znamená, že teplejšie pásmo sa posúva  severnejšie. Čo sa zrážok týka, bol rok 2007 
nadnormálny, bohatá na zrážky bola najmä jeseň a zima. Na prvý pohľad sa zdá zvláštne, že 



s globálnym otepľovaním rastú aj zrážkové úhrny. Častejšie sú búrky, viac zrážok je na jeseň 
a v zime. Je to tým, že pri vyššej teplote je v atmosfére viac energie. 
 
NEMŠOVÁ  -  udalosti 
 
         Do prvého roka  volebného obdobia  2007 – 2010 vykročilo  mesto Nemšová  slávnostným 
ohňostrojom na počesť Nového roka  ako aj pri príležitosti osláv slovenskej štátnosti a 
znovuzvolený primátor  mesta  Ján Mindár  sa občanom prihovoril krátko ešte o polnoci na Nový 
rok. V prvý  pracovný deň v roku mal príhovor ku všetkým  občanom,  poďakoval sa im  za 
dôveru pri voľbe primátora  a okrem iného ich oboznámil s programom, ktorý si stanovil  
uskutočniť počas celého obdobia, samozrejme v spolupráci s ostatnými volenými predstaviteľmi 
mesta. Tiež sa dotkol histórie, nakoľko  rok 2007  si  budeme príležitostne pripomínať 765. 
výročie prvej písomnej zmienky o Nemšovej. 
        Začiatkom roka  Mesto žilo kreovaním svojich samosprávnych orgánov. V rámci 
fašiangového obdobia sa nezabudlo ani na zábavné vyžitie, ktoré bolo zahájené 12.mestským 
plesom, kde sa o hlavnú hudobnú produkciu vo veľkej sále Klubu S postarali bratia Pavol a Jozef 
Králikovci z Nemšovej a ich skupina Music Band Butterfly a celé obdobie bolo ukončené  
fašiangovým karnevalovým sprievodom po ulici Janka Palu. 
        V zimnom období sa uskutočňovali členské schôdze ZO č. 1 a 2 Slovenského zväzu 
záhradkárov, Dobrovoľných hasičských zborov, Miestneho spolku Slovenského červeného kríža , 
Obvodnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu, na ktorých sa zúčastňovali aj predstavitelia 
mesta. 
        Rok 2007 sa  pre nemšovských seniorov,  členov Jednoty dôchodcov v Nemšovej, niesol 
v znamení osláv 15. výročia  ich  činnosti  a  toto  pekné výročie si pripomenuli seniori na 
členskej schôdzi 4.februára, kde bol prítomný predseda krajskej a okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov z Trenčína, Ing. Jozef Mikloš, ktorý  vo svojom príhovore  ocenil, že dôchodcovia  v  
Nemšovej sa za tie roky dokázali presadiť a uviesť do povedomia nielen doma, ale aj v rámci 
okresu a kraja.  Odovzdal organizácii  Pamätný list z Ústredia Jednoty dôchodcov v Bratislave 
ako prejav uznania za činnosť v prospech  staršej generácie. Nezabudol však pripomenúť, že bez 
aktívnej pomoci  Mestského úradu v  Nemšovej a  bez pochopenia Mestského zastupiteľstva 
v Nemšovej, by sa nepracovalo tak ľahko a neboli by dosahované také výsledky. Primátor  mesta 
Ján Mindár sa tiež  poďakoval za kvalitne odvedenú prácu v  prospech dôchodcov dlhoročným 
a zakladajúcim  funkcionárkam :  Anne Babčanovej, Štefánii  Markovej,  Anne  Kráľovej, Terézii 
Mutňanskej, Emílii Daňovej  a Terézii Paličkovej, ktorí svojou dlhoročnou  obetavou prácou 
prispeli k obohateniu  a  spestreniu  života  seniorov 
        Dňa  18. apríla  sa v Mestskej knižnici v Nemšovej uskutočnila  beseda    spisovateľky, 
novinárky a americkej podnikateľky Kamily Kay Strelka  – Kankovej, spojená s autogramiádou  
a  predajom jej kníh. Stretla sa so záujmom nielen dospelých, ale i žiakov  a  študentov  zo 
Strednej odbornej školy sv. Rafaela,  ktorí  besedu spestrili  príjemnou hudbou. Spisovateľka, 
pochádzajúca zo Slovenska,  sa v zahraničí presadila až po tvrdej práci aj na svojom  vzdelávaní, 
aby sa mohla zaradiť do života v cudzej krajine, čo sa jej napokon aj podarilo. Svojim 
poslucháčom  pútavo vyrozprávala skutočný príbeh zo svojho života  a mladým odovzdala taký 
odkaz, že ak sa budú snažiť, budú úspešní. Najdôležitejšie však je, že to musia chcieť. 
        Dňa  29. apríla sa udiala udalosť dôležitá pre všetkých občanov mesta – uskutočnilo sa  
slávnostné otvorenie zrekonštruovaného  mestského úradu, spojeného so spomienkou na 62. 
výročie oslobodenia Nemšovej rumunskými a sovietskymi vojakmi. Pri tejto príležitosti  bol 
položený pamätný veniec na vynovenú  budovu mestského úradu. Na slávnosti  boli prítomní 
nielen predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, ale aj zástupcovia materských 
a základných škôl, vojenských útvarov, Vetropacku, samozrejme občania mesta. Po slávnostnom 
príhovore primátora mesta za  sprievodu  vystúpenia  mužského speváckeho zboru Nemšovan, 
bola symbolicky prestrihnutá páska, čím bola budova oficiálne otvorená, čo  veľa prítomných 



občanov aj využilo  a novú moderne  zrekonštruovanú budovu si  prezrelo. Ale až  potom, ako  
správca farnosti, Vdp. dekan  Anton  Košík všetky miestnosti vysvätil. Pri výstavbe boli použité 
moderné prvky v rámci interiéru vo forme  dlažieb, kvalitne a moderne  vybaveným interiérom,  
na poschodí so sklenenými  stenami na miestnosti zasadačky, čím sa presvetlila celá chodba, 
kvalitné eurookná, nové moderné kúrenie, všetky kancelárie boli vybavené novou kancelárskou 
a výpočtovou technikou, a samozrejme internetom. Celkove sa oproti predchádzajúcej budove, 
získalo viac miestností,  pričom  zámerom bolo jednu miestnosť využiť pre rýchlejšie 
vybavovanie občanov tlačivami, informáciami, najčastejšie požadovanými službami (napr. 
z matričného úseku), platbami a pod. na jednom mieste, v  tzv. klientskom centre. Novinkou bol 
aj  bezbariérový vstup zvonku aj vnútri, ktorý  umožní  ľahší  prístup pre občanov, používajúcich 
barlu alebo sa pohybujúcich na vozíku.  
       Tohtoročná  oslava  sviatku sv. Floriána, patróna  hasičov,  pripadla  na  sobotu, 
5. mája.  Zástupcovia  všetkých  hasičských zborov za prítomnosti Pavla Králika, prednostu 
Mestského úradu v Nemšovej, sa tentokrát stretli na slávnostnej sv. omši v kaplnke sv. Anny 
v Kľúčovom. Spevácky zbor Nemšovan a dychová hudba Nemšovská sedmička  -  obe pod 
vedením  Jozefa Králika, dotvorili svojím vystúpením slávnostnú atmosféru. Po skončení sv. 
omše sa všetci odobrali do priestorov Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom, kde pri občerstvení, ktoré 
pripravili hasiči z Kľúčového, pokračoval ďalší program, v rámci ktorého boli udelené 
kľúčovským hasičom ocenenia – Medaily za vernosť.  Medailu Za vernosť – 5O rokov činnosti 
obdržali : Štefan Haško, Ján Kudlík a predseda DHZ v Kľúčovom Štefan Vavrúš. Medailou Za 
vernosť – 60 rokov činnosti  boli ocenení  najstarší členovia : Jozef Vavrúš, st. a Cyril Vavrúš. 
        Dňa  13. mája 2007 si celý svet pripomínal 90. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. 
Okrem tohto výročia si veriaci nemšovskej farnosti  pripomenuli aj 60. výročie posvätenia 
základného kameňa kaplnky v Trenčianskej Závade, ktorý bol posvätený dňa 18. mája 1947. 
Veriaci  putovali do Trenčianskej Závady, nakoľko kaplnka je zasvätená Fatimskej Panne Márii, 
osláviť tieto výročia a sviatky slávnostnou bohoslužbou. Pri tejto príležitosti si mohli kúpiť knihu 
od našej rodáčky – učiteľky na dôchodku – Ireny Prnovej  pod názvom Fatimské zjavenia 
a Trenčianska Závada, ktorú  si všetci záujemcovia mohli zakúpiť.    
       Na 24. a 25. mája  pripadli  oslavy 5O. výročia vzniku 5. kartoreprodukčnej základne 
v Nemšovej – 5.KRZ. (Históriu  popisujeme v samostatnej kapitole)         
        24. mája za prítomnosti  VIP  hostí: Ing. Jaroslava Bašku - štátneho tajomníka  Ministerstva 
obrany SR, generála  Ing. Ľubomíra Bulíka – náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, 
Jána Mindára – primátora mesta, Pavla Chmelinu – poslanca Msz a prezidenta  Nemšovského 
telovýchovného spolku (NTS) sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spojený s udelením ocenení 
predstaviteľov 5. KRZ, potom boli vzácnym hosťom prezentované ukážky z výrobného programu 
5.KRZ  a to za sprievodu dychovej hudby. Program  pre  hostí bol zakončený slávnostným 
obedom v areáli NTS. Brány 5. KRZ  boli  ešte  popoludní otvorené  pre žiakov v rámci Dňa 
otvorených dverí.   
       Druhý deň, 25. mája, oslavy pokračovali aj za účasti ministra obrany, Mgr. Františka 
Kašického vo veľkej sále Klubu S.  Celý útvar mal nástup v Klube S, kde všetkým 
zamestnancom boli odovzdané ocenenia z rúk ministra obrany.  Celú  akciu  umocnil  svojim  
profesionálnym kultúrnym vystúpením  Vojenský folklórny súbor Jánošík,  ale  aj  vystúpenie 
detí  zo základných škôl v Nemšovej, ktoré sa predstavili folklórnymi tancami.   Potom sa 
v priestoroch (NTS alebo Športovej haly?)  odohral priateľský florbalový zápas medzi 
príslušníkmi útvaru 5.KRZ  (za útvar bol nominovaný aj minister obrany František Kašický) a 3-
násobnými Majsterkami Slovenska  (2005,2006,2007) vo florbale dievčat do 15 rokov.   Po 
slávnostnom obede  pre VIP hostí a zamestnancov 5.KRZ v areáli NTS, sa uskutočnila aj beseda 
s ministrom obrany, ktorý spolu s ostatnými hosťami ocenil profesionálny prístup vojenských 
i občianskych zamestnancov  nielen  k svojej práci, ale i oslavám 50. výročia 5.KRZ v Nemšovej. 
        14.júna  oslávila  Základná umelecká škola v Nemšovej 10. výročie svojej existencie, 
kedy bolo pokrstené nové logo školy, ktorého autorom je ak. maliar M. Oravec z Trenčína. 



V tento deň sa tiež konal už  5. ročník  žiackej súťaže v hre na hudobné nástroje  Dvorecký dych 
2007. Ohliadnuc sa za krátkou históriou školy, pri tejto príležitosti, riaditeľ školy Pavol  Osrman  
spomenul, že postupom  času sa z malej školy so 60 žiakmi a 4 učiteľmi stala škola so súčasnými 
350 žiakmi a 24 učiteľmi. Asi jednu tretinu z celkového počtu tvoria žiaci z  Nemšovej, zvyšok 
tvoria žiaci v 10 pobočkách : Dolná Súča, Horné Srnie, Bolešov, Drietoma, Trenčianska Turná, 4 
pobočky v Trenčíne, Hrabovka. 
        Pred ukončením školského roka, dňa 26. júna, si najlepší žiaci z oboch základných ako aj 
zo SOŠ prevzali z rúk zástupcu primátora mesta – Ing. Františka Bagina- ocenenia. Pre 
umocnenie slávnostnosti chvíle, sa ceny odovzdávali v obradnej sieni mesta. Ocenenia za najlepší 
prospech, úspešnú reprezentáciu školy a mesta, si odnieslo 41 detí – 12 zo Základnej cirkevnej 
školy sv. Michala (5 zo špeciálnych tried a 6 zo SOŠ sv. Rafaela)  a zo Základnej školy na Ul. J. 
Palu to bolo 18 žiakov.  
         Pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o  Nemšovej sa počas prázdninového 
obdobia konal už  30. ročník  Nemšovského hudobného leta. Každú nedeľu podvečer 
vystupovali v amfiteátri Klubu S rôzne hudobné a folklórne súbory. Táto tradícia v Nemšovej už 
zapustila hlboké korene, preto sa Mestský úrad v Nemšovej ako organizátor, snažil pozývať 
kvalitné súbory. V roku 2007 sa mohli občania započúvať do melódií súborov : Akordeónový 
súbor Trenčianske Teplice, Folklórny súbor  Srňan, Dychová hudba Trenčianska dvanástka, FS 
Teplanka, DH Bodovanka, Dríst – folk – rock, DH Opatovanka,  DH Skalanka  a na ukončenie 
domáca  DH  Nemšovanka.  
       V dňoch  17. – 18. augusta, sa konal 12. ročník tradičného  Nemšovského jarmoku a tiež sa 
niesol v znamení 765. výročia  prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Počasie  sa vydarilo, 
návštevníci si pochvaľovali celkovú ponuku predávajúcich, ukážky tradičných remesiel ako  
čipkovanie, rezbárstvo, košíkarstvo a pod., ponuku občerstvenia ako aj ponuku kultúrneho 
programu. V celkovej ponuke letných jarmokov, má už ten nemšovský pevné miesto, aj tento rok 
prišlo hodne návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.   
        Potešilo to  aj Mestský úrad ako organizátora, ktorý získal za prenájom miest od              

         trhovníkov pomerne vysoké finančné prostriedky.  
       Po skončení  jarmoku, v nedeľu  19. augusta, sa konal v amfiteátri za Klubom S festival 
dychových hudieb – Nemšovský dychfest – v poradí už jeho  5. ročník, na ktorý domáca  
Dychová hudba Nemšovanka v spolupráci s Mestským úradom pozvali viacero dychových 
súborov zo Slovenska  a Čiech. Pre občanov z nášho mesta ako aj  iných návštevníkov, boli  
vystúpenia príležitosťou zabaviť sa pri kvalitnej dychovej hudbe, porovnávať jednotlivé 
vystúpenia, zažiť príjemný kultúrny zážitok, za ktorým hlavne naši občania, nemuseli  cestovať 
ďaleko.   
       1. septembra  1917 bola pre vtedajšiu obec Liborča (dnes mestská časť Ľuborča), otvorená 
novovybudovaná Ľudová škola.  V roku 2007 sme si pripomenuli 9O. výročie  od tejto, vtedy 
tak dôležitej udalosti. Škola mala 2 triedy, kabinet  a byt  pre učiteľa. Budova školy stojí doteraz, 
aj keď slúži  na iný účel.(Na chválu nového majiteľa treba uviesť, že sa snažil zachovať vzhľad 
budovy aj napriek jej rekonštrukcii). Pre potreby školstva v Ľuborči slúžila táto budova až do 
roku  1983, kedy sa malotriedne školy rušili a deti začali dochádzať do novovybudovanej školy 
v Nemšovej (dnes cirkevnej školy). Pri príležitosti  tohto výročia vydala knihu rodáčka 
z Nemšovej, toho času bývajúca v Ľuborči, učiteľka na dôchodku - Irena Prnová.  Knihu vydala 
pod názvom  Medzi Vlárou a Váhom . V jej úvode sa píše : „ Milí priatelia! 90. výročie založenia 
Ľudovej školy v Ľuborči je príležitosťou k tomu, aby si každý z nás, bývalých i súčasných žiakov 
pripomenul najkrajšie chvíle, ktoré v škole prežil.“ 
       21. septembra zažili občania Nemšovej  skutočnú udalosť, ktorá sa tak ľahko nenaskytne.  V 
 tento deň  predstavitelia  Mesta   slávnostné  odovzdávali  do užívania 30 bytov na Mierovom 
námestí za Športovou halou. Keďže  bol  k slávnostnému prestrihnutiu pásky prizvaný  aj  
predseda vlády Róbert Fico, minister vnútra Róbert Kali ňák a iní významní hostia, bolo pri 
tomto akte prítomných veľa občanov.  Byty sa odovzdávali do užívania v rámci projektu 



Výstavba nájomných bytov  11 b.j. a 19 b.j. (11 bytov bolo nadstavených nad rehabilitačným 
strediskom a 19 bytov v samostatnom bytovom dome vedľa) a inžinierskych sietí pre výstavbu 30 
bytových jednotiek.  Výstavba  trvala  viac ako rok  a do užívania boli byty dané 
v predpokladanom termíne. Objekty boli zrealizované z finančných prostriedkov Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 33 982 000 Sk.  Ministerstvo  si stanovilo aj  
podmienky pri výbere uchádzačov o tieto byty. Ich príjem musel byť posúdený na  oddelení 
bytovom v rámci Verejnoprospešných služieb Nemšová a musel byť  dostatočne vysoký, aby 
dokázali splácať pomerene vysoké nájomné a ešte  im museli zostať financie aspoň do výšky 
životného minima, ďalej záujemcovia nesmeli vlastniť inú nehnuteľnosť, ich trvalý pobyt bol 
viazaný na Nemšovú. Samotná návšteva  premiéra a ďalších hostí sa  skončila slávnostným 
pohostením, na ktoré boli prizvaní poslanci Mestského zastupiteľstva, pracovníci mestského 
úradu  a konalo sa  v salóniku  Poľnohospodárskeho družstva v Nemšovej, nakoľko priestory  
Klubu S sa renovovali. 
       Z dôvodu  renovácie  Klubu S  sa  aj  výstava  Ovocie, zelenina, kvety konala v dňoch 12. – 
15. októbra  v náhradných priestoroch Športovej haly v Nemšovej. Aj napriek tomu, že rok 2007  
kvôli nepriazni počasia nebol bohatý na množstvo a kvalitu úrody,  bola plná exponátov. 
Organizátori  (Mesto  a obe organizácie  SZZ) sa obávali, že  návštevníci  neprídu  do týchto 
priestorov , ktoré sú tak trochu od ruky, ale nestalo sa tak.  Aj  po stránke návštevnosti  bol tento, 
v poradí už  41. ročník výstavy navštevovaný tak ako po iné roky na tradičnom mieste. 
       V mesiaci októbri, ktorý je  mesiacom úcty k starším, si seniori, organizovaní v  Seniorklube, 
usporiadali spoločenský večierok, na ktorom nechýbal primátor mesta, aby zablahoželal 
jubilantom z radov staršej generácie. 
       Koncom roka sa ešte  uskutočnili tradičné  športové akcie – 3. novembra 39. ročník Behu 
okolo Ľuborče, 14. ročník Halovej miniligy a 16. ročník žiackeho futbalového turnaja  
O primátorskú vázu. 
       Okrem tradičných  športových akcií  sa o slovo prihlásili  aj prvé  stužkové slávnosti 2 tried 
na Strednej odbornej škole sv. Rafaela, ktoré  sa uskutočnili v mesiaci novembri v  priestoroch 
Klubu S (resp. už premenovaného na Kultúrne centrum) Mladí maturanti svoju skúšku dospelosti 
zložili už v predstihu aj tým, že organizácia, program a všetko čo k tomu patrí, si zorganizovali 
na kvalitatívne dobrej úrovni, dievčatá a chlapci boli oblečení v krásnych šatách, profesori tiež. 
Nezabudlo sa ani na duchovnú stránku, nakoľko  každá stužková sa začala ešte pred tou 
oficiálnou poďakovaním sa vo Farskom kostole sv. Michala  pod  vedením duchovného správcu 
školy – Vdp. dekana Antona Košíka a riaditeľky školy Ing. Mgr. Miriam Janegovej.  
      Na  prvú historickú stužkovú  na nemšovskej strednej škole    si študenti považovali za česť 
pozvať aj primátora  mesta, Jána Mindára, ktorý už pri vzniku tejto strednej školy v roku 2004 
vytvoril Diecéznemu školskému úradu v Nitre to pravé zázemie, čo ocenili študenti aj týmto 
gestom.    
      Dňa  5. decembra  na mimoriadnom  zasadnutí mestského zastupiteľstva bol schválený  
 predaj kaštieľa v Kľúčovom s priľahlým pozemkom firme AS REAL ESTATE, s.r.o. 
Bratislava za cenu  2.900 000 Sk s podmienkou, že získané financie sa preinvestujú v tejto 
mestskej časti. 
       Dňa 12.decembra na  7. riadnom zasadnutí MsZ  bolo schválené  členstvo mesta Nemšová 
v občianskom združení Miestna akčná skupina Vlára – Váh, čo malo pre mesto význam 
najmä z hľadiska  získavania finančných prostriedkov z rôznych finančných  fondov  
a programov v rámci  EÚ.  
 
 
 
 
MESTO  NEMŠOVÁ  - budovanie     
 



        V meste  bol  v roku  2007 čulý stavebný ruch, zrealizovali sa mnohé akcie, zahájené 
v predchádzajúcom období.  Podľa  Správy o činnosti na oddelení výstavby a územného 
plánovania za rok 2007,  bolo v rámci  mestských častí množstvo už zrealizovaných, ale aj 
prebiehajúcich stavieb.  Stavby boli zamerané na skvalitnenie života  obyvateľov  vo všetkých 
mestských častiach, na  uspokojovanie mnohých záujemcov o byty, nielen nájomné, ale zelenú 
dostali aj spoločnosti a firmy, ktoré sa rozhodli stavať byty do osobného vlastníctva (firma Final 
na ul .Osloboditeľov a  firma  Real – IBV Vlárska III za Športovou halou). Záujem o byty je 
pochopiteľný najmä z toho dôvodu,  že územie  Nemšovej je veľmi dostupné smerom od  
Trenčína, od Dubnice nad Váhom a Ilavy, od Horného Srnia, čo umožňuje blízkosť diaľnice D1 
a diaľničný privádzač  I/57  Vo finančnom vyjadrení vynaložilo Mesto Nemšová  v roku 2007  na 
všetky investičné akcie  a neinvestičné akcie sumu 62 741 000Sk.  Financie  boli získané 
z vlastných rozpočtových zdrojov (napr.boli predané niektoré budovy v majetku mesta),z dotácií 
a fondov Ministerstiev, fondov EÚ. Tie hlavné akcie investičného a neinvestičného charakteru 
uvádzame : 
Investičné akcie v mestskej časti Nemšová : 
      - Integrovaný mestský úrad  Nemšová – zrekonštruovaná budova sa dala do užívania  
        v mesiaci apríl 2007.  Bola vo výstavbe 1 rok vrátane vnútorného zariadenia  
        a vonkajších spevnených plôch a parkovísk. 

               - Nájomný bytový dom 11 + 19 bytových  jednotiek. 30nových nájomných bytov za  
                 Športovou halou  boli slávnostne dané nájomníkom do užívania   v septembri 2007 
               - Rekonštrukčné práce v Základnej škole na Ul .J. Palu. V období letných prázdnin        
                 sa  vykonala rekonštrukcia elektroinštalácie – umelého osvetlenia a vnútorných  

        silnoprúdových rozvodov, rekonštrukcia ústredných a vnútorných slaboprúdových  
        rozvodov elektrickej požiarnej  signalizácie 
     - Rekonštrukcia výmenníkových staníc VS3 a VS7 na kotolne .Mesto dalo  
        vypracovať projektovú dokumentáciu, vybavilo stavebné povolenie, urobilo výber  
        dodávateľa a akciu zrealizovalo s tým, že zabezpečilo dodávku tepla a teplej vody 
        a kotolne sa dali do prevádzky 
      - Plynová kotolňa v MŠ na ul. Odbojárov, akcia sa zrealizovala. 
      - Plynová kotolňa na Ul. Železničnej, zabezpečená bola projektová dokumentácia  
         a vybavilo sa stavebné povolenie 
      - Kanalizácia mesta Nemšová – vybudoval sa zberač C a časť stoky CA na ul.  
        Mierové námestie vrátane kanalizačných prípojok 
      - Rekonštrukcia poruchového vodovodného potrubia na  Ul.Janka  Palu v Nemšovej 
        ( štátna cesta   II/507), sa začala  v septembri , vymenili sa aj vodovodné prípojky 

               - Kultúrne centrum Nemšová (bývalý Klub S) v roku 2007 sa vymenila  elektroin-  
         štalácia, zmodernizovali sa sociálne  zariadenia pri knižnici a pri vinárni     
         a kompetne sa zmodernizovala kuchyňa, ktorá bola  spolu s reštauráciou prenajatá    
         novému nájomcovi – Ľubošovi Švorcovi z Ľuborče 
       - Po výstavbe kanalizácie sa vyasfaltovala Rybárska ulica 
   Investičné akcie v mestskej časti Ľuborča : 
       - Zberný dvor separovaného odpadu  sa vybudoval ešte v roku 2006 v priestoroch  
         čistiarne odpadových vôd. Stavba bola skolaudovaná v apríli 2007 a následne sa  
         dala  do užívania 

               - Vybudovala sa kanalizácia vrátane prípojok na ul. Závadskej v časti od Požiarnej  
                  zbrojnice po križovatku s ul. Dvoreckou, chodníky  sa vybudovali len čiastočne,  
               - Úplná rekonštrukcia chodníkov na ul.Závadskej v časti od  križovatky s Dvoreckou  
                  po Kukučínovu ul., ďalej na ul.Ľuborčianskej  od Požiarnej zbrojnice po ul. 
                  Dvoreckú 
               - V novom areáli rodinných domov, IBV Čerešňový sad sa dobudovali  komuniká- 
                  cie  A,B,C a  ul. Hradná  sa zrekonštruovala vrátane chodníka pri bytovkách lesnej  



                 správy 
            Investičné akcie v mestskej časti Kľúčové : 
               - V Kľúčovom sa dlhodobo pracovalo na zámere a neskôr aj na projektovej  
                  dokumentácii pre novú Investičnú bytovú výstavbu, IBV Kľúčové – Pod horou, 
                  pre ktoré bolo vydané územné rozhodnutie na infraštruktúru a pre výstavbu  14  
                  rodinných domov  (Do  budúcna  sa  plánuje  až  so 70 rodinnými domami). 
                  Záujemcov o výstavbu  bolo veľmi veľa. Komisia  vybrala ešte v roku 2006, na  
                  jeseň,14  záujemcov  pre 1. etapu výstavby 

      -  Pri  Požiarnej zbrojnici  sa  sfunkčnila  kanalizačná prečerpávacia stanica   
      -  Kabíny  TJ Vlára Kľúčové  dostali novú krytinu          
      -  Na cintoríne v Kľúčovom  sa pri kaplnke  vybudoval  prístrešok a bezbariérový  
          prístup  
   Investičné akcie v mestskej časti Trenčianska Závada : 
      -  Bolo vydané územné a vodoprávne povolenie na stavbu – Doplnkový vodný zdroj   
         Trenčianska Závada  a zrealizoval sa záchyt prameňa a pramenná komora, na  čo     
         občania z Trenčianskej Závady  čakali už dlhšiu do 
      -  Bol zrekonštruovaný  rigol na ul. Kúty, ktorý pre časté  návaly vody  najmä v čase   
          letných búrok splavoval veľké množstvo bahna a zaplavoval nižšie položené    
          ulice 
          V rámci  mesta  boli rozpracované projektové dokumentácie mnohých zámerov   
    stavieb, zaradené ako   Neinvestičné akcie  : 
    -  Zmeny a doplnky  Územného plánu mesta  Nemšová, ktoré sa týkajú  
       priemyselných zón, Investičnej bytovej výstavby (IBV) Pod horou a Centrálnej  
       mestskej zóny  
    - Prepojovacia komunikácia  Ul. Sládkovičova 
    - V prípravnej fáze je výstavba ďalších nájomných bytov  2 krát 19 nájomných bytov  
       na Ul. Slovenskej armády  a Osloboditeľov 
    - príprava novej  IBV Vlárska  III za Športovou halou 
    - Rekonštrukcia ciest a chodníkov na území mesta vrátane IBV  Záhumnie 
    - Prepojovacia komunikácia ul. Odbojárov a Sklárska 
    - Vypracovaná je projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na  
      Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh  a intenzifikácia Čistiarne odpadových  
      vôd Nemšová 
    - Prevádzkový poriadok už zrealizovanej kanalizácie  mesta  
    - Obchvatová komunikácia pri Lidli 
    - Projekt stavby Rozšírenie verejného vodovodu – Ul. Školská FK Slovan Nemšová 
 

         Stavby  od súkromných investorov 
              V roku  2007  bola  pre vodičov z  Nemšovej a okolia  otvorená nová čerpacia       
         stanica.   Na ul. Slovenskej armády  v blízkosti  diaľničného privádzača ju   postavila 

firma  EURONOVA  Ing. Jozefa Krchňávka z Nemšovej. Okrem benzínu a nafty, mohli  
vodiči  čerpať plyn LPG a ponúkala aj iné  služby. Otvorená bola každý deň v týždni. 
 
MESTO  NEMŠOVÁ  -  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja                 

  -  Projekty  
  -  Propagácia  projektov mesta 

      
 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je komplexný  strategický   dokument 
mesta strednodobého charakteru , ktorý bol v roku 2007  vypracovaný  a v novembri aj schválený  
mestským zastupiteľstvom. Určuje víziu rozvoja mesta, prioritné rozvojové oblasti ako aj 



strategické ciele ich naplnenia.  Poskytuje celkový pohľad na rozvoj mesta, pričom sa podrobne 
zaoberá ekonomickými a sociálnymi aspektmi. 
     Z právneho hľadiska je dokumentom koordinačným, ktorý nemá charakter  všeobecne 
záväzného nariadenia. Vypracovaním  programu svojho rozvoja, splnilo mesto jeden zo 
základných princípov regionálnej politiky  Európskej únie – princíp programovania. Podľa tohto 
princípu sa podpora zo zdrojov EÚ viaže na vypracovanie programovacích dokumentov. 
     Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje 5 programových dokumentov 
regionálneho rozvoja, pričom na úrovni meste Nemšová túto úlohu plní Program hospodárskeho 
a  sociálneho rozvoja mesta, ktorý bol vypracovaný pre programovacie  obdobie  rokov 2007 – 
2013. Samotný dokument pozostáva z 8 kapitol: 
      I. – Úvod a história mesta, II. – Analýza súčasnej rozvojovej úrovne mesta a jej rozvojových 
faktorov (geografická poloha a prírodný potenciál mesta, analýza ľudských zdrojov, ekonomická 
štruktúra a ekonomický rozvoj mesta, analýza lokálnej a technickej infraštruktúry, analýza 
infraštruktúry v oblasti kultúry, analýza cestovného ruchu, III. – SWOT analýza mesta Nemšová,  
IV. – Strom problémov mesta Nemšová, V. – Rozvojová vízia mesta Nemšová, VI. – Strategické 
ciele, priority, opatrenia, VII. – Implementačný rámec strednodobých priorít a opatrení,  VIII. – 
Schválenie PHSR. 
Pre SWOT  analýzu v III. kapitole bola použitá  metóda, ktorá vychádza z analýzy doterajšieho 
vývoja ako aj :  
      - súčasného stavu mesta s uvedením jeho silných stránok 
      - súčasného stavu mesta s uvedením jeho slabých stránok 
      - jeho potenciálnych rozvojových zdrojov a možností 
      - jeho potenciálnych ohrození a rizík rozvojových zámerov 
Pre definovanie základných prvkov  SWOT analýzy boli použité • poznatky z doterajšieho vývoja 
a súčasného stavu vybavenia mesta, • stanoviská  z názorov obyvateľov získaných  
prostredníctvom anonymnej ankety, resp prieskumu verejnej mienky u obyvateľov mesta, • 
rozvojové zámery mesta, strategické ciele, ich priority 
IV. kapitola bola výsledkom zhodnotenia problémov tak, ako ich vidia obyvatelia  mesta 
v prieskume verejnej mienky vo februári 2007.Občania videli problémy v týchto oblastiach : 
      - demografický vývoj a ľudské zdroje,  - poskytovanie sociálnych služieb, 
      - technická infraštruktúra a doprava,      - ekonomická štruktúra, 
      - kultúrne a spoločenské dianie v meste a cestovný ruch, - ekologická situácia, 
      - separácia odpadov, ich zhodnotenie, spracovanie a ich využitie ako druhotných    
         surovín 
VI. kapitola sa zamerala na strategické ciele, priority a opatrenia, stanovené na základe už 
spomenutých problémov, ich príčin a dôsledkov v súčasnom stave mesta . Pre naplnenie 
dlhodobej vízie boli v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová stanovené tieto 
strategické ciele : 
      -  Strategický cieľ č. 1 – Rozvoj ľudských zdrojov (obsahuje 8 priorít a 35 opatrení) 
      -  Strategický cieľ č. 2 – Racionálne využívanie prírodného potenciálu  a udržiava-  
                                                nie  pamiatok (6 priorít a 23 opatrení) 
      -  Strategický cieľ č. 3 – Dobudovanie a rozvoj technickej infraštruktúry (6 priorít  
                                               a 17 opatrení) 
      -  Strategický cieľ č. 4 – Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry (3 priority  
                                               a 7 opatrení) 
      -  Strategický cieľ č. 5 – Ekonomický rast a trvalo udržateľný rozvoj (4 priority   
                                               a 11 opatrení) 
Plnenie strategických cieľov dlhodobého rozvoja mesta sa zrealizuje stanovením ich priorít 
a definovaním jednotlivých konkrétnych opatrení, ktoré sa premietajú do projektov 
a projektových zámerov. Vzhľadom na veľkosť mesta a rozsah plánovaných aktivít bude mestská 
samospráva  realizovať riešenie zámerov  predkladaním žiadostí o dotácie zo štátnych fondov 



a tiež z príslušných fondov EÚ. Stanovené  priority a opatrenia sa každoročne budú aktualizovať 
najmä pri spracovaní mestského rozpočtu. Z dôvodu 5 % spolupodieľania sa vo financovaní 
projektov,  bude potrebné  zapracovať  tieto náklady do mestského rozpočtu. 
      Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa stal základným východiskom pre 
spracovanie rôznych projektov, ktoré sú  súčasťou  tzv. implementačného rámca strednodobých 
priorít a opatrení -  sú súčasťou  VII. kapitoly PHSR  a tvoria  zásobník  projektov  pre  ich  
podávanie  na  príslušné  ministerstvá, ktoré čerpajú  financie  zo  štrukturálnych  fondov  EÚ.  
V rámci  cieľa č. 1 – Rozvoj ľudských zdrojov -boli  vypracované projekty :  
      -  Základná škola Ul. J. Palu – škola 3. tisícročia 
      -  Prestavba, modernizácia a zateplenie Spojenej katolíckej školy 
      -  Rekonštrukcia a nadstavba Materskej školy na ul. Odbojárov 
      -  Vybudovanie Domova mládeže pre SOŠ 
      -  Rekonštrukcia mestskej športovej haly 
       - Prestavba   a  modernizácia letného kúpaliska a jeho areálu 
       - Revitalizácia a rekonštrukcia detských ihrísk 
       - Rekonštrukcia  a modernizácia  kultúrnych domov v mestských častiach Nemšová, 
          Ľuborča a Trenčianska Závada 
       - Dostavba a rekonštrukcia sociálnych zariadení, kabín, dostavba viacúčelového  
          ihriska TJ Družtevník Ľuborča 
V rámci  cieľa  č. 2 – Racionálne využívanie prírodného potenciálu, zachovanie a rozvoj 
kultúrneho dedičstva  boli vypracované projekty : 
       -  Etnografické múzeum s topografickou, archeologickou a sklárskou expozíciou 
       -  Zriadenie  mestskej galérie 
       -  Slovanské hradisko v Ľuborči 
       -  Rekonštrukcia hlavnej  mestskej  zóny 
       -  Úprava verejných priestranstiev, rekonštrukcia chodníkov a verejných osvetlení 
V rámci  cieľa č. 3 – Dobudovanie a rozvoj technickej  infraštruktúry boli vypracované 
projekty : 
       -  Rekonštrukcia ciest a chodníkov v časti Záhumnie a na uliciach Sklárska,  
          Odbojárov, Vlárska,  Mierové nám., Slnečná a Jozefa Lacu 
       -  Povrchová úprava ciest po kanalizačných a vodárenských prácach 
       -  Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich inžinierskych sietí 
       -  Odkanalizovanie mikroregiónu  Vlára –Váh a intenzifikácie ČOV Nemšová 
       -  Uzatvorenie skládky Volovce 
       -  Vybudovanie kompostárne so spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov 
V rámci cieľa 4 –Dobudovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry bol vypracovaný projekt: 
       -  Rekonštrukcia a rozšírenie Centra sociálnych služieb 
Tento zásobník  projektov  bol  v priebehu roka  2007  pripravovaný a postupne podľa   
termínov boli projekty podávané na príslušné ministerstvá (Ministerstvo školstva, Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja).  Úspešnosť  projektov  je  otázka dlhodobá,  otázka na 
niekoľko mesiacov, preto sa tejto problematike   budeme venovať aj v budúcnosti.  Uvedená  
problematika, najmä čo sa týka prípravy a predkladania projektov, je veľmi zložitá a vyžaduje si  
zorientovanie sa nielen v miestnych podmienkach, ale hlavne dodržiavať  všetky  podmienky a 
detaily, ktoré si vyžadujú inštitúcie, ktoré projektované žiadosti prijímajú.  Keďže  sa  táto  
činnosť nemohla  podceňovať, bolo rozhodnuté zveriť  túto agendu  tzv. projektovému 
manažérovi.  V máji  2007  bolo toto miesto vytvorené aj na Mestskom úrade v Nemšovej, kedy  
nastúpila  do tejto funkcie Ing. Marcela Prekopová, rodáčka z Nemšovej, ktorá po rokoch prišla 
bývať  opäť do Nemšovej. 

      
         Projekt  Priemyselného parku Považie  a jeho propagácia      



       V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest, ktoré zorganizovalo Generálne riaditeľstvo 
pre regionálnu politiku pri Európskej komisii v Bruseli v dňoch 8. – 11. októbra v Bruseli, sa  
spolu s delegáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja zúčastnil aj primátor mesta Ján Mindár. 
       Hlavnou témou  tohto, v poradí už 5. ročníka podujatia bolo : Regióny prinášajú rast 
a zamestnanosť.  V rámci podtémy Prilákanie investorov bol prezentovaný projekt 
Priemyselný park Považie , ktorého partnermi sú mestá Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, 
Trenčianske Teplice, Nemšová, obec Trenčianska Teplá a akciová spoločnosť Keramoprojekt 
Trenčín. Celé podujatie sa tento rok sústredilo na novú generáciu programov kohéznej politiky  
pre roky 2007 – 2013. 
 
Projekt Slovensko bez bariér 

 
                Nemšová  svojimi novými stavebnými aktivitami, ako sú   Mestský úrad  bez bariér,     
         chodníky na ul. Závadskej  a ul. SNP bez bariér,  zabodovala v súťaži   Samospráva a   
         Slovensko bez bariér.   

       Do súťaže bola Nemšová prihlásená v októbri 2007. Cieľom súťaže , ktorá už  prebiehala 5. 
rok, bolo prostredníctvom prihlásených a zrealizovaných projektov podporiť odstraňovanie 
a prekonávanie bariér, ktoré komplikujú život najmä našim zdravotne postihnutým 
spoluobčanom. Nezávislá porota predložené projekty posúdila a Mestu Nemšová  udelila Čestné 
uznanie, ktoré si z rúk usporiadateľa súťaže -predsedu Únie miest a Slovenska,  Mariána 
Minaroviča, prevzal  primátor mesta, Ján Mindár. 
 
 
Z ČINNOSTI  SAMOSPRÁVY  MESTA   NEMŠOVÁ 
 
       Rok  2007 bol prvým rokom nového volebného obdobia po komunálnych voľbách 
v decembri 2006.  Za primátora bol zvolený nezávislý kandidát Ján Mindár ( 4. volebné obdobie 
od roku 1994), ktorý ešte  20. decembra zvolal prvé ustanovujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, na ktorom novozvolený primátor a 13 zvolených poslancov zložilo predpísaný 
sľub primátora a poslanca. Poslanci zvolili  5 odborných komisií a predsedov výborov mestských 
častí (Zloženie nového poslaneckého zboru, komisií,je podrobne popísané v kapitole Prvé 
ustanovujúce zasadnutie MsZ v Kronike za rok 2006).  
       Bolo dohodnuté - primátor s predstaviteľmi  politických strán v Msz - že  bude zvolený 
zástupca primátora, ktorým by mal byť  jeden z poslancov. Zástupca primátora  mal na mestskom 
úrade pôsobiť na celý úväzok.   
      Na prvom ani druhom  zasadnutí  nebol zvolený žiadny z poslancov, úspešná bola až  voľba 
na 3. riadnom zasadnutí MsZ  dňa 26. apríla 2007,  kedy bol  za zástupcu primátora zvolený  Ing. 
František Bagin,, ktorý  kandidoval  ako nezávislý kandidát.  
      Mestské zastupiteľstvo bolo zvolávané podľa vopred schváleného harmonogramu, v prípade 
riešenia  a potreby schválenia neodkladných záležitostí mesta, boli zvolávané mimoriadne 
zasadnutia MsZ.   V roku  2007  sa  uskutočnilo  6 riadnych  zasadaní MsZ,  boli  to  2. až 7. 
riadne zasadnutie (22.2., 26.4., 2.7. 13.9.,19.11., 12.12.) a 4 mimoriadne  zasadnutia ( 9.2., 18.5., 
21.6., 5.12.), prijaté boli uznesenia č. 2 až 11.  Charakter  slávnostného zasadnutia  malo  
stretnutie  s predsedom vlády  SR – Róbertom Ficom a členmi vlády  pri  príležitosti  
odovzdávania  30 bytov za Športovou  halou  do užívania  dňa 21. septembra. 
      Poslanecký zbor  zasadal v priestoroch  Klubu S (Kultúr. centra) v Nemšovej, v zasadačke  na  
1. poschodí.    Pred  konaním riadneho zasadania MsZ sa (asi  10 až  14  dní),  konalo  pracovné 
zasadnutie MsZ, kde boli všetky  body  riadneho  zasadnutia  prejednané. Výkonní pracovníci  
Mestského  úradu  a Verejno-prospešných služieb v Nemšovej pripravovali pre poslancov všetky  
podklady a všetky úlohy, vyplývajúce z uznesení  MsZ  aj   vykonávali.  
      Niektorých  dôležitých uznesení, ktoré boli schválené na zasadnutiach MsZ sa dotkneme :  



      Dňa 22. februára na 2. riadnom zasadnutí MsZ bolo v uznesení č. 3  uložené mestskému 
úradu vykonať výberové konanie na prevádzkovateľa Klubu S s termínom do 25. apríla. Doterajší 
prevádzkovateľ, Peter Sabadka, mal podpísanú nájomnú zmluvu len do 30.6. 2007.  Vo 
výberovom konaní bol vybratý  nový záujemca –Ľuboš Švorec z Ľuborče, ktorý zobral do 
prenájmu reštauráciu s kuchyňou  a veľkou sálou, aby boli zabezpečené všetky prebiehajúce 
akcie aj s celou réžiou.  Nájomná zmluva bola podpísaná na jeseň. MsZ  tiež schválilo 
nevyhnutnú rekonštrukciu kuchyne a zakúpenie nového inventára – uznesením č. 6  
z mimoriadneho zastupiteľstva dňa 2. júla.  
       Dňa 26. apríla na 3. riadnom zasadnutí MsZ , bol uznesením č. 4, schválený odpredaj  časti 
budovy na ul.Odbojárov, s.č. 189 v podiele 75/484 v k.ú. Nemšová za cenu 3000 Sk/m2 - plocha 
o výmere 74,93 m2 firme Daja, s.r.o., Záhumnie 21, Nemšová.  Jednalo sa o chirurgickú 
ambulanciu, ktorú mal v mestskej budove prenajatú MUDr. Peter Daňo, odkúpil si ju do  
osobného vlastníctva. V budove  okrem chirurgickej ambulancie sa nachádza  ešte 7 ambulanciíí, 
ktoré  boli odpredané dňa 18.mája na mimoriadnom zasadnutí MsZ uznesením č. 5, kedy MsZ 
schválilo odpredaj časti budovy v podiele 409/484, súp. č.189 na ul. Odbojárov za cenu 4.500 
000 Sk a odpredaj časti pozemku parc. č. 233/7 zastavané plochy v podiele 409/484 v k.ú. 
Nemšová firme  Rixon, s.r.o., M.R.Štefánika 1, Nové Mesto nad Váhom.  K tomu  treba 
poznamenať, že  táto firma  už  vlastní celú budovu, v ktorej sídli lekáreň, kde ku kúpe došlo 
v roku 2005. Aj  tento  lukratívny predaj  prispel  k tomu, že  v Nemšovej  sa  mohlo  investovať  
do  rôznych  aktivít a tým  sa  mohlo prispieť k rozvoju mesta.  Od  vlastníka  oboch  budov  sa 
však očakáva, že postupne  uskutoční  sľúbené rekonštrukcie a opatrenia. 
      Dňa 5.decembra na mimoriadnom zasadnutí sa uznesením č. 10 schválil odpredaj budovy 
kaštieľa v Kľúčovom a zastavaných plôch v celkovej sume 2.900 000 Sk firme  AS REAL 
ESTATE, s.r.o. Bratislava. Odpredala sa aj záhrada o výmere 2103 m 2. Získané finančné 
prostriedky  sa  zaviazalo mesto preinvestovať v mestskej časti Kľúčové, čo jeho obyvatelia 
privítali. 
      Okrem  prenájmu a predajov  vytvorilo mestské zastupiteľstvo zelenú pre vytváranie ďaľších 
možností pre stavbu rodinných domov v IBV Vlárska III, v Kľúčovom IBV Pod horou, ako aj pre 
stavbu nájomných bytov na Ul. Slovenskej armády, ktorých investorom bude Mesto Nemšová , 
pre stavbu bytov do osobného vlastníctva na Ul. Osloboditeľov, kde bude investorom firma Final. 
Rozhodlo sa aj o nadstavbe budovy Materskej školy na ul. Odbojárov, schválilo tiež  výberovú 
komisiu na prideľovanie 30 nájomných bytov za Športovou halou v zložení : predseda Soc.- 
zdrav. komisie a jej ďalší člen, predseda Komisie výstavby a jej ďalší člen, vedúci VPS, zástupca 
primátora a člen menovaný primátorom mesta. 
      Dôležitými dokumentami, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom boli Všeobecne 
záväzné nariadenia (VZN)  č.  1  až  5.  
      VZN č. 1/2007  o držaní psov na území mesta Nemšová  a VZN č. 2/2007 o podmienkach 
nájmu bytov v bytových domoch  11 b.j. a 19 b.j. na Mierovom námestí,   boli schválené  dňa 2. 
júla 2007 na 4. riadnom zasadnutí MsZ  uznesením č. 7.   VZN č. 3/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 12/2005 o miestnych daniach,  VZN č. 4/2007 o zásadách rozpočtového 
hospodárenia mesta Nemšová  a VZN č. 5/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady, ktorým sa mení VZN č. 7/2004 – boli schválené na 7. riadnom 
zasadnutí MsZ dňa 12. decembra  uznesením č. 11.    
      O činnosti  a zasadnutiach  MsZ sa občania dozvedali prostredníctvom zverejnených 
informácií v Nemšovskom spravodajcovi alebo dokumentov vystavených vo vitrínach mestského 
úradu, umiestnených v každej mestskej časti a samozrejme  návštevou priamo na mestskom 
úrade, či oslovovaním poslancov. Najmä v prípadoch, ak sa občania chceli dozvedieť niektoré  
konkrétnosti – napr. výšku cenníkov na cintorínske služby, autodopravy na VPS, úhrady za 
starostlivosť v Centre sociálnych služieb a pod.- pretože zo schválených uznesení  vyčítali len 
vetu : „ .....tak, ako bolo predložené na rokovanie.. „  Lenže  ako to bolo predložené na rokovanie, 
to sa už do uznesenia nezmestilo. 



      Pri mestskom zastupiteľstve pracovalo  5 odborných  komisií  v zložení, ktoré bolo schválené  
na 1. ustanovujúcom zasadnutí MsZ v roku 2006 : 
     - Komisia  finančná a mestského majetku pod vedením predsedníčky Agnesy Vašíčkovej, 
zasadala v roku 2007  sedemkrát. Pripravovala rôzne podklady pre mestské zastupiteľstvo, 
vyskytlo sa  veľa  predajov mestského majetku, príprava nových nájomných zmlúv v mestských 
bytoch , výmeny pozemkov, príprava novej výstavby, VZN – iek a pod. 
    -   Komisia  sociálne – zdravotná  pod vedením MUDr. Petra Daňu  sa  stretla  až  osemkrát. 
Okrem vybavovania žiadostí a rozhodovaní o jednorázových dávkach z dôvodu sociálnej  
a hmotnej  núdze, bolo ťažiskom jej  činnosti posudzovanie žiadostí o úľavy z daní zo stavieb pre 
držiteľov preukazov ŤZP, ktoré v posledných rokoch  vlastní oveľa viac občanov ako 
v minulosti. 
   -  Komisia kultúry, školstva a športu  pod vedením predsedkyne Mgr. Márie Haljakovej 
zasadala  päťkrát. 
   -  Komisia  obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania pod vedením 
predsedu Antona Krchňávka zasadala  štyrikrát.  Boli zaznamenávané zo strany občanov  rôzne  
podnety  ohľadom  vandalstva   mladej generácie, ktorá sa zdržuje v dlho do noci otvorených 
pohostinstvách a potom sa  pohybuje po meste a ruší nočný pokoj obyvateľov,  predovšetkým  
v časti Nemšová. Otváracie hodiny prevádzok na území mesta boli aj z pozície tejto komisie 
kontrolované.  Tiež  sa členovia komisie prihovárali za zriadenie nejakej  poriadkovej služby, 
resp. mestskej polície, ktorá by bezpečnosť zabezpečovala.  Keďže  mestu  sa podarilo 
nainštalovať  v centre mesta a pri sporiteľni snímací kamerový systém, bol predpoklad, že  
výčiny mladých ľudí sa utlmia. 
    -  Komisia životného prostredia a výstavby pod vedením predsedu Ing. Dušana Duvača 
zasadala  štyrikrát.  Popri  veľkej rozostavanosti v rámci celého mesta, keď sa komisia zaoberala 
mnohými mestskými stavbami, vybavovala aj žiadosti občanov. 
     Od  roku 2007  začali v mestských častiach pracovať výbory mestských častí, ktoré si 
začiatkom roka  zvolili  nových členov na obdobie rokov 2007 – 2010. Poslanci za Nemšovú si 
výbor nezriadili,  výbory boli len  v Ľuborči, Kľúčovom a Trenčianskej Závade.  
      Mestský výbor č.1 v Ľuborči pod predsedníctvom poslanca Jána Gabriša, sa v roku 2007 
zišiel 2- krát. Mal 8 členov : Stanislav Husár – podpredseda, Marta Bobošíková - zapisovateľka 
(poslanci MsZ), Alžbeta Gurínová, Ondrej Begáň, Ľudovít Rýger, Marek Koníček, Mária 
Fraňová. 
      Mestský  výbor č. 2 v Kľúčovom pracoval pod vedením predsedkyne Evy Vavrušovej – 
poslankyne MsZ,  stretol sa 5- krát. Jeho ďalší členovia : podpredseda Marianna Hladká –
poslankyňa MsZ, Janka Vavrušová – zapisovateľka, Oľga Straková, Peter Kiačik, Štefan Vavrúš, 
Ján Kiačik, Pavol Vavrúš, Dušan Petrúšek, Michal Vavrúš. 
      Mestský výbor č. 3  v Trenč. Závade  mal  celkom 11 členov: poslanec Jozef Kuruc- 
predseda, Jozef Knápek – podpredseda, Anna Pavlačková – zapisovateľka, Michal Gabriš, Ondrej 
Belko, Stanislav Gabriš, Zdeno Gajdošík, Viliam Adamec, Augustín Adamec, Ing. Stanislav 
Gabriš, Andrej Pavlačka. V roku 2007 sa stretol 2- krát. 
       Záverečný účet mesta  Nemšová  za rok 2007 bol  vo výške – 1.757 536,52 Sk s tým, že 
Metské zastupiteľstvo aj napriek mínusovej položke, súhlasilo s celoročným hospodárením 
mesta, čo v súvislosti s veľkým počtom rozpracovaných stavieb, bolo pochopiteľné. Tento 
hospodársky výsledok bol vykrytý z prostriedkov bežného rozpočtu nasledujúceho roka (2008). 
  
 
INŠTITÚCIE, ORGANIZÁCIE 
 
Mestský úrad  Nemšová 
 



     S nástupom nového volebného obdobia nastali zmeny, hlavne personálneho charakteru aj na 
Mestskom úrade.  Predovšetkým vo funkcii  prednostu. Od 1. januára je v tejto funkcii opäť  
Pavel Králik, ktorý predtým vykonával funkciu zástupcu primátora na celý úväzok. (Došlo 
k tomu  na základe  dohody  primátora  a zástupcov politických strán v mestskom zastupiteľstve 
a  Bc. Stanislavovi  Mičkovi, ako pôvodnému prednostovi, nebol  predĺžený  pracovný  pomer). 
     Mestský úrad bol rozdelený na 3 oddelenia :  
•  Oddelenie správne -  do  31. mája  ho  viedla  Anna  Pavlačková, ktorá  dňom 1. júna odišla  
do starobného dôchodku. Na jej  miesto nastúpila  Mgr. Beáta  Belková, ktorá sa vrátila 
z rodičovskej dovolenky (Predtým vykonávala funkciu vedúcej VPS Nemšová). V tento istý deň 
nastúpila do funkcie sekretárky  primátora Jarmila Raftlová. 
V porovnaní s minulosťou, to bolo novovytvorené miesto v rámci organizačnej štruktúry 
mestského úradu, nakoľko aj tieto práce vykonávala vedúca správneho oddelenia. Oddelenie 
správne zabezpečovalo po organizačnej stránke pracovné porady poslancov ako aj riadne a 
mimoriadne zasadnutia mestského zastupiteľstva. Okrem toho napr. poskytovalo informácie 
o občanoch, správy o povesti, plnilo funkciu podateľne, spracovávalo pokladničnú agendu 
Zastrešovalo úseky  :  
- úsek evidencie obyvateľov, - úsek matriky a sociálnych vecí ,  - úsek  obchodu, služieb 
a podnikania , - úsek školstva , - úsek životného prostredia a kultúry. Personálne sa oproti 
minulému roku nemenili. Podrobnejšie informácie z týchto úsekov  uvádzame v samostatných 
kapitolách.  
      V apríli sa  Mestský úrad presťahoval do nových moderných priestorov a od začiatku  začal 
pracovať na  tzv. klientskom centre, organizačne spadal pod  oddelenie správne.  Patrili  tu  
vyššie spomenuté  úseky, poskytovali sa základné informácie aj z iných oddelení mestského 
úradu, tlačivá, formuláre  a poradenstvo k nim.      
•  Oddelenie finančné a správy mestského majetku. Jeho  vedúcou bola Ing. Jarmila Savková.  
V rámci oddelenia pôsobili 4 útvary – daní a poplatkov, účtovníctva a majetku, poplatkov 
a miezd, finančný. Zmeny v ich personálnom obsadení tiež nenastali. 4  interným pracovníčkam 
vypomáhali 2 externé pracovníčky najmä v čase platenia daní a poplatkov (za nehnuteľnoti, za 
psa, za smeti). Hlavne starším občanom bývajúcim vo vzdialenejších mestských častiach sa vyšlo 
v ústrety a mohli si svoje poplatky zaplatiť aj priamo v  Kľúčovom, či Trenčianskej Závade.  
•  Oddelenie výstavby a územného plánovania. Slúžil tiež ako príslušný stavebný úrad hlavne 
pre Nemšovú, ale aj pre  Horné Srnie, Hornú Súču a Trenčiansku Turnú na úseku územného 
plánovania, stavebného a cestného poriadku a dopravy. Vedúcou bola Ing. Soňa Prílesanová, 
ktorá rozsiahlu agendu zvládala s 2 pracovníčkami. Tiež si vypomáhali prácou brigádnikov, 
študentov, vykonávajúcich si svoju prax  a pod. Na úseku stavebného poriadku bolo v roku 2007  
bolo zaznamenaných 76 ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav, 215 oznámení na úseku 
stavebného poriadku, 67 územných rozhodnutí stavebných povolení, 74 kolaudačných a iných 
rozhodnutí , celkove bolo vybraných 122.200 Sk správnych poplatkov. Na úseku cestného 
poriadku a dopravy bolo vybavených 83 písomností za správne poplatky vo výške 64.800 Sk. 
Zaujímavé je porovnanie počtu vydaných rozhodnutí, povolení a notifikácií za obdobie rokov 
2003   až  2007 : V roku 2003 – 109 písomností (žiadne poplatky), v roku 2004 – 143 písomností 
( poplatky vo výške 85.700 Sk), v roku 2005 – 140 písomností ( 93.400 Sk), v roku 2006 – 179 
písomností (111.600 Sk), v roku  2007  až  300 písomností (187.000 Sk).  Aj  tento  prehľad 
svedčí  o tom,  že  stavebný  boom  bol v roku 2007 nielen  na úrovni  mesta (viď kapitolu 
budovanie),  ale  aj  na strane iných stavebných investorov a  drobných  stavebníkov. Oddelenie 
výstavby zabezpečovalo všetky  investičné a neinvestičné akcie mesta a  technický dozor pri 
všetkých prebiehajúcich stavbách. 
      
Verejno-prospešné služby, m .p. o. 
 



      Verejno – prospešné služby sú mestskou príspevkovou organizáciou (m.p.o.), ktorá je 
napojená na mestský rozpočet. Podnikateľskú činnosť  nad rámec svojej hlavnej činnosti mohla 
vykonávať  aj  v roku  2007, nakoľko plnila úlohy, určené zriaďovateľom, ktorým je Mesto 
Nemšová. Medzi tie  hlavné  úlohy  patrili  činnosti : 
     - správa zvereného majetku vrátane Letného kúpaliska, - udržiavanie čistoty mesta, - 
ošetrovanie verejnej zelene, - údržba, oprava a výstavba verejného osvetlenia a  mestského 
rozhlasu, - zabezpečovanie pohrebných a cintorínskych služieb pre občanov mesta a údržba 
cintorínov,- likvidácia havarijných stavov a následkov živelných udalostí, - nákladná doprava pre 
občanov mesta, - správa 45  nájomných bytov na ul. Športovcov. 
      Nad rámec hlavných činností,  bola podnikateľská činnosť VPS zameraná na : 
- cestnú nákladnú dopravu, - služby mechanizmami, - pohrebné a cintorínske služby  občanom 
z iných miesta obcí, - služby vývozu a likvidácie odpadov, - elektroinštalačné, vodoinštalačné 
a zámočnícke práce, - správu  nájomných bytov na ul. Odbojárov, na Trenčianskej ul.  
     Celkový chod  VPS bol zabezpečovaný  4  THP – pracovníkmi (vrátane vedúceho Mgr. 
Ladislava Paličku) a  12 robotníkmi.  V meste  bola  skupina nezamestnaných, ktorí  vypomáhali 
VPS v rámci projektu Úradu práce (tzv. Malých obecných služieb)  vykonávať niektoré svoje 
činnosti (upratovanie, zber a triedenie komunálneho a iného odpadu, kosenie cintorínov a pod.). 
      Verejno-prospešné služby  sú samostatnou účtovnou jednotkou. Hospodárenie za rok 2007 
skončilo so stratou vo výške 69.369,79 Sk, ktorá bola vykrytá z rezervného fondu VPS. DNM bol 
k 31.12. vo výške 29.900 Sk, DDHM – 821.891,12 SK, DHM – 3.970.084,33 Sk, materiál – 
27.900 Sk, tovar – 56.713,50 Sk, pohľadávky – 547.719 Sk, záväzky – 1.039.447,11 Sk 
 
Mestská knižnica a knižnice v mestských častiach 
   
      Aj v roku 2007  prispievala táto organizácia k udržovaniu  kultúrno – osvetového povedomia 
u našich občanov , zameriavala sa nielen na detského čitateľa, ale aj na žiakov  základných 
a strednej školy, na svoje si prišli aj dospelí čitatelia.  
     Vo svojej činnosti sa zameriavala  na  výpožičnú  a  bibliografickú činnosť, spolupracovala  
s materskými  a základnými školami  pri hromadných návštevách učiteľov s deťmi  so zámerom  
naučiť deti práci s knihou, resp. pritiahnuť ich do knižnice.  Väčšinou to bolo v marci, ktorý je 
mesiacom knihy, v tom čase pribudlo aj najviac čitateľov – 31, celkovo knižnica eviduje 1243 
čitateľov. Finančné prostriedky  na  mzdy  2 pracovníčok a na  nákup kníh sú čerpané 
z mestského  rozpočtu.  Bolo zakúpených 471 nových kníh v celkovej hodnote 118.000 Sk 
(180zväzkov  z beletrie, 139 zv. náučnej  literatúry pre dospelých, 152 zv. pre mládež)  
      K 31. 12. 2007 mala knižnica 13 104 zv. kníh, vypožičala 18 524 zv.,  obslúžila 6 896 
návštevníkov, z toho 3 012 detí do 15 rokov.  Poznamenať  treba, že návštevníci prichádzali 
nielen za výpožičkami, ale využívali možnosť prečítať si noviny a časopisy (Sme, Mosty, 
Trenčianske noviny, Život, Slovenka a Kamarát)  alebo  posurfovať  na internete (za poplatok) 
k čomu slúžili  2 počítače pre verejnosť. Knižnica bola otvorená od pondelka do piatku  od 12.00  
do  18.00 hodiny. 
     Dňa 18.apríla  usporiadala mestská knižnica besedu so slovenskou spisovateľkou a americkou 
podnikateľkou Kamilou  Kay Strelka –Kankovou. Jej knihy : Letenka do raja, Letenka do sveta,  
Letenka do minulosti, Letenka do Bratislavy, Letenka za  
hviezdami.  V mestských častiach   Kľúčové  a  Trenčianska Závada  fungovali  Miestne  
knižnice (tiež napojené na mestský rozpočet) aby približovali  osvetu  medzi tamojších 
obyvateľov. Otvorené boli len trikrát v týždni popoludní. Priestorovo je vo vyhovujúcejších 
podmienkach  knižnica v  Kľúčovom, ktorá sídli v budove materskej školy, kde sa 
zrekonštruovala miestnosť, ktorá sa predtým nevyužívala, vybavila sa  novým nábytkom, 
zútulnila a jej čitatelia – mladí či starší si tam radi nachádzajú cestu.  Personálne  obsadenie 
v knižniciach sa oproti minulému roku nezmenilo. 

 



Mestská pálenica , s.r.o. 
 

      Mestská pálenica  zaznamenala vo svojej novodobej histórii už   skoro  5 sezón, ktoré boli 
vcelku úspešné. Po niekoľkých rokoch fungovania  pálenice ako mestskej organizácie, možno 
konštatovať, že rozhodnutie mesta Nemšová  bolo  v roku 2001 správne, keď si vybavilo 
licenciu na jej prevádzkovanie. 
       Krátko si pripomeňme dovtedajšiu históriu a fungovanie. Pred rokom 2001fungovala 
pálenica v Nemšovej ako Pestovateľská pálenica, ktorú prevádzkovali  Záhradkárske služby, 
s.r.o. Trenčín a do pokladnice  mesta bolo odvádzané len nájomné za priestory, nakoľko budova 
Areálu spracovania ovocia,  kde bola pálenica  umiestnená patrila a patrí mestu. Toto 
fungovanie trvalo až do roku 1999, kedy sa  mesto dohodlo s pánom Kuciakom zo 
Záhradkárskych služieb z Trenčína  o odkúpení technológie a pálenicu prenajalo páleničiarovi 
s licenciou – Jánovi Kristínovi. Tento páleničiar však neplnil všetky záväzky voči mestu, resp. 
nechcel  uznať  ich výšku. Preto sa mestské zastupiteľstvo v Nemšovej rozhodlo ukončiť s ním   
nájomnú zmluvu.    
       Vo veľmi krátkom čase, práve uprostred páleničiarskej sezóny, si mesto muselo vybavovať 
povolenie , resp.licenciu  na prevázdkovanie pálenice a dalo vyškoliť páleničiarov. 
        Keďže ani jeden nespĺňal podmienky pre vedúceho pálenice (vzdelanie a certifikát), bol 
prizvaný Ing. Peter Halák z Trenčína, ktorý podmienky spĺňal a funkciu zastrešil. V ďalšej 
sezóne bola aj táto podmienka splnená. Po príslušnom školení sa vedúcim pálenice stal 
a doteraz túto funkciu vykonáva -  Milan Koníček  z Kľúčového , ktorý  sa stal aj konateľom 
Mestskej pálenice, s.r.o. Druhým konateľom,  ktorý vybavoval zriadenie pálenice ako eseročky 
a doteraz vybavuje všetky úradné záležitosti ohľadom mestskej pálenice, je Pavol Králik ,  
v roku vzniku pôsobil ako  prednosta mestského úradu v Nemšovej a v súčasnosti  je vo funkcii  
zástupcu primátora. V roku 2001 začínalo celkom 9 páleničiarov, ich počet postupne klesol na 
3.  
      Dovoz kvasu zabezpečoval Jozef Králik, najskôr na Avii a neskôr na prívesnom            
vozíku. Sezóna sa začína 1.augusta a trvá  do marca až apríla. Záujemci o vypálenie            
kvasu sa prihlasujú už poslednú augustovú  a prvú septembrovú  nedeľu, ale aj  priebežne počas 
sezóny. 
      V krátkej histórii Mestskej pálenice, s.r.o. bola podľa množstva vypáleného liehu            
najlepšia sezóna  2003/2004, kedy sa vypálilo 60.500  la (absolútnych litrov liehu)            
Najslabšia bola sezóna 2005/2006, čo bolo spôsobené slabou úrodou ovocia, ale aj            
otvorením novej pálenice v blízkosti Nemšovej. 
        Pálenica  je vybavená 2 kotlami,  2 prepaľovacími a 2 destilačnými, na ktorých             
hneď v 1. sezóne bolo potrebné vymeniť všetky dná. Pomerne vysoké čiastky sa             
investovali na ďalšie opravy- na výmenu 2 ks meradiel, výmenu 2 horákov, dali sa             
vyrobiť nové  prepaľovacie kotly, urobila sa generálka chladičov, vymenilo sa            
prechodové potrubie, zakúpili sa  4 laminátové kade, zmodernizovalo sa počítačové             
vybavenie        
       Keďže sa jedná o samostatnú účtovnú jednotku, o účtovníctvo, odvod  spotrebnej             
dane, o výpočet daňového priznania  sa starali 2 účtovníčky. 
       V roku 2004  nastala zmena správcu spotrebnej dane z liehu  a to z daňového   úradu na  
colnú správu. Aj keď túto zmenu sprevádzali zo začiatku  nejaké problémy  a nedôvera zo 
strany zodpovedných úradníkov, momentálne  už všetko prebiehalo  bez  problémov. 

                      
          O B Y V A T E Ľ S T V O  - evidencia,  matrika, nezamestnanosť 
             
           Z úseku  evidencie obyvateľov: 

      Celkový počet obyvateľov Nemšovej v roku 2007 bol  6240, (oproti roku 2006 to  
bol nárast o 47 obyvateľov) z toho 3100 mužov  a 3140 žien. Na  Nemšovú  pripadalo 



3968, na Ľuborču 1341, na Kľúčové 662 a na  Trenč. Závadu 269 obyvateľov. 
                  Narodilo sa 65 detí, o 19 viac ako v minulom roku, zomrelo 52 občanov (o 8 viac), 

K pobytu sa prihlásilo  88 občanov,  čo bol nárast o 23, odhlásilo sa 54 občanov, čo bol úbytok  
o 10, celkový prírastok bol 153 a celkový úbytok  106 obyvateľov. 
      Z tohto prehľadu  ako aj  z minulých rokov je zrejmé, že  počet  obyvateľov narastal, čo 
bolo spôsobené prirodzenou migráciou obyvateľstva a intenzívnou výstavbou nájomných bytov 
a rodinných domov, ktorá priťahovala obyvateľov z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.  
     Na úseku evidencie boli  vystavované aj  rozhodnutia o pridelení súpisného čísla v počte 65 
Z matri čnej činnosti : 
     Uzavretých bolo 37 manželstiev (o 3 viac ako v roku 2006), z toho 33 cirkevných, 3 
občianske a 1 sobáš s cudzincom, bolo vydané 1 povolenie uzavrieť manželstvo (delegačka), 
bolo vydaných 80 matričných dokladov – prvopisov úmrtných  a sobášnych listov, 33 odpisov 
matričných dokladov, do matričných sobášnych kníh sa dodatočne zaznamenalo  13 rozvodov, 
boli v osobitnej matrike vybavované 2 zápisy, určovalo sa 1 otcovstvo, rôzne potvrdenia, 
štatistiky, výkazy, osvedčilo sa 5013 podpisov a 962 kópií, poplatky za ne boli vo výške cca 
200.000 Sk.  
Nezamestnanosť obyvateľov : 
      K 31. 12. 2007 bolo  na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne  evidovaných ako 
uchádzačov o zamestnanie 74 občanov, z toho z  Nemšovej bolo 42, z  Ľuborče 18, 
z Kľúčového 11 a z  Trenč. Závady 3 obyvatelia. Ak k nim pripočítame  33  občanov, ktorí boli 
poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, celkový počet  nezamestnaných bol 111, čo tvorilo  3,7 % 
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Aj v roku 2007  sa Mestský úrad v Nemšovej zapojil do 
projektu  Úradu práce – Malé obecné služby, kde bolo zapojených v priemere 15 
nezamestnaných občanov. 
        
ZAMESTNANOSŤ OBYVATEĽSTVA 

 
      Najväčší  zamestnávatelia na území mesta  boli aj v roku 2007  skláreň  Vetropack 
Nemšová, s.r.o., Poľnohospodárske družstvo Vlára, vojenské útvary, drobné obchodné a iné 
prevádzky  (cca 130).  V okrajovej časti mesta pri diaľničnom privádzači už  druhý  rok pôsobil  
Veľkosklad Lidl, ktorý zásobuje tovarom  všetky  obchodné prevádzky Lidl na celom 
Slovensku, zamestnával minimálne  30 obyvateľov, hlavne mladých.  Okrem toho občania  
Nemšovej  nachádzali  svoje  uplatnenie v materskom, základnom  a  strednom školstve alebo 
dochádzali  do  blízkeho okolia – do Horného Srnia do cementárne  Cemmac,  do  Dubnice nad 
Váhom, kde boli  rôzne nové firmy strojárske, elektrotechnické.  A tiež  do  Trenčína, kde sa   
vytvárali aj náročnejšie  pracovné  príležitosti najmä pre mladšiu generáciu. Tradiční 
zamestnávatelia ako Ozeta a Merina  z dôvodu  zlého odbytu  svojich výrobkov, krachovali  
a boli nútené  prepúšťať, resp. úplne ukončiť výrobu. Tradičná  krajčírska  výroba  sa  však 
preniesla  do množstva malých  súkromných prevádzok, takže  o túto prácu  núdza nebola. 
Strojárska výroba, realizovaná v podniku  TOS si tiež  udržala svoje  zamestnávateľské 
možnosti aj pre občanov z Nemšovej (pri upratovaní, separovaní komunálneho odpadu a pod.) 
 
Sklársky priemysel  - 5. výročie   VETROPACK  Nemšová, s. r. o. 
    
      4.novembra 2007 uplynulo 5 rokov od chvíle, keď sa spoločnosť Vetropack Nemšová stala 
členom nadnárodnej skupiny VETROPACK. O tom, že šlo o krok správny, svedčilo, že odbyt 
narástol a hospodárske výsledky boli pozitívne, tržby narástli o 40 %. V roku 2007 sa predalo 
470 miliónov kusov sklenených obalov.. 
      Podnik sa stal najväčším domácim výrobcom sklenených obalov pre nápoje a potravinársky 
priemysel pre spoločnosti ako St. Nicolaus, Heineken, Coca-cola,Vitis Pezinok, Hubert Sereď, 



Pivovary Topvar, Budiš, Novofruct  a Nestlé.  49 % produkcie bolo vyvezených do zahraničia, 
najmä do Maďarska, Poľska a Ruska. 
      Zároveň so svojimi  piatymi narodeninami, oslavovala skláreň v Nemšovej, dlhé roky 
známa ako Skloobal Nemšová, 105. výročie od  vzniku sklárstva v Nemšovej. Z jej  histórie 
pripomíname :         
                                   1902  - 1945 
       Už v roku 1902 veľkostatkár Anton Dreher zahájil v Nemšovej sklenených misiek 
cylindrov na petrolej.lampy, pivových pohárov a ďalších  výrobkov z fúkaného skla. 
Do roku 1945 skláreň niekoľkokrát zmenila majiteľa. Kúpil ju priemyselník Vincent Schreiber, 
neskôr sa jeho skláreň spojila s nemeckým sklobarónom Reichom, čo otvorilo nemšovskému 
podniku  brány do sveta. 

1945 -  1960 
         Hoci  bola  skláreň  počas   druhej svetovej vojny  pri  prechode frontu  poškodená, 
prevádzka nebola prerušená. Po znárodnení sa skláreň začlenila do národného podniku Spojené 
sklárne Lednické Rovné. 
                                 1960  -   1989 
         V priebehu roku 1960 sa skláreň stala súčasťou národného podniku Moravia Kyjov. 
Podnik prešiel mohutnou prestavbou. Vtedy zamestnáva l 900 ľudí. V roku 1969 opustil 
skláreň, ktorá mala vtedy názov Skloobal posledný ručne vyrobený výrobok, výroba bola plne 
zautomatizovaná. 
                                 1989  -   doteraz 
         Po revolúcii viedla snaha o ďalšiu modernizáciu k neprekonateľnému úverovému 
zaťaženiu a skláreň sa dostala do konkurzu (bankrotu) a musela veľa ľudí prepustiť. V roku 
2002 vstupuje do firmy švajčiarske spoločnosť VETROPACK, popredný výrobca sklenených 
obalov v Európe. Vetropack Nemšová  sa stal najväčším  stabilným zamestnávateľom 
v Nemšovej a okolí, v roku 2007 vo firme pracovalo 374 ľudí. V štatutárnych orgánoch 
spoločnosti Vetropack,  bola nemšovská spoločnosť zastúpená prostredníctvom konateľa, Ing.            
Gregora Gábela, riaditeľa nemšovského závodu. 
        Pri príležitosti  5. výročia Vetropacku Nemšová a 105.výročia existencie nemšovskej 
sklárne, otvorila  skláreň svoje brány návštevníkom v rámci Dňa otvorených dverí. Uskutočnil 
sa 10. novembra.  Medzi  viac ako 1600 návštevníkmi  boli  nielen bývalí pracovníci  zo staršej 
generácie, ale aj zástupcovia tej mladšej, čo vedeniu potvrdilo optimistický pohľad do 
budúcnosti. 
        Na  neoficiálnu  návštevu sklárne zavítal v júli do  Nemšovej  len tak v rámci dovolenky 
švajčiarsky majiteľ a konateľ p.Claude R. Cornaz  s manželkou, deťmi a vnúčatami. Pokiaľ on 
riešil pracovné veci s ďalším z konateľov – p. Montiscim, rodine sa venoval riaditeľ závodu, 
Ing. Gregor Gábel, ktorý ju oboznámil s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou 
nemšovského závodu. Celú výrobu si už prezreli všetci spolu aj  s  p. Cornazom a to s veľkým  
a nepredstierateľným záujmom. Pán Raymond Cornaz  na záver  vyslovil  slová uznania  za 
dosiahnuté výsledky  a rozvoj  závodu. 
 
POĽNOHOSPODÁRSTVO         
  
Polnohospodárske družstvo Vlára Nemšová                
 
    V roku 2007 bola zachovaná tradičná diverzifikácia  výroby v nezmenenom rozsahu. 
Organizačne bola táto výroba realizovaná v 4 výrobných závodoch:  

1. Závode poľnohospodárskej výroby 
2. Závode priemyselných činností 
3. Potravinárskom závode 
4. Závode stavebnej výroby, vrátane obchodu Priemyselný tovar 



                Celková  výmera poľnohospodárskej pôdy bola 1585 ha, z toho orná pôda predstavovala  
1223 ha,  trvalé trávnaté porasty 323 ha, chmeľnice 39 ha. V rastlinnej výrobe sa pestovala 
slnečnica, kukurica, pšenica, triticale, jačmeň, ovos (väčšinou sa skrmovali), a hlavne  chmeľ, 
ktorého tržby činili 7.053 717 Sk. 
     V živočíšnej výrobe sa PD zameriavalo na chov  hov. dobytka ( 1254 ks), oviec (330 ks), 
hydiny ( 1289 ton), mliekovosť sa držala na 3.638 tisíc  litroch. Mlieko sa dodávalo do závodu 
Milsy Bánovce nad Bebravou a do Agrofarmy Červený Kameň. 
     Závod priemyselných činností a Závod stavebnej výroby si udržali aj v roku 2007 dobré 
hospodárske výsledky. Závod potravinárskej výroby (extrudované a cereálne výrobky), sa 
oproti roku 2006 začal stabilizovať, zlepšila sa  možnosť expandovania na zahraničné trhy 
(Česko, Maďarsko, Poľsko). 
     Počet členov v roku 2007 bol  272, z toho v aktívnom zamestnaneckom pomere bolo 147 
členov, ktorí mali 1.040 hlasovacích práv  z celkového počtu  1336. Členovia, ktorí si do konca 
roku 2007 členstvo v PD ukončili, boli na podieloch vysporiadaní  sumou 17 mil. Sk (V roku 
2006 to bolo 995.391Sk). 
    Predstavenstvo v roku 2007 pracovalo v nezmenenom zložení  oproti roku 2006. Situáciu 
v poľnohospodárstve pomenoval predseda PD na výročnej schôdzi nasledovne : „ Od roku 
2007  nám významným spôsobom  pomohla zmena prístupu vlády k odvetviu. Jeho 
zvýhodnenie bude znamenať dobehnutie  náskoku susedných krajín, zvýšenie štátnej podpory  
znamená opätovný návrat k podpore živočíšnej výroby a chovu hovädzieho dobytka.“ 
 
Vojenské útvary 
      
    Vojenský útvar 7742  -  tzv.  Dolné kasárne   a vojenský útvar  9994  -tzv. Horné kasárne  
boli aj  v roku  2007  stabilnými  zamestnávateľskými  organizáciami. Ich  organizácia, 
zameranie  a vedenie  sa  oproti  roku  2006  nezmenili,  v kronike  za rok 2007  sa budeme 
venovať  Vojenskému útvaru  7742, nakoľko oslavoval 50. výročie  svojej existencie. 
 
Vojenský útvar 7742  - 5. kartoreprodukčná základňa Nemšová – 50.výročie  vzniku  
  
    Vojenský útvar  7742  nesie názov  5.kartoreprodukčná základňa Nemšová  a jeho história sa 
počíta od roku 1957, kedy sa v Nemšovej započala tradícia polygrafickej výroby pre potreby 
ozbrojených síl. V tom čase bol z kartoreprodukčnej skupiny a skladu máp topografického 
oddelenia 2. vojenského okruhu v Trenčíne vytvorený kartoreprodukčný odriad a okruhový 
sklad  máp, ktorý dostal veľmi dobré priestory v objekte tzv. Dolných kasární  v obci Nemšová. 
Tým nastala kvalitatívna zmena v oblasti plnenia odborných úloh polygrafického zabezpečenia 
armádnych zložiek. 
    Od roku 1957 doteraz boli  veliteľmi 7 velitelia, z ktorých každý mal zásluhy pri rozvoji : 
1957  - 1971  -    pplk. Karel  Kačena  bol prvým veliteľom. V objekte sa nachádzali staré 
koniarne a terajšia štátna budova, v ktorej boli kancelárie, ubytovanie pre vojakov a technické 
vybavenie. Odriad bol vybavený rotačným rýchlolisom, rotaprintom, ofsetovou kopírňou, 
reprodukčnou  fotografiou , svetlotlačou a kresliarňou.  Hlavnými činnosťami bolo vytlačenie 
výcvikových dokumentov a rozkazov Východného vojenského okruhu (VVO), dotlač operačnej 
taktickej situácie do máp pre veliteľsko-štábne cvičenia VVO. Pre tento účel slúžil Reprovoz P-
V35), v ktorom bol  svetlotlačový stroj OCÉ a kopírovací stroj formátu A3. Cvičenia boli 2-
krát ročne a väčšinou v horách. V roku 1965 pričlenili ku kartoreprodukčnému  odriadu 
kníhtlačiareň štábu okruhu a pojazdnú tlačiareň okruhového časopisu Dukla na vozidlách PV 
35. Na budovách boli urobené stavebné úpravy, nakúpili sa nové stroje a zaviedli sa nové 
modernejšie technológie. 
1971  -  1975  - mjr. Ing. Karol Fartel , jeho zástupcom bol Ing. Štefan Molčan.  Za toto 
obdobie sa vykonali  technologické zmeny v strojovom parku. Stará tlačiarenská technika bola 



nahradená novou – boli to 2 stroje Romayor 313, Dominant 712, 714, nový fotoreprodukčný 
prístroj. 
1971  -  1984  - pplk.  Ing. Štefan  Molčan.  Okrem zlepšovania technologických postupov, sa 
zlepšovali i podmienky práce, zaviedlo sa nové ústredné kúrenie, nová kotolňa, vybudoval sa 
sklad a prečerpávacia stanica. 
1984  -  1993  - pplk. Ing. Jozef  Skokan.  V tomto  období bol oficiálnym názvom odriadu -2. 
okruhový kartoreprodukčný  odriad (2.OKRO),ktorý  polygraficky zabezpečoval správy 
a oddelenia veliteľstva VVO. Tlačili a zhromažďovali sa smernice, nariadenia a dokumenty, 
zabezpečovala sa výroba okruhového týždenníka Dukla. V štruktúrach 2.OKRO nastali zmeny 
po revolučných dňoch novembra 1989. V období rr. 1990 – 1991 došlo k výraznému poklesu 
odbornej výroby útvaru. V roku 1992 nastávali celkové zmeny v armáde. Topografická služba 
československej armády sa úplne reorganizovala. Odriad bol premenovaný na 3.okruhový 
kartoreprodukčný  odriad (3.OKRO).  Nastúpili tu noví ľudia, odborníci z Vojenského 
kartografického ústavu z Harmanca (mj.Jaroslav Beník,  kap. Ing. Eduard Holub, kap. Ing. 
Pavol Sáska   a iní).  Zaviedla sa nová počítačová technika  a rozmnožovacie stroje, založené na 
princípe nepriamej elektrografie . Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky  dňa 1. januára 
1993,boli odštartované  veľké zmeny – organizačné, výrobné, prestavali sa staré objekty 
a postavili sa nové. 
1993  -  2002  -  pplk.  Ing. Eduard  Holub, jeho zástupcom bol mj. Ing. Pavol Sáska. 
V tomto období bol  zaznamenaný najväčší rozvoj, spojený s rýchlym rozvojom polygrafických 
technológií, ktorý so sebou priniesol aj zvýšené nároky na odbornosť príslušníkov útvaru. 
Významným medzníkom bol  1. október 1995, kedy na základe Rozkazu Ministerstva obrany 
SR a nariadenia náčelníka Generálneho štábu  Armády SR , bol  pôvodný kartoreprodukčný 
odriad zreorganizovaný na 5. kartoreprodukčnú základňu (5. KRZ), podliehajúcu náčelníkovi 
Topografickej služby Gen. štábu Armády SR.  Staviteľom a krstným otcom súčasnej podoby 5. 
KRZ  bol práve pplk. Ing. Eduard Holub, ktorý tomuto cieľu venoval  obrovské úsilie a dokázal 
svoje nadšenie preniesť i na ostatných príslušníkov základne.  Pod jeho  vedením sa zaviedli 
najmodernejšie  technológie, stroje a zariadenia (za viac ako 16 miliónov korún), ktoré boli 
schopné poskytovať stále širší  sortiment polygrafických výrobkov v kratšom čase, ale vyššej 
kvalite.  Okrem  vojakov v základnej službe, vojakov z povolania,  tu pracovalo veľa civilných 
zamestnancov, z dôvodu skvalitnenia  ich pracovných podmienok bola vybudovaná výdajňa 
obedov (obedy sa dovážali z kuchyne z Horných kasární). Základňu navštívilo viacero 
delegácií zo zahraničia – z topografických služieb z Ukrajiny, Poľska, Rumunska, Veľkej 
Británie, Nemecka, Francúzska v rokoch 1995 – 1996.  15. októbra 1997 sa uskutočnila 
prezentácia a ukážka výrobného procesu  základne, na ktorej sa zúčastnilo 20 vojenských 
a leteckých pridelencov vojenského diplomatického zboru,  ktorí neskrývali svoje prekvapenie 
nad možnosťami a kvalitou služieb, ktorú 5. KRZ poskytovala rezortu MO SR. 
2002  -  2006  -  pplk. Ing. Pavol  Sáska.  Pod jeho vedením sa  celá základňa preorganizovala 
spod Centra riadenia operácií Gen. štábu Ozbrojených síl SR  pod  veliteľstvo logistiky  
Veliteľstva síl výcviku a podpory  GŠ OS SR,  a to k 1. januáru  2004.  Predpokladalo sa, že 
bude prepodriadená pod Multifunkčnú zásobovaciu základňu Západ v Nemšovej – tzv. Horné 
kasárne.  Veliteľ sa snažil o zachovanie samostatnosti základne. Pri návšteve Ministra obrany, v 
tom čase Ing. Juraja Lišku (pochádzajúceho a bývajúceho v Trenčíne),  a náčelníka GŠ OS SR, 
generálporučíka Ing. Milana Cerovského , za prítomnosti predstaviteľov Veliteľstva síl výcviku 
a podpory a Veliteľstva logistiky, bola na základni pripravená profesionálna prezentácia, pri 
ktorej sa kládol dôraz  na kvalitu, rýchlosť poskytovaných služieb  a výraznú finančnú úsporu. 
Výsledkom bolo, že sa podarilo presvedčiť nadriadené zložky o výhodnosti zachovania 5.KRZ 
a podpísala sa aj Dohoda medzi  Vydavateľskou a informačnou agentúrou komunikačného 
odboru kancelárie MO SR a 5. KRZ – o výrobe  a  distribúcii časopisu  MO SR  Obrana.  
Najskôr to bola len tlač a knihárske spracovanie, po roku to už bola kompletná výroba časopisu 
vrátane grafickej prípravy. O úspešný rozbeh grafickej prípravy, s ktorou dovtedy neboli 



skúsenosti, sa pričinili najmä mjr. Ing. Maroš Miškolci a kpt. Ing. Otakar Hrabák.  Vydávanie 
časopisu  si  vynútilo rozšírenie strojového vybavenia,  novú osvitovú jednotku na formát A2, 
štvorfarebný tlačiarenský stroj Polly 266,, aby sa výrobný proces plnofarebných zákaziek 
výrazne skvalitnil a zrýchlil. Znížil sa však  počet  profesionálnych  vojakov, ktorí museli odísť 
a ukončiť pracovný pomer (mnohí  z nich  odišli do výsluhového dôchodku). 
2006  -     pplk. Ing.  Maroš  Miškolci 
V súčasnosti celý kolektív  úspešne nadväzuje na 50-ročnú tradíciu kvalitnej polygrafickej 
výroby, o čom svedčí profesionálny prístup a kvalita výrobkov, záujem o služby v oblasti 
propagácie  zložiek rezortu  MO SR je stále veľký. Okrem výroby vojenských predpisov, 
pomôcok , vojenských časopisov, rôznych propagačných materiálov a upomienkových 
predmetov, kopírovanie pracovných materiálov, bojových situácií a plánov objektov (v 
číselnom vyjadrení sa jednalo ročne cca 700.000 jednofarebných  a 50.000 plnofarebných 
kópií), výroby všetkých druhov pečiatok – ročne cca 8.000 kusov ročne,  zabezpečovala 5. 
KRZ  tieto  významné  akcie po polygrafickej stránke: 
- stretnutie ministrov obrany krajín V4,  
- výstavu fotografií z pôsobenia slovenských vojakov v zahraničných misiách , 
Významným ocenením profesionálneho prístupu a kvalitnej práce celého kolektívu 5.KRZ bola 
nominácia Ing. Otakara Hrabáka na Vojenský čin roka 2007 v kategórii mimoriadna cena za 
prípravu veľkoformátových fotografií obetí leteckej havárie pri maďarskej obci Hejce. 
- prezentáciu  EOD tímu,  
- informačnú kampaň certifikačného procesu s názvom Ciele ozbrojených síl,  
- výrobu propagačných materiálov Čestnej stráže Prezidenta SR. 
Súčasný veliteľ pplk. Ing. Maroš Miškolci  je  presvedčený, že i v ďalších  rokoch by sa mala 
dať ľuďom možnosť rozvíjať svoje profesionálne zručnosti na pôde  5. KRZ Nemšová. A to tak 
profesionálnym vojakom ako aj občianskym zamestnancom a tým i naďalej prispievať 
k udržovaniu zamestnanosti v Nemšovej. 
 
Obchod, služby, podnikanie 
 
      Mestský úrad  vydával vyjadrenia k začatiu podnikateľskej činnosti a tiež  povolenia na 
zriadenie prevádzky, prevádzkového času, povolenie na príležitostný predaj.  Spolu  
s povoleniami na  ukončenie prevádzky  to  bolo  45 vyjadrení. 
      Aj napriek  niekoľkým rozhodnutiam o ukončení prevádzky, v meste  Nemšová  zostala 
široká ponuka súkromných  obchodných prevádzok, ktoré pokrývali služby, ktoré sú občanmi 
žiadané. Tendencia  vytvoriť súkromnú prevádzku rodinného typu, ktorá zamestnávala 
rodinných príslušníkov, prípadne 1 alebo 2 zamestnancov,  platila aj v tomto roku. Patrili  
k nim nielen bežné obchody (vrátane 2 čínskych obchodov s lacným textilom a obuvou) 
s jedným alebo dvoma zamestnancami, ale aj ubytovacie zariadenia, a penzión pri futbalovom  
štadióne FK Slovan Nemšová, reštaurácie, kaviarne a pod 
      K stredne veľkým prevádzkam rodinného typu  patrila  aj  Tlačiareň J + K , ktorú vlastní 
rodina Krausová a v budove bývalého Mýta na Mierovom námestí  ju prevádzkuje  už  viac ako 
15 rokov, pre  školy  na  celom Slovensku  vyrába  zošity a iné pomôcky. Zamestnávala  v 
priemere  20 zamestnancov. 
      V roku 2007  boli  Mestským úradom vydané rozhodnutia  na prevádzkovanie hazardných 
hier v uzavretých herniach  prostredníctvom výherných automatov (v počte 6).  Tejto  
podnikateľskej činnosti  sa darilo v minulosti čeliť tým, že  cca  10 rokov na území mesta 
povolená nebola, nakoľko  hazardných hráčov privádzala do dlhov a chorobnej závislosti,  
z ktorej sa  museli liečiť, trpeli však  celé rodiny.   Zmena zákona  pomohla  celej  lobby, 
(hlavne výrobcom automatov), ktorá  stála  za tým, aby sa táto  činnosť  mohla naplno 
prevádzkovať aj v Nemšovej. Zablokovať  to  už  nemohlo  ani MsZ  ani  primátor  mesta. 
 



Š K O L S T V O     
  
    V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva bol Mestský úrad a jeho 
príslušný úsek, zodpovedným vykonávateľom tejto činnosti v  ZŠ  na Ul. J.Palu, v materských 
školách  a Zákl. umeleckej škole. Spojená  katolícka škola, ktorej  zriaďovateľom bol 
Biskupský úrad v Nitre pracovala v inom režime. Ťažisko tejto činnosti spočívalo  
v personálnych otázkach, zabezpečovaní  výberového konania (vyskytlo sa  VK na riaditeľa 
ZUŠ), zastupovania, v  aktualizácii mzdových dekrétov pedagogický a nepedagogických 
zamestnancov od 1. 7.  a od  1.8. 2007 v nadväznosti na nariadenie vlády SR č.  630/2007  Z.z. 
o odmeňovaní  a samozrejme  v starostlivosti a údržbe  o  budovy  škôl. V prípade, že  škola  si  
vedie  svoje  vlastné  účtovníctvo ( ZŠ  a ZUŠ), mestský  kontrolór  z titulu svojej právomoci, 
kontroloval nakladanie s financiami a podával správu  mestskému zastupiteľstvu. MsZ  v rámci  
rozpočtu  malo právomoc  schvaľovať  finančné prostriedky na opravu budov a úpravu  ich 
interéru  z vlastných prostriedkov, ale tieto financie  sa  plánovali získať aj z Eurofondov.      
     V rámci  Plánu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja  boli spracované projekty na získanie 
finančných prostriedkov na opravu  budovy  ZŠ na Ul. J. Palu, na budovu Spoj. katol. školy  
a na rekonštrukciu a nadstavbu budovy  MŠ na ul. Odbojárov. Vedenie  škôl  sa stretalo 
s vedením mesta  na  pracovných  poradách, kde  sa riešili  otázky  pracovného  charakteru, 
príjemné  a neformálne  boli stretnutia  na  kultúrno – spoločenských, prípadne  športových  
aktivitách škôl  a materských  škôl, ktorými školy aktivizovali svojich  žiakov a zároveň sa  
zviditeľňovali navonok. 
 
Základná  škola  na Ul. J. Palu  v šk. roku  2006 /2007 
  
    V školskom roku  2006/2007  bola  riaditeľkou školy  Mgr.  Emília  Mazanovská, 
zástupkyňou pre 1. st. Mgr. Edita Kadlečíková, pre 2. st. Ing.  Jaroslava  Sabadková, menovaná  
bola  23. februára 2007, nahradila Mgr. Annu  Dekkerovú.   Rada školy  pracovala v zložení: 
predseda :  Ing.  Jaroslav Bagin, za  pedag. zamestnancov Mgr. Mária Kolmanová a Gabriela 
Steineckerová,, za nepedagogických zamestnancov Mária Mazánová, za rodičov Ing. Iveta 
Begáňová, Ing. Soňa Prílesanová, Danka Gajdošová, za zriaďovateľa poslanci Mária Haljaková 
a  Ing. František Bagin, zamestnanci zriaďovateľa Martina Horváthová a Vladimír Gajdoš. 
Rodičovské fórum tvorili zástupcovia rodičov z jednotlivých tried, predsedkyňou bola Renáta 
Gugová. 
    Na škole pracovalo 5 predmetových komisií a 2 metodické združenia  ako poradné orgány 
riaditeľky školy. 
    Novinkou bol  vznik  žiackeho parlamentu v decembri 2006(12 členov), predsedom bol 
Ľuboš Michálik z 9.B.1 - krát mesačne sa stretával  s riaditeľkou školy. 
    Školský klub detí  v 2  oddeleniach  navštevovalo 49 detí, vychovávateľkami tu boli Gabriela 
Steineckerová a Mária Kumančíková. 
     Celkový počet žiakov bol  370  - 193 chlapcov a 177 dievčat.   Na 1. stupni bolo 151  a na 2. 
stupni 219 žiakov. Na začiatku šk. roka bolo otvorených 18 tried, v každom ročníku po 2 triedy, 
na konci šk. roka bolo tried 17 (po zlúčení 2. ročníka do  1 triedy) 
     Zápis  do  1. ročníka 2007/2008  sa  konal  netradičnou formou. Budúcich prváčikov vítali 
učiteľky, prezlečené za rozprávkové bytosti (Kocúr v čižmách, Snehulienka, Šípková ruženka), 
predškoláci boli  obdarovaní darčekom a žiaci  1. stupňa prezlečení za trpaslíkov, im 
poukazovali celú školu. Rodičom a deťom sa to veľmi páčilo – zapísalo sa 46 detí (5 detí si 
odložilo školskú dochádzku o rok). 
    Na stredné školy a učilištia  sa z 52  žiakov dostalo  44 detí (na gymnáziá : 7, SOŠ: 27, SOU: 
10 žiakov). 
    Vyučovala sa náboženská  a etická  výchova, jednu  z nich  si  mohli  žiaci  vybrať.  
Náboženskú  výchovu  v 3.  ročníku  vyučoval  správca  farnosti  -  dekan  Mgr. Anton  Košík.   



    Monitor  9 -  celoslovenské testovanie deviatakov  zo  slov. jazyka  a matematiky sa konalo 
13. marca 2007.  K tomu  absolvovali 60 hodín prípravy  mimo  vyučovania, testy v priemere 
dopadli dobre  a boli  zároveň  prípravou na prijímacie  pohovory  na  vybrané študijné  odbory. 
    ZŠ  zamestnávala  27  pedagogických  zamestnancov (v ŠKD boli 2  kvalifikované  
vychovávateľky) a 11  nepedagogických pracovníkov   (6  v ZŠ  a 5  v Školskej  jedálni). 
    Materiálno – technické  vybavenie školy zaznamenalo zlepšenie. V úzkej  spolupráci  so  
zriaďovateľom  - Mestom  Nemšová a za  pomoci  sponzorov  boli  vykonané  úpravy  interiéru  
(vymaľovalo  sa,  zakúpili sa nové stoly  a stoličky  pre žiakov  a učiteľov, vymenilo sa  
linoleum  v niektorých  triedach,  v suteréne  školy  sa  podlahy natreli, bola  vybudovaná 
počítačová  učebňa, zvýšil sa počet  počítačov s pripojením na internet  pre  učiteľov, 
vyprataním  priestoru, sa získala samostatná  miestnosť, kde bol zriadený  archív účtovných 
a mzdových dokumentov školy. Pretrvával  však nedostatok  didaktických  pomôcok. 
    V súvislosti  s materiálno – technickým vybavením  je  potrebné  poznamenať,  že  ZŠ na Ul. 
J. Palu  mala v rokoch  2004  až  2005  zrekonštruovanú  kotolňu (predtým na uhlie), v ktorej sa 
začalo vykurovať plynom. 
    Výchovno – vzdelávacia činnosť  bola  finančne  zabezpečovaná  prostredníctvom dotácií 
od  štátu (cez  Krajský  školský  úrad)  podľa  počtu  žiakov.  Na  371  žiakov  – na  mzdy 
a odvody pre  ZŠ, Školský klub detí  a Školskú  jedáleň – to  činilo  celkom 9.721.995 Sk, na 
prevádzku, energie, všeobecný materiál -  1.561.000 Sk.  Pre deti v hmotnej núdzi  bol  
vyplácaný príspevok  na dopravu do školy, príspevok na obedy a školské potreby (skúmal sa 
príjem rodičov  prostredníctvom  Úradu práce  a jeho sociálneho odboru  v Trenčíne. 
    Za vzdelávacie  poukazy  boli prijaté finančné prostriedky  vo výške  189.360 Sk, ktoré sa 
použili na mzdy vedúcich záujmových útvarov  (krúžkov),  ktorých  bolo  na škole 21 
(minifutbal, cvičenia zo SJ,  AJ, NJ, práca  s počítačom, tanečný krúžok, krúžok prvej pomoci, 
florbal a pod.) 
    Občianske  združenie  Iniciatíva  pre žiakov  bolo  založené  v roku  2004.  OZ bolo 
zaregistrované na získavanie 2 % z daní  FO  a PO, za rok 2006 to bolo 20.000 Sk.  Zakúpili sa  
učebné pomôcky. 
     Vychovávateľky v ŠKD  sa zameriavali na všestranný rozvoj osobnosti, na vštepovanie 
základov zdravého životného štýlu pravidelným športovaním, správnymi hygienickými 
návykmi,  udržiavaním čistého a pekné prostredia. pripravovali sa rôzne podujatia (k 
Vianociam, ku Dňu matiek), výstavky kníh, projekty – prvý s názvom  Zdravie, bol zameraný 
na správnu výživu a druhý s názvom Naše  mesto, bol zameraný na ochranu život. Prostredia. 
    ZŠ  vyvíjala  vlastné aktivity, ktoré sa viac- menej  opakujú každoročne, zapájali sa  do  
nových ako napr.  Očová, Očová – ukážky ľudových nástrojov. 
    V niektorých aktivitách boli žiaci úspešní nasledovne : 
-   Beh údolím Váhu  - žiaci obsadili  prvé tri miesta v okresnom ,krajskom a regionálnom kole 
-   Cezpoľný beh  - 1. miesto v okresnom, krajskom a regionálnom kole 
-   Beh  okolo Ľuborče -  1. a 2. miesto 
-   Hviezdoslavov Kubín -  1. a 2.miesto v okresnom  kole 
-   Florbal  -  1.miesto  v kategórii  žiakov do 15r. v celoslovenskom kole 
-   Atletika  -  1. a 2.miesto v okresnom a krajskom kole 
-   Matematická  olympiáda  -  4. miesto  v okresnom kole 
    V školskom  roku 2006/2007  však  pretrvával  nezáujem  žiakov  o školské povinnosti, 
vyučujúci museli vyvinúť   veľa úsilia, aby zaujali  pozornosť  žiakov  k učivu.  Veľká  
pozornosť  bola venovaná  žiakom  s poruchami  učenia, kontaktovaní boli rodičia, triedni 
učitelia, výchovní poradcovia, riaditeľka školy.  Riešili sa aj  problémy, nedodržiavanie 
pravidiel školského poriadku, znížené známky  zo  správania ( už  na  1. stupni  - 3 prípady,  na  
2. stupni  až  9 prípadov), spolu  s Úradom  práce  - odborom sociálnych vecí, sa riešilo  
záškoláctvo. 



    Žiaci  však  dosahovali veľmi  dobré  výsledky v  športových súťažiach a v   prednese  poézie  
a prózy.  Radi  sa zapájali  do triedenia  odpadu,  do  zberu  papiera .  Vyzberal sa papier  za  
15.000 SK -  nakúpili  sa  učebné  pomôcky, ku  Dňu  narcisov  vyzberali žiaci  a zamestnanci 
školy na  konto  Ligy  proti  rakovine  3.468 Sk. 
 
Základná umelecká  škola  -   10. výročie  existencie  školy 
 
    Základná  umelecká škola  (ZUŠ)  otvorila  aj  v školskom roku 2006 /2007  všetkým  
žiakom  už  po  desiaty  raz.  Toto  okrúhle  výročie  školy  sa oslavovalo  až  na  konci  šk. 
roka, preto  aj  kronika  sa  mu  bude  venovať  na  konci  tejto  kapitoly.   
     Aj  tento šk. rok pôsobila  škola  pod  vedením  riaditeľa  Pavla  Osrmana. V tomto  roku  
bola zvolená nová  Rada školy    ako poradný  orgán vedenia v zložení :  predseda – Pavel 
Králik (rodič), podpredseda – Vladimír Adamec, členovia – Eva  Vavrušová, Ján Gabriš, 
(poslanci MsZ), Karol Petr, Slavomír  Markech, ( pedagógovia), Helena Koníková 
(nepedagogický zamestnanec) 
      Zloženie vyučovaných odborov  sa  oproti  minulému roku  nezmenilo.   Pre  nárast  žiakov  
pribudli  do  pedagogického zboru  6 učitelia (celkom 24). Personál  dopĺňali  2  prevádzkoví 
pracovníci –ekonómka  a upratovačka  budovy.  Školu  navštevovalo  celkom  338 žiakov  
(nárast  o 54  žiakov).  Taktiež  pribudli  i pobočky,  spolu so  ZUŠ  Nemšová to  bolo už  11 
pracovísk (ZUŠ  Nemšová,  ZŠ  na Ul. Janka Palu,  ZŠ  s MŠ  Bolešov, ZŠ  s MŠ Horné Srnie, 
ZŠ  Dolná  Súča, ZŠ  s MŠ  Drietoma, ZŠ  Trenč. Turná, MŠ  Trenčín na ul. J. Kráľa, 
Sokolovňa – Sihoť Trenčín, ZŠ  Juh  Trenčín, Kult. dom Hrabovka.  
     Z bohatej  palety  mimoškolských aktivít treba  spomenúť  vystúpenie hudobného odboru  
na  výstave  Ovocie,  zelenina, kvety, koncert na Mikuláša, interné koncerty.  Dňa  30. 
decembra  sa  v kostole  sv.  Michala  uskutočnil  koncert  pod  názvom  Narodil  sa  Kristus  
Pán. V bohatom pásme  hudby  a poézie  sa predviedol  dychový orchester  ZUŠ Nemšová, 
žiaci  a učitelia  ZUŠ  Nemšová,  Dvorecký  dychový kvintet ZUŠ  Nemšová a ako  hosť  sa  
predstavil  Dychový  orchester  Rudolfa  Hečku  z Dolnej  Súče.  Dirigovali  Pavol Osrman  
a Vladimír  Vavro, tiež  učiteľ ZUŠ.      
    Žiačky  výtvarného odboru – Zuzana Balajová a Dominika Begáňová  boli  ocenené  na 
vernisáži  výtvarných prác s názvom  Vesmír  očami detí,ktorý  sa pravidelne  koná  pod  
záštitou  Trenčianskeho  osvet. strediska. Ku  Dňu matiek  vystúpili  žiaci hudobného odboru  
nielen  v Nemšovej, ale aj  v Bolešove, Dolnej Súči a v Hrabovke. 
    Reprezentácia  školy  na  rôznych súťažiach  a dosahovanie dobrých  výsledkov na nich je 
pre  školu  a jej  vedenie  dobrým  vysvedčením  a znakom, že boli  podchytené  správne. 
    Žiaci  ZUŠ  sa  veľmi dobre  umiestnili v súťaži  žiakov  hudobného odboru v sólovej hre 
pod  názvom  Nitrianska  lutna  (dňa16.mája).   Strieborné  pásmo  v hre  na  trúbku   získal  
Jakub  Bariš  z pobočky  Dolná  Súča  a Henrich Králik  zo  ZUŠ  Nemšová.  Strieborné  pásmo 
tiež  získali  v hre  na B  klarinet  Katka  Húserková (ZUŠ Nemšová)  v hre  na alt saxofón 
a Katka  Prnová  (ZUŠ  Nemšová) . 
    Na oslavu 10. výročia  existencie školy si  jej vedenie vybralo dátum  14. jún, kedy sa konal  
aj  5. ročník  súťaže  Dvorecký  dych  (predtým  Dychfest)  v sólovej hre na dychové  nástroje.  
Zúčastnili sa jej  žiaci  z celého okresu ,  zo  všetkých  pobočiek.  Súťaž  mala  slávnostný  
charakter.  Pri  príležitosti  10. výročia  bolo pokrstené  nové logo  ZUŠ, jeho autorom sa stal 
akad. maliar Juraj  Oravec  z Trenčína, slávnostne  ho  pokrstil primátor  mesta  Ján  Mindár. 
( Je ho možné vidieť aj na  tabuli  s názvom  školy na  priečelí  budovy). Riaditeľ  školy,  Pavol  
Osrman   po krste nakrátko zaspomínal, že z malej  školy  so  60 žiakmi a 4 učiteľmi spred 10 
rokov,  sa škola  rozrástla  na  súčasných  350 žiakov  a 24 učiteľov. Na profesionálnej  úrovni  
dokáže  vyučovať na všetkých  žiadaných odboroch  a tak prebúdzať  a rozvíjať talent  
a umelecké  nadanie detí, ktorí  sa  potom môžu uplatňovať na konzervatóriách  prípadne  



umeleckých školách.   Celé podujatie  spestrilo  vystúpenie  dychovej  hudby  Trenčianska 
dvanástka. 
 
Materské školy 
 
     V šk. roku  2006/ 2007   sa  v Materskej škole  na  ul.  Odbojárov v Nemšovej zostava  
zamestnancov  oproti  minulému roku  nezmenila. Riaditeľkou  MŠ  bola  Zdena  Tomášová, 
učiteľkami v 3 triedach  so  67 deťmi  boli Eva  Masárová, Viera Bahnová, Anna Hudcovská, 
Martina Tomečková a Miroslava Dubovská. Celú  prevádzku (kuchyňu a upratovanie), malo na 
starosti 5 pracovníkov.  Všetky tradičné aktivity, organizovala  škola pre deti aj  tento rok. 
Materská škola  sa na konci šk. roka  rozlúčila  s 30  predškolákmi v priestoroch  sokolovne  
v Trenč. Teplej, kde bol pre  deti  a rodičov  pripravený  zábavný program  so súťažou, hudbou  
a tancom  ako  na  zavŕšenie  jednej etapy ich života.  
      Materskú školu na ul. Kropáčiho  v Nemšovej  navštevovalo aj tomto  šk. roku  44 detí, 
ktoré boli rozdelené do 2 tried.  V zostave  pedagogických  a nepedagogických  pracovníkov  
nedošlo  k zmenám. Riaditeľkou bola Eva Ďuríková a učiteľkami Jana  Bagínová, Monika  
Bagínová, Mária  Kotrasová.  Tradičných  aktivít  pre  deti  bolo nespočetne  veľa,  podrobne  
sú  zaznamenané  v Kronike MŠ. Materská škola  na  ul.  Ľuborčianskej  v mestskej časti  
Ľuborča, boli  v tomto šk.  roku otvorené 2 triedy  pre  52  detí. Riaditeľka Darina Forgáčová 
a učiteľky  Lýdia Adamčíková, Eva Oriešková, Petra Vojtová okrem základných 
pedagogických povinností, robili pre deti  mimoškolské aktivity na spríjemnenie ich pobytu 
v MŠ,  dokonca  ich  zapájali  aj  do vydávania školského občasníka (kresbami, výrokmi, 
básničkami), ktorý  aj  rodičom  dával  predstavu o dianí  v škôlke.  Táto  MŠ  usporiadala  pre  
všetky  deti  z MŠ  na  území mesta a z okolitých obcí  súťaže Malý slávik, Malý tanečník, 
Rapotačky.  Riaditeľka Materskej školy na ul. Trenčianskej v m. č.  Kľúčové Oľga Straková  
spolu s učiteľkou Zdenkou Begáňovou, sa venovali deťom v rámci  základného pedagogického 
procesu, ale aj mimo neho, pričom ich zapájali do  aktivít  a účinkovania  pri rôznych 
príležitostiach v tejto mestskej časti (Deň  matiek, Deň  otcov,  Fašiangy, Deň detí  a pod.) 
Počet  detí  v tejto  MŠ  je  z roka na rok menší (t. r. to bolo 17), prevádzkovanie celej  
budovy(mzdy, energie, prevádzkoví pracovníci) sú pomerne nákladné, ozývali sa hlasy o jej 
uzatvorení, avšak  vedenie mesta  malo snahu udržať ju čo najdlhšie. 
 
Spojená katolícka  škola 
 
     4. septembra 2006 sa slávnostne začal  školský rok v telocvični, kde sa stretli staronoví žiaci 
i prváci zo ZŠ  sv. Michala a SOŠ  sv. Rafaela  a vypočuli  si  privítanie od riaditeľky  školy, 
neskôr sa presunuli do svojich tried, kde žiaci dostali pokyny  do nasledujúcich dní. Slávnosť 
celého dňa umocnila i sv.omša  v Kostole  sv. Michala.  Po jej skončení sa žiakom prihovorila 
riaditeľka školy  a primátor mesta.  Takto vyzerá  už tradične každý začiatok školského roka na 
cirkevnej  škole, ktorej zriaďovateľom  je Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Nitra – 
nitrianska diecéza. 
      Spojená katolícka škola  pozostávala  zo  Základnej cirkevnej školy sv. Michala  a Strednej 
odbornej školy sv. Rafaela.  Jej  súčasťou boli :  Školský  klub detí (pri ZŠ sv.Michala), 
Školské stredisko záujmovej činnosti  a Domov  mládeže, ktorý bol zriadený pre študentov (aj 
učiteľov) SOŠ v budove bývalej ubytovne na Moravskej ulici. 
      Vedenie školy tvorila  riaditeľka Ing. Mgr. Miriam Janegová, zástupkyňa pre I. a II. st. 
RNDr. Janka  Jankovičová, zástupkyňa pre  SOŠ Mgr. Mária  Šatková, technicko-ekonomický 
zástupca Ing. Štefan Štromajer  a duchovný  správca  Mgr. Anton Košík -  dekan nemšovskej 
farnosti.  Ekonómkou školy  bola Juliana Begáňová, mzdová účtovníčka  Anna  Bialešová, 
administratívna  pracovníčka  Mária  Pecúchová. 



     Okrem bežných predmetov, sa vyučovala   náboženská výchova a vzdelávanie 
v kresťanskom duchu.  Veľký dôraz  sa  kládol  na  výučbu cudzích jazykov (AJ,NJ, FJ)  
a prácu  s počítačom (čomu  zodpovedalo aj  dobré  počítačové  vybavenie  v špeciálnych  
učebniach.  Špecifické pre SKŠ  v Nemšovej  boli  Špeciálne triedy, v ktorých sa  špeciálni  
pedagógovia snažili zaradiť  postihnuté  deti do  vyučovacieho procesu a pomôcť im k lepšiemu 
začleneniu sa do spoločnosti a Zdravým deťom tak ukázať správny pohľad na takéto deti, brať 
ich ako rovnocenné. 
     Poradným  orgánom vedenia boli  Rodičovské rady  pri oboch školách – pomáhali riešiť 
problémy pri výchovno-vzdelávacom procese a tiež  pri organizovaní akcií, ktoré  školu  
navonok prezentovali  spoločensko-kultúrne, napr. zorganizovanie rodičovskej zábavy počas 
fašiangov zo dňa  20.januára ohodnotil  kronikár v Školskej kronike :“ Rodičovská rada  
ukázala  svoj záujem o rodičov a učiteľov a zorganizovala im vynikajúce posedenie.“ 
     Materiálno-technické vybavenie SKŠ. 
     Škola  mala k dispozícii celkom 24  učební, z toho ZŠ  patrilo  18,   a SOŠ 6, tiež špeciálne 
učebne na prácu s počítačom školskú knižnicu a školský klub detí. Už  tretí školský rok sa 
v škole  vykuruje  biomasou,  kotolňa  na  toto  palivo  sa  dala  do  prevádzky v deň, kedy bola  
otvorená SOŠ  sv.  Rafaela.   
     SKŠ  okrem  finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré  dostávala cez Diecézny 
školský úrad  v Nitre a cez  Krajský školský úrad   v Trenčíne  hlavne  na mzdy  ,  financie  
získala  aj  od  mestského úradu  na  vybavenie  a opravu interiéru, ďalej  z europrojektov  a od  
sponzorov.  
     Vzdelávacie poukazy zebezpečili  chod  Škols. strediska záujm. činnosti, za  ktoré bola 
zodpovedná  p. uč. Berdáková. Realizovalo sa tu  viac ako 20 krúžkov.  Školské stredisko ZČ  
so žiakmi ZŠ a študentami SOŠ  organizovalo napr. Katarínsku diskotéku, vianočný program, 
výstavky kníh, zbery papiera, skla, liečivých rastlín, biblickú olympiádu, besedy, kvízy, púte, 
turistiku.   Kroniky  oboch  škôl  tieto  aktivity  podrobne  zachytávajú. 
 
Základná  škola  sv.  Michala 
 
     ZŠ sv. Michala  navštevovalo  312 žiakov  vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Bolo vytvorených 5 špeciálnych tried  so  46  postihnutými žiakmi.   
V deviatich  ročníkoch  ZŠ  bolo 15 takýchto detí (tzv. integrovaných) .  O postihnuté deti  
v špeciálnych  triedach  sa  staralo 5 učiteliek – Mgr. Denisa Chudová, Mgr. Edita Peťková, 
Mg. Helena Koštialová, Bc. Forgáčová Katarína, Mgr. Erika Porubčanová  a ich  asistenti.  
    Školský klub  detí (pod vedením Miroslavy Hiblerovej)  navštevovalo 35 detí. 
    Na 1. stupni  učili 4  kvalifikovaní pedagógovia  a na 2.  stupni  8 pedagógovia.  V školskom  
roku  2006/2207  nastúpilo 7  nových  učiteľov. Výchovným  poradcom bola  Ing.Ľubica 
Kučiaková,  špeciálnym  pedagógom a koordinátorom  drogovej  prevencie bola  Mgr.  Andrea  
Čičová, ktorá  riešila  problémy spojené s poruchami správania, so záškoláctvom, s drogami, čo 
neobchádzalo ani  túto  školu. Problémy sa  riešili  cez  Odbory  sociálnych vecí a rodiny , 
pedagogicko-psychologické poradne, s rodičmi žiakov a samozrejme  so  žiakmi samotnými.  
Veľkú  úlohu  v tomto smere  zohrávalo  Stredisko záujm. činnosti, ktoré  podporovalo 
všetkydeti, aby zmysluplne trávili svoj voľný čas v rôznych krúžkoch technického, jazykového 
či športového zamerania. Pre žiakov boli pripravované i letné tábory cez prázdniny. 
    Umiestnenie žiakov na stredné školy: Z 51  žiakov  zostal  neumiestnený len  1 žiak (na 
Gymnáziá - 6 žiakov, na SOŠ – 19, SOU – 25 ). 
     Aktivity  žiakov  boli  veľmi pestré, pričom sa zameriavali  aj na duchovné poslanie  školy. 
Boli to napr. : pytagoriáda, adventný kalendár, otvorené dni kariéry pre deviatakov, bilická, 
geografická a jazyková olympiáda, celoslovenská recitačná súťaž :  A slovo bolo u Boha, 
volejbalová súťaž.  Úspešné boli :  



 -  biblická olympiáda (dekanátne kolo -3 miesto), - geografická olympiáda (okresné kolo – 
3.miesto), -Beh okolo Ľuborče (2. a 3. miesto), - turnaj vo futbale (2.miesto), - športová 
olympiáda  cirkevných škôl v Dubnici nad Váhom 
 
Stredná odborná škola sv. Rafaela 
 
     V školskom roku  2006/2007  vstúpila  SOŠ  sv. Rafaela, zameraná  na  manažment  
regionálneho cestovného ruchu,  do  3. roka  svojej existencie, v 3  ročníkoch  ju navštevovalo 
148 žiakov.  V 1.A  (24 študentov )  bola triedna  Ing. Spišiaková, v 1.B.(24)bola triedna Mgr. 
Zuzana Bortelová, v 2.A (26) Mgr. Dagmar  Begáňová,,v 2. B. Ing. Miriam Turzová, v 3. A 
(23) Mgr. Ľudmila Blažejová a v 3. B Ing. Iveta Strašková. 
    Škola  mala  18 pedagogických pracovníkov, vyučovali sa predpísané predmety, ktoré  sa  
oproti minulému roku  nezmenili,  študenti  vo voľnom  čase mali  možnosť  využiť  krúžky  
v ŠSZČ. 
    25.  novembra  sa konala  imatrikulácia  prvákov,  originálne vymyslená  zábava  druhákov,   
ktorí  prvákov  prijímali  medzi  študentov  SOŠ.  
     Aktivity  SOŠ. 
     Za spomienku  stojí  účasť  na  Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v dňoch 27. – 29. 
11. 2006 v Dome odborov v Bratislave. SOŠ  sa tam prezentovala cvičnou firmou  
Castian,s.r.o. – Cestovná  kancelária zásluhou  študentov Katarínou Hudecovou (3.B), Jozefom 
Betuščinom )3.A)  a Jurajom Poradom (3.B). Spomedzi  128  cvičných firiem  sa  katalóg  
firmy  Castian, s.r.o. umiestnil v prvej dvadsiatke.  Firma  zaujala  usporiadateľov  a verejnosť, 
ktorí  ju označili za jednu z najrealizovateľnejších firiem. Tento projekt prebiehal pod vedením 
Ing. Magdalény Spišiakovej. 
    K aktivitám patrili tiež :  
-  Deň otvorených dverí  30. 11. 2006, - účasť na  Medzinárodnom  veľtrhu  cestovného ruchu  
26.1. 2007,- turisticko-poznávací  zájazd  do Poľska,  -  návšteva  z družobnej školy 
v Chorvátsku. 
    Úspešná bola  SOŠ  aj  v súťažiach : 
-  v krajskom kole recitačnej súťaže  A slovo bolo u Boha  (2. miesto), - okresné kolo 
olympiády z NJ (1. miesto), - biblická olympiáda  a olympiáda z AJ ( 3. miesto)    
 
 
SOCIÁLNA  STAROSTLIVOS Ť 
 
     Aj  v roku 2007  bola  sociálna starostlivosť  o občanov  nášho mesta súčasťou  činnosti  na  
Úseku  matričnom, sociálnych vecí a zdravotníctva mestského úradu.  Vybavované  boli najmä 
žiadosti  občanov ( bývajúcich nielen v Nemšovej) na  umiestnenie do  Centra  sociálnych  
služieb, do  jeho lôžkovej časti (do Stanice opatrovateľskej služby), ktoré má  kapacitu  20  
lôžok. Aj  v roku 2007  bol plne  obsadený, keďže v tomto roku zomrelo  13  klientov, bolo  
vydaných  13 rozhodnutí na umiestnenie, v poradovníku  zostalo  16  nevybavených žiadostí  
(5 mužov a 11 žien). V spolupráci so žiadateľmi a ich  rodinnými  príslušníkmi  sa vybavovali 
aj žiadosti  na umiestnenie  do Domov  dôchodcov v blízkom okolí -  do Horného Srnia, do 
Skalky nad Váhom, do Dubnice nad Váhom alebo  do  Trenčína.  
     Na  tomto  úseku  sa vybavovali potvrdenia  ohľadom odpustenia súdnych poplatkov, 
odporúčania na  osobitného príjemcu dávok  dôchodkového zabezpečenia. 
      Osobitnou  kapitolou, tak ako v minulom roku, boli pre občanov v hmotnej núdzi, ale najmä 
pre ich  školopovinné deti, vybavované dotácie  na stravu, na  štipendium, na školské pomôcky, 
na dopravu do  školy. Tu  sa spolupracovalo s miestnymi základnými školami a tie zase 
s Úradom práce  sociálnych  vecí  a rodiny, ktorý  mal aj túto agendu v kompetencii a príslušné  
dotácie pre  deti  posielal  aj  Mestskému  úradu  v Nemšovej. Mestský úrad, školy a Úrad práce  



spolupracovali pri  zlej  a zanedbávanej  školskej  dochádzke žiakov, ktorej  výsledkom  bolo 
odobratie  rodinných  prídavkov  s tým, že  ich  osobitným  príjemcom a spravovateľom sa  stal  
mestský úrad. Rodičia  si  preberali  rodinné prídavky  na  mestskom úrade, čo súviselo aj  so  
sledovaním  situácie  v rodine a dbalo sa na  zlepšenie  školskej dochádzky, rodiny boli  
pracovníčkami  navštevované.  Aj v tomto  roku  sa to týkalo  5 rodín. 
      Pracovníčka  na tomto  úseku mala na starosti   aj  Komisiu  sociálne  -  zdravotnú, ktorá  
 v roku  2007  zasadala  8-krát.  Posudzovala  rôzne žiadosti občanov  o sociálnu  výpomoc, 
podaných  a posúdených  bolo 154  žiadostí, (nie  každá  bola  vybavená  kladne). Sociálne  
výpomoce boli  vyplatené  v sume  81.500 Sk  ( z toho občania 75.500Sk, organizácie 6000Sk). 
Tu  treba  poznamenať,  že komisia  často  poskytovala pomoc nielen finančnou formou,  ale  
často  aj  formou  nákupu  potravín, šatstva, zaplatením inkasa  a pod.       
      Vyplatené pohrebné bolo vo výške  23.000 Sk  (na 1  žiadateľa  500 SK). Po  posúdení  boli  
umožnené  úľavy  pre  majiteľov nehnuteľností- držiteľov  preukazu  ZŤP  vo  výške 9.752 Sk, 
úľavy  za  komunálny odpad  vo  výške  2.182, 50 Sk.   
      Rôznu  sociálnu  výpomoc aj bez posúdenia  v komisii, udeľoval  aj  primátor mesta. 
Finančné prostriedky  pre  čerpanie  týchto rôznych  výpomocí boli rozpočtované  v mestskom 
rozpočte.  Do  tejto  oblasti patrili  aj   príspevky pre  novonarodené deti, ktoré  sa v roku 2007  
vyplatili  vo  výške 62 000 Sk  (1.000Sk na 1 dieťa),  zasielala sa  finančná  podpora  pre  
občanov, ktorí  sa  dožili  okrúhleho životného jubilea ( nad 70 rokov), prípadne  ak sa manželia 
dožili  zlatej  alebo diamantovej svadby,  pre  darcov  krvi  sa  nakupovali drobné darčeky  
a najnovšie sa  oceňovali najlepší  žiaci  základnej  a strednej  školy. 
      Vedúca  Centra sociálnych  služieb  okrem vlastnej  činnosti, úzko spolupracovala  
s mestským úradom  pri  umiestňovaní občanov  nielen  do lôžkovej  časti  (do  Stanice 
opatrovateľskej služby - SOS),  ktorá bola plne  obsadená, ale aj  do  Domova  opatrovateľskej 
služby – DOS, kde  boli mobilní občania, ktorí  si opateru  nevyžadovali. Títo si zabezpečovali  
aj vlastnú  stravu.  Toto oddelenie,  ako  aj  Oddelenie  pre osamelé  matky  nebolo  
v uplynulom roku  naplno  obsadené.  Okrem  vedúcej, Bc. Márie  Mazánikovej  sa 
o obyvateľov CSS starali  4 zdravotné sestry,  3  sanitárky  a 2  upratovačky.  Na  činnosť CSS 
štát poukazoval dotáciu  v rámci  preneseného  výkonu  štátnej  správy na obce  a mestá, hlavne 
na mzdy pracovníkov. O budovu  a okolie  sa stará mesto. CSS sídli v budove, v ktorej už 
mesto úplne  zrekonštruovalo svoju  kotolňu, vymenilo vchodové dvere, zabezpečovalo úpravu 
okolia budovy a zelene. V lete  sú už 2 roky k dispozícii  klientom  CSS lavičky  s prístreškom.  
Na zlepšenie  činnosti  CSS, na jeho  rekonštrukciu, ktorá  ráta  s väčším výberom služieb  (aj  
s vlastnou  kuchyňou)  sa myslelo aj v  rámci Plánu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
mesta, do ktorého  v rámci  Cieľa 4 bol zapracovaný  projekt na  rekonštrukciu a rozšírenie 
CSS. 
     Mestu na úseku sociálnej  starostlivosti, najmä poskytovaním terénnej  opatrovateľskej  
služby  v byte  opatrovaného,  pomáhalo  Charitatívno – sociálne centrum (CHSC), ktoré  
zriadila  nitrianska  Diecézna  charita  a to je  zamerané predovšetkým na opatrovateľskú 
službu, ktorá  bola jedná v meste. Sídlo CHSC od jeho vzniku  v roku  2000 je v budove  
Farského  úradu, ktoré znáša náklady na energie, nájomné sa neprepláca.  Zabezpečovali  ju 2 
pracovníčky vrátane  vedúcej Margity Šumichrastovej (1bola na dlhodobej  PN),  službu  
poskytovali v priemere 12  obyvateľom mesta. Služba   samozrejme  nebola  zadarmo, 
pracovníčky na  základe zmluvy  o poskytovaní  služby, vyberali poplatky za  tieto  služby  
v súlade  s Vyhláškou  Min. práce sociálnych vecí a rodiny  a na  základe výšky dôchodku 
opatrovaného. Tieto poplatky  však  pokrývali  náklady  CHSC  len  čiastočne, mzdy  boli  
zabezpečované  Diecéznou  charitou v Nitre, svojou  čiastkou  prispievalo aj mesto  zo svojho  
rozpočtu.   V niektorých  prípadoch  sa do rôznych sociálnych  aktivít  príležitostne  zapájali 
organizácie, pracujúce na princípe dobrovoľníctva  - Farská charita (jej  predsedníčkou od  
vzniku v roku 1999 je  Margita  Šumichrastová) a Spolok kresťanskej lásky sv. Vincenta  de 
Paul  ( od jeho vzniku v roku  2003  je predsedníčkou  Antónia  Mierna) V roku 2007  



spolupracovali na projekte  Zbierka  proti  hladu, konanej počas  Nemšovského jarmoku – bol 
to už  5. ročník.  V tomto  roku sa stála  táto  zbierka  aj  vďaka  Nemšovanom celoslovenskou, 
zapojené do  nej  boli  všetky diecézy, farské úrady, Spolky kresťanskej lásky na  celom 
Slovensku. Konala  sa  počas 2 októbrových týždňov. Výťažok  na  pomoc  krajinám  tretieho 
sveta vyniesol  viac  ako  10 miliónov  korún.  Ani v roku 2007  sa nezabudlo  na  osamelých, 
neprispôsobivých a sociálne odkázaných  občanov, ktorým  obe  organizácie  za  finančnej  
podpory  mesta,  pripravilo vianočné  posedenie s pohostením, darčekmi. Aj  počas  roka  sa na  
chudobných nezabúdalo,  bolo  im  poskytované o.i.  obnosené  šatstvo, riešila  sa  ich  zlá  
životná, bytová, či finančná  otázka,  pomáhalo  sa  pri  vybavovaní  rôznych  záležitostí  na 
úradoch, súdoch  a pod., kde okrem profesionálnych pracovníčiek  CHSC, vypomáhali aj  
dobrovoľníci vrátane  právnika, ktorý poskytoval zdarma niektoré  základné rady. 
      Nadácia  Pro Charitas si za cieľ svojej činnosti  v meste  Nemšová  vybrala  pomoc  
občanom zdravotne  postihnutým, resp. žiakom, navštevujúcim  špeciálne  triedy, ale 
podporovala   vzdelávanie,  telovýchovu  a šport  v rámci oboch škôl, významne  podporovala 
aj Materskú školu  na  ul. Trenčianskej  v m. č.  Kľúčové.  
      V roku 2007 začalo svoju  činnosť aj na  sociálnom  poli  vyvíjať  nezisková organizácia 
Spring, ktoré okrem  iných  aktivít, zameraných  na  podporovanie  rozvoja  mesta a na  rozvoj 
duchovného  obzoru  jeho  obyvateľov, v predvianočnom  období  usporiadalo benefičný  
koncert v Klube S s názvom  Darujme  Vianoce. Výťažok  bol  určený  na  pomoc  sociálne 
slabým rodinám  v meste.   Potešiteľné bolo, že ťažisko programu  bolo  vytvorené  z vystúpení  
našich  speváckych  zborov – ženského speváckeho súboru  Rosa  a mužského speváckeho 
súboru Nemšovan.   
    
Zdravotná  starostlivosť  a iné  služby 
 
      Zdravotnú starostlivosť v meste  zabezpečovali ambulantnou formou  súkromní  lekári, 
počnúc  troma všeobecnými obvodnými lekármi (Mudr. Škunta,, MUDr. Dráb a MUDr. 
Hammerová) a  1 detskou  ambulanciou (MUDr.  Marušincová). Pre  občanov boli  k dispozícii 
v celodennej prevádzke  3 stomatologické ambulancie, 1  gynekologická ambulancia, 1 interná 
ambulancia, ostatné  odborné  ambulancie  mali lekári  otvorené  len  popoludní ako 
napr.chirurgická  ambulancia  alebo  1  alebo 2 krát  do  týždňa (kardiologická ambulancia, 
nosno-ušno-krčná ambulancia, diabetologická,  a neurologická ambulancia. Všetky spomínané  
ambulancie sú umiestnené  v centre Nemšovej, až na fyziatricko-rehabilitačnú, ktorá je pri 
kúpalisku  a športovej hale, teda  trošku  bokom.  Od  roku  2007  však dostala susedov,  celá 
budova  ambulancie  bola  nadstavená 11 nájomnými  bytmi a v jej  susedstve  vyrástol  19-
bytový  nájomný  dom.  Personálne obsadenie  ambulancií  sa oproti  minulému roku 
nezmenilo. Od pondelka  až  do  soboty   bola otvorená lekáreň v budove na  ul. Odbojárov,  
občania  mohli  využiť  aj služby očnej  optiky  a pre  3  zubné ambulancie  bolo  k dispozícii aj  
zubné  laboratórium, svoje  služby  vo  svojom rodinnom  dome  na  Záhumní  ponúkal  
veterinárny  lekár.   
     Ponuka  zdravotníckych  ambulantných a iných služieb  bola  už  pestrá, za  ďalšími 
zdravotníckymi službami  občania dochádzali do nemocníc  v Ilave  a Trenčíne. Za  návštevu  
u lekára ani  za  pobyt  v nemocnici   už  nemuseli  platiť  ako pred  rokom, avšak  boli  
zavedené  tzv. výmenné lístky, ktoré  museli všeobecní  obvodní lekári vystavovať pre tých  
pacientov, ktorí chceli  byť  vyšetrovaní  u odborných lekárov,  čím  sa všetko  časovo  
naťahovalo, netešilo  to ani  lekárov  ani  pacientov. 
     Budova na  ul. Odbojárov, kde sídlila  väčšina  ambulancií,  bola   mestská.  Mesto  na  
kvalitnú  rekonštrukciu  nemalo  peniaze, preto  bola  budova v roku  2007 predaná.  Mestskí  
poslanci  tak  rozhodli na  svojom zasadnutí dňa 26.apríla,kedy  časť, kde sídli chirurgická  
ambulancia, odkúpil  jej  nájomca, MUDr. Peter  Daňo  a  dňa 18.mája bolo  rozhodnuté  
o predaji zvyšku  budovy   firme  Rixon, s.r.o. z Nového  Mesta  nad  Váhom.  Firma  Rixon už  



vlastní  vedľajšiu  budovu, v ktorej  sídli lekáreň, kde sa tiež  prevádzkujú ambulancie. U oboch  
budov  sa  očakáva  rekonštrukcia a modernizovanie  ambulancií. 
 
Starostlivosť   o  dôchodcov 
 
       Starostlivosť  o dôchodcov,  hlavne  o prežívanie  ich  voľného  času, ležala  na pleciach  
Seniorklubu  a miestnej  organizácii (MO) Jednoty  dôchodcov Slovenska v Nemšovej. 
       Rok  2007    sa  pre  dôchodcov  niesol v znamení   15.  výročia  založenia  MO  Jednoty  
dôchodcov, Seniorklub  už  pôsobil  17  rokov a za  toto obdobie záujem o svojich  členov  
u nich  neklesol,  skôr  naopak, jedna aktivita  striedala  druhú.  Klub  v Nemšovej patrí 
k najaktívnejším nielen  v okrese  Trenčín,  ale  aj  v celom kraji.  Toto konštatoval zástupca 
okresnej  a krajskej  organizácie  Jednoty  dôchodcov  z Trenčína   Ing.  Jozef  Mikloš     
na  výročnej  čl. schôdzi  dňa  4. februára,  kde si  v rámci  programu  pripomenuli  výročie  
činnosti.  Za  všetku  odvedenú prácu  v prospech dôchodcov poďakoval  aj  primátor  mesta, 
vyzdvihol  hlavne dlhoročnú predsedníčku MO – Teréziu  Paličkovú, ktorá je  ešte  doteraz  
hlavným motorom celej  organizácie.  Poďakoval  aj dlhoročným  členkám  výboru  - Anne  
Babčanovej, Štefánii Markovej, Anne Královej, Terézii Mutňnanskej a Emílii Daňovej. 
        Na Výr. čl. schôdzi  sa  volili výbory  oboch organizácií na  obdobie  rokov 2007 – 2013. 
Predsedníčkou MO Jednoty dôchodcov  sa stala  Terézia Paličková, podpredsedníčkou  Anna  
Hollá, hospodárkou Hilda  Dobešová, predsedníčkou RK  Eleonóra  Čechovičová. 
Predsedníčkou   Seniorklubu sa stala  Elena  Dorušincová, podpredsedníčkou Dana Pavlačková, 
hospodárkou Františka  Korienková, predsedníčkou RK  Anna Hollá. 
     Činnosť  Seniorklubu a MO  JDS  bola  bohatá - zájazdová   a prednášková činnosť, 
usporiadanie  výstavy  ručných  prác, priateľské stretnutia s klubmi dôchodcov z Horného  
Srnia  a z Trenč.  Teplej,   a dokonca  i odborná prednáška  urológa MUDr. Romana  Sokola.       
      Pre tak bohatú činnosť bolo podstatné  kvalitné zázemie  priestorov  klubu, podpora  
funkcionárov  mesta  a poslancov.   Do  budúcnosti si  členky  výboru  stanovili  získavať 
nových  členov, aby  sa čo  najviac  dôchodcov spoločensky  aktivizovalo. 
     Aj v roku  2007  sa  konal  spoločenský  večierok členov  oboch  organizácií,  na ktorom 
nezabudli  ani na svojich  jubilantov. 
 
ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE  A ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO 
 
     Na úseku  životného  prostredia na  Mestskom úrade v Nemšovej sa  vybavovala veľmi 
široká agenda. Bola  to  činnosť v rámci získaných originálnych  kompetencií ako  napr. 
hlásenia a upozornenia malých a stredných  znečisťovateľov ovzdušia,  32  rozhodnutí  
o platení  poplatku  malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, 9  rozhodnutí  na výrub drevín,  94  
vydaných  rybárskych lístkov, 9 rozhodnutí  o povolení stavby malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia plynových kotolní, vyjadrenia k žiadostiam v oblasti ŽP, oznamovacie povinnosti 
o umiestnení včelstiev,  ročný  výkaz  o odbere  podzemných  vôd.   A pod. 
     Veľmi  dôležitou  bola  činnosť v rámci  odpadového  hospodárstva ako  : 
-vypracovanie kalendára zberu  TKO, -  ročné  výkazy o komunálnom odpade,  - povinný  
monitoring skládky  TKO na Volovcoch,- príprava  verejných obstarávaní na nákup 
veľkoobjemových kontajnerov  a plastových kontajnerov na papier a lisov na PET fľaše, 
plastových nádob na TKO  a  plastových vriec  ako  aj  objednávanie  nádob  na zber  
komunálneho a separovaného odpadu,  -  príprava projektov separovaného zberu, -  rozbor  
nákladov na zber  KO  a separovaného zberu. 
    Pracovníčka  na  príslušnom  úseku  vypracovávala  hodnotiace  správy  o separovanom 
zbere v rámci  všetkých  dohodnutých  sektorov pre  Recyklačný  fond  ( 4) a tiež  
vypracovávala  žiadosti o príspevok z tohto  fondu (6).   Recyklačný  fond  na základe  



vyseparovaného množstva poskytoval mestu  finančný  príspevok, ktorý  slúžil  na  činnosť  
separovania  odpadov. 
     Recyklačný fond  bol zriadený Ministerstvom životného prostredia  SR  s cieľom  
sústreďovať finančné prostriedky a tie  poskytovať  v súlade  s Programom odpadového 
hospodárstva  SR  na  podporu  zberu, zhodnotenia a spracovania konkrétnych  druhotných 
surovín.  V minulom roku  poskytol  Mestu Nemšová  veľké  finančné  prostriedky  na  
vybudovanie  tzv. Zberného  dvora  odpadov,  boli  zakúpené veľkokapacitné kontajnery, 
vozidlo  na zber,  plastové  vrecia  a pod.   V roku  2007  nabehol Zberný  dvor  na  skúšobnú  
prevádzku.  Odovzdávať  odpady  mohli  len  občania mesta Nemšová  a jeho mestských  častí. 
Ukladať  sa mohli v určenom  čase (utorok, stredu, piatok a sobotu) tieto  druhy odpadov : - 
papier, sklo (aj  tabuľové), PET fľaše, tvrdené plasty, fólie z pracích práškov, igelitiek 
a stavebných fólií, - opotrebované pneumatiky, - tetrapakové obaly z mlieka a džúsov, - 
stavebné odpady, - okenné  rámy očistené od skla (čo bolo možné urobiť aj na mieste), - 
železný šrot a kovové obaly.  Orezané  konáre  (ako biologický odpad)  sa  mohli  dovážať  na  
určené  miesto v blízkosti  Zberného dvora. Na  sklo  a plasty boli po meste rozmiestnené  aj 
veľké plastové  nádoby, čo  bolo občanmi hojne  využívané.   Okrem toho   mohli  občania  
využiť  možnosť  vývozu  niektorých druhov triedeného odpadu, ktoré  vykonával 
Verejnoprospešné služby  Nemšová  svojimi vozidlami.  Do  plastových vriec v domácnostiach 
sa mohli  ukladať  plastové fľaše, fólia, tetrapakové obaly a do  plastových  nádob  aj papier. 
K tomu  bol  vypracovaný kalendár  separovaného zberu  na letáčikoch (obdržala ich  každá 
domácnosť) a ešte  boli na  zber  upozorňovaní  mestským rozhlasom. Tuhý  komunálny  odpad 
sa  vyvážal  spred  rodinných  domov každé dva  týždne, čo mala na starosti  Považská  
odpadová  spoločnosť a.s. Trenčín, ktorá ho vyvážala na  skládku  Dubnica – Luštek, kde  sa  
platí  podľa hmotnosti odpadu, čo  boli nemalé  finančné prostriedky. 
       Mestský  úrad v spolupráci  s VPS, m. p. o. Nemšová  zabezpečoval  v rámci  tzv. jarného  
upratovania a tiež  na jeseň  rozmiestnenie  veľkokapacitných  kontajnerov, do ktorých  bolo  
možné  ukladať  odpad  objemový (nábytok, koberce, umývadlá a pod.)  a nebezpečný  odpad  
(chladničky, mrazničky, televízory, batérie, akumulátory). 
       Mestský  úrad  a jeho  zodpovední  pracovníci  i funkcionári  sa  snažili   v oblasti   
separovania odpadov vytvoriť  čo  najlepšie podmienky a vďaka  podpore z Recyklačného  
fondu sa  to  aj  začalo  dariť, avšak vývoz  TKO stál  nemalé  finančné  prostriedky, preto  sa  
muselo  pristúpiť  k zvýšeniu  poplatku  za  komunálny  odpad,  čo  v rámci VZN č. 5/2007 
O miestnom poplatku za  komunálny odpad  aj bolo  schválené MsZ. 
 
 
DUCHOVNÝ   A  NÁBOŽENSKÝ   ŽIVOT 

  
        Duchovným  správcom  nemšovskej  farnosti bol  VDP. Mgr.  Anton  Košík – dekan,  
ktorý  funkciu duchovného  správcu  vykonával  aj  v  Spojenej  katolíckej  škole v Nemšovej, 
v duchovnej činnosti  mu  vypomáhal  kaplán Mgr. Štefan Bučo.  
        Organistom vo  farnosti, bez  ktorého  sa  nezaobíde  žiadna  sv. omša a  pohreb či  už  vo  
Farskom kostole  sv. Michala  alebo vo  filiálkach,  bol  Stanislav  Chlebana  z Nemšovej. Túto  
prácu  vykonáva už  viac  ako  30 rokov.  Svojho  nástupcu  si  vychoval  vo svojom  synovi  
Pavlovi  Chlebanovi,  s ktorým sa strieda pri  bohoslužbách. 
        Z cirkevnej  štatistiky  za  rok  2007  sme  pre  mestskú  kroniku zaznamenali, že  v tomto 
roku  bolo  pokrstených  70  detí, z toho  35  dievčat  a 35  chlapcov.  Z Nemšovej  bolo  32 
krstov, z Ľuborče 12, z Kľúčového 9, z Trenč. Závady  4 krsty a z Borčíc bol 1 krst. Z iných 
miest bolo  14  krstov.  
         Za  rok  2007  zomrelo  60  ľudí, z toho  33 mužov a 27  žien.  V Nemšovej  bolo  
pochovaných  27  ľudí, v Ľuborči 15,v Kľúčovom 7, v Trenč. Závade 4 a v Borčiciach 7 ľudí. 



Veľa  zomrelo pomerne  mladých  ľudí.  Priemerný  vek  u zomrelých mužov  za  rok  2007 bol  
64  a u žien  70  rokov. 
        9.júna bol v nemšovskej  farnosti  nitriansky  biskup Viliam Judák  vysluhovať  sviatosť  
birmovania. Túto sviatosť  prijalo  až  2O5  mladých farníkov. 
        Borčice  ako  obec  vedľa  Nemšovej, patrí  k nemšovskej  farnosti  ako  filiálka. Podobne,  
ako  sa  slávili hodové slávnosti vo filiálkach  v Ľuborči  (po 13. júni), v Kľúčovom (po 26.júli 
a v Trenčianskej Závade  (po  13. máji  a 13  októbri), tak sa  hodová  slávnosť  slávila  aj  
v Borčiciach  po 8.  septembri po  sviatku  Narodenia  Panny  Márie. 
        Z duchovného  života  nemšovskej  farnosti treba  pripomenúť,  že  na rok 13. mája 2007  
pripadalo  90. výročie  zjavenia  Panny  Márie  vo  Fatime, ktorej  je  zasvätená   filiálna 
kaplnka v Trenčianskej  Závade. Na  tento deň  zároveň  pripadalo  60. výročie  posvätenia  
základného kameňa  tejto  kaplnky v roku 1947. Pri  tejto príležitosti  vydala  naša  rodáčka  
a spoluobčianka, Irena  Prnová, t. č. učiteľka  na  dôchodku ,  knihu  Fatimské  zjavenia  
a Trenčianska Závada, ktorú  si  po  slávnostnej sv. omši dňa  13.mája  bolo  možné 
v Trenčianskej  Závade  aj  zakúpiť.  
       Podľa doteraz  zistených  skutočností, kaplnka v Tr. Závade  je  najstaršia  Fatimská  
kaplnka  na  Slovensku.  Neveľká  podhorská  obec  Trenčianska  Závada, podobne  ako  
Fatima  v Portugalsku,  bola  uchránená  od  hrôzy  vojny.  Obyvatelia  Závady  počas  ťažkých  
vojnových  dní  dali  sľub, že  ak ich  Pán  Boh  a Panna  Mária  zachráni, vystavajú  kaplnku  
ku  cti  Panne  Márie.  Svoj  sľub  dodržali, kaplnka  bola  dokončená v roku 1949.  S výstavbou  
kaplnky  je  úzko  späté  meno  vtedajšieho  nezabudnuteľného kňaza, čestného dekana, Mons.  
Jozefa  Hanku,  ktorý  v pamäti  veriacich  zostal  ako  pán  kaplán  Hanko  a zrejme, keby  jeho  
nebolo, kaplnka  sa asi nepostaví.  Kniha  sa  venuje  jeho  pôsobeniu  v pohnutých  vojnových  
a povojnových  rokoch  v nemšovskej  farnosti.     
      Ani  dlhých  90 rokov  neubralo  Fatimským  zjaveniam  nič  na  aktuálnosti. Príbeh  troch 
malých pastierikov, ktorým sa  zjavila Panna Mária, sa niektorým ľuďom možno zdá 
neuveriteľný, keďže realita  súčasného sveta si  pomýlila  životné  hodnoty a na  prvom  mieste  
nie  je  dôvera  k Matke Božej,  ale peniaze, moc  a pýcha.  Snahou  autorky  bolo o. i. aj  toto  
posolstvo. 
      Aj tohto  roku   sa   mládežníci  z Hnutia  spoločenstiev  detí  -  erKo  podieľali  na  akcii  
Dobrá  novina a po  domácnostiach  koledovali  a zároveň  zberali  financie  na  podporu  detí  
v Afrike.  V priebehu  2  dní  sa  vyzberalo viac  ako  60.000 Sk. 
 
VEREJNO  - PROSPEŠNÁ   A ZÁUJMOVÁ  ČINNOSŤ 
 
Slovenský červený kríž 
 
      V roku  2007 si  Miestny spolok  Slovenského  červeného  kríža v Ľuborči pod  vedením  
predsedníčky   Alžbety  Gurínovej   udržal   dobrú  kvalitu  vo  svojej  činnosti.  Činnosť 
spočívala  v organizovaní darcovstva  krvi. Zásluhou predsedníčky zavítala výjazdová  jednotka  
z Národnej  transfúznej stanice v Trenčíne    do  priestorov  Kultúrneho  strediska  v Ľuborči  
trikrát, celkove  odovzdalo  tú  najvzácnejšiu tekutinu  viac ako  120  darcov  , pričom niektorý  
aj viackrát  za sebou.  Týchto  viacnásobných  darcov  si  uctilo  aj  mesto, ktoré  im aj tento rok 
na Výročnej  členskej  schôdzi  MS SČK odovzdalo darčeky  a osobne  im  poďakoval  
primátor  mesta. 
      Predsedníčka  spolu  s ostatnými  členmi výboru  nezabúdali ani  na  utužovanie  vzťahov  
v rámci  duchovného prežívania  života a preto  organizovali  zájazdy  na  rôzne  pútnické 
miesta.  Aj zábava  si  našla  v ich  činnosti  svoje miesto. Bola  to jednak  zábava po VČS  vo  
fašiangovom období,  ale  aj  koniec  roka  sa  niesol  v znamení  zábavy  na  
predsilvestrovskom  posedení, ktoré  organizovali  nielen  pre  členov,  ale  aj  pre  širokú  
verejnosť a to   s dobrou odozvou. Členky  MS SČK  pod  vedením  predsedníčky  pokračovali 



aj  tohto roku v udržovaní  zvykov a piesní  nášho  kraja prostredníctvom  Folklórneho  súboru  
Liborčan, s ktorým  vystupovali nielen v Nemšovej, ale aj  v iných  mestách  a obciach. 
 
117. skautský zbor  sv. Františka  z Assisi  Horné  Srnie – Nemšová 
        ( 100  rokov  skautingu ) 
 
       Po piatich rokoch, kedy  sa skautská činnosť  rozbehla aj  medzi  nemšovskými deťmi  
a mládežníkmi, možno  konštatovať,  že táto  organizácia popri  rodičoch  a škole prispieva  
k formovaniu  detí, vychováva  ich  a ukazuje  im  cestu  prežívať  svoj voľný  čas  zmysluplne.  
A pôsobí  tak ako prevencia  pred  kriminalitou  mládeže ako takej,  ktorá  nadobúda  čoraz   
väčšie kontúry  aj v  Nemšovej. 
       117. zbor  sv. Františka  z Assisi a jeho  členovia a členky  od najmenšej  kategórie (vĺčatá 
a včielky pod  vedením  Terky  Patkovej), cez  strednú kategóriu ( skauti a skautky  pod  
vedením Márie  Štefaničákovej  a Vladka  Kakodyho), až  po najstaršiu  kategóriu roverov  
(viedla  ju Lýdia Gábiková)  a old  skautov  (viedla ich Marta  Kubíčková), boli vo svojej 
činnosti  veľmi  aktívni.   Vodcom zboru  od jeho  znovuoživenia  bol  Vladimír  Janečka  
z Horného  Srnia. Celkom mala  organizácia  skautov registrovaná  v Hornom  Srní  
a v Nemšovej  102  členov  vo  veku  od  5  do  60  rokov. 
       Tieto aktivity  boli  naplno  prežívané a brané so všetkou  vážnosťou, ich  výpočet  bol  aj  
t. r.  siahodlhý. Spomeňme  napr.  rozdávanie Betlehemského svetla  do každej domácnosti,  
Juniáles  v štýle  cowboys, oslava  sv.  Františka  -  patróna  skautov,  vydarený  Rozprávkový  
deň  na  ihrisku  NTS  Nemšová,  kde  sa  zabavili deti  spolu s rodičmi a počas  prázdnin 11 – 
dňový  Skautský  tábor  vo Vršateckom Podhradí,  ktorý naplno  preveril pripravenosť  
a schopnosti  detí prežiť  v prírode  bez  elektriny a pohodlia,  čoraz  viac  do  povedomia  
vstupujúci  Skautský  ples  a pod. 
      A ako  vlastne  skauting  začal ?  Začrenie   do  minulosti  nám  umožnil  aj rok  2007, 
v ktorom  si  skauti  pripomenuli  100.  výročie existencie  skautingu.  Začalo  to  úplne  
obyčajným a nenápadným  táborením  20  chlapcov na ostrove Brownsea pri  meste Pool  
v Lamanšskom prielive.  Bolo to  v auguste  1907.  Viedol ho  generál  Baden – Powell, ktorý  
sa  preslávil  víťazstvom v boji  proti  Búrom  pri Mafekingu.  Výsledok  tohto  tábora  dnes  
pozná  celý  svet, jeho  účastníci nevedomky  vstúpili  do histórie a spustili  lavínu nikdy  
nehasnúcej myšlienky skautingu  - neustále  pracovať  na  sebe.  Za  toto  obdobie táto 
myšlienka  vychovala  nejedného  veľkého  človeka  v dejinách.  Skauti  už kráčali  po  
Mesiaci, šéfovali  Bielemu  domu, dosiahli  5  svetových rekordov, založili  divadlo, písali  
knihy  pre  deti,  zachraňovali  Tatry,  ale  hlavne  viedli a vedú  milióny  mladých  chlapcov 
a dievčat,  aby  neustále  na  sebe  pracovali.   
     Nemšovskí skauti  úsvit  dejín  skautingu  oslávili 1. augusta  na vrchu  Chmeľová (925 m 
n.m.) v okolí  Vršatca, kde  vítali príchod  nového dňa ,  symbolicky  sa tak  spojili  s miliónmi 
skautov  na  celom  svete a spolu  s nimi vstúpili  do  novej  storočnice  skautingu. 
     Ušľachtilé myšlienky 100 – ročného skautingu  propagovať  a pritiahnuť  viac detí  
a mládežníkov, ako  aj  sprístupniť  niečo  zo svojej  činnosti, sa snažili nemšovskí  skauti  na  
Tradičnom nemšovskom  jarmoku  v rámci akcie  nazvanej  100-fka. 
  
Záhradkárske  zväzy 
 
      Základná  organizácia  č.  1  Slovenského zväzu záhradkárov (ZO  č. 1  SZZ)  si  za deň 
svojej  výročnej  členskej  schôdze  vybrala 18. marec 2007,  konala  sa už tradične  v KS 
v Ľuborči.  Niesla  sa  v znamení hodnotenia práce  ovocinárov – záhradkárov od  
predchádzajúcej schôdze  pred rokom.  Aj počas hodnoteného  obdobia  sa  ovocinári 
zameriavali  v rámci  svojej činnosti  byť nápomocní pri  udržiavaní mesta  a jeho  vzhľadu , 
vykonávali osvetovú  a poradenskú činnosť  pri  pestovaní  ovocia, zeleniny, pri boji proti 



chorobám ovocných stromov, pri  oboznamovaní sa  s  novými  rezistentnými odrodami,  
spôsobmi rezu drevín  a pod.   Podstatné  bolo aj  doporučovanie, aby  každý  člen  vyvíjal 
maximálne  úsilie  na využívanie obhospodarovaného pôdneho fondu, aby  presadzovali  
ekologické pestovanie ako aj  zakladanie  a využívanie  kompostovísk. 
       Táto  činnosť bola  na  bedrách  všetkých  členov  výboru ZO č. 1, ktorá mala  v roku  2007  
88  členov, rozdelená bola  do  12  obvodov,  každý  obvod  cez svojho vedúceho udržiaval  
potrebný kontakt medzi  výborom  a členmi. Všetky  aktuálne informácie  ako aj  celá 
propagácia  sa  počas  roka  uskutočňovala  aj prostredníctvom  vitrínky  ZO č. 1  na  ul. J. Palu. 
       Na VČS  v roku  2007  nastali aj  zmeny  v zložení  výboru. Zo  zdravotných  dôvodov  
odstúpil  dlhoročný  tajomník  ZO – Rudolf  Chmelina,  na  jeho miesto  bol  zvolený  nový  
tajomník – Stanislav  Kňažek, túto  funkciu  vykonával  do  5. augusta.  Na zasadnutí výboru  
až  2. decembra  bol do funkcie  tajomníka  kooptovaný  Ján  Gábor, nový  občan Nemšovej, 
ktorý tu  kúpil  malý  domček a usadil sa  tu.  Aktívne  medzi  záhradkármi pracoval 
v predchádzajúcom bydlisku, a chcel  zúročiť svoje  skúsenosti aj  medzi nemšovskými 
záhradkármi.  
      Základná  organizácia  SZZ č. 2  -Bočky  hodnotila svoju  činnosť  na  VČS dňa  4. 
marca.  Členovia sa zameriavali  vo svojej  činnosti najmä  na  udržiavanie  celkového poriadku 
v záhradkárskej osade.  Stanovili si  dôležité  pravidlá ohľadom  brigád, zabezpečovania  ohrád  
a boja  proti  divokým  skládkam.  Zameriavali  sa tiež na  likvidáciu biologického odpadu  
výhradne  kompostovaním.  Výbor  a jeho zloženie zostali  pre  rok  2007  nezmenené.  
      Obidve  organizácie  spolupracovali  pri  ďalších  aktivitách, a  to  najmä  pri organizovaní 
41. ročníka Výstavy  Ovocie,  zelenina, kvety,  ktorá  sa  pre  rekonštrukciu  priestorov Klubu  
S, uskutočnila  v priestoroch  Športovej  haly.  
 
Slovenský  rybársky  zväz -  Obvodná organizácia  č. 4 – Nemšová 
 
      V celej  mozaike  organizácií  má  svoje  nezastupiteľné miesto. Aj  táto  organizácia, ktorá  
vzhľadom  na  existenciu  vodných  tokov  a štrkovísk na území  mesta  (obvod je väčší), má  
záujem  na  udržiavaní   rovnovážneho životného prostredia  v týchto  lokalitách, na 
zabezpečovaní poriadku  v ich  okolí a tým  prispievať  k skvalitneniu rekreačného života  
v našom  meste 
      Jej činnosť  sa zakladala  na  pravidelných mesačných zasadnutiach  výboru, na  
propagovaní informácií pre členov  pomocou  vývesných  skriniek, plagátov a obecného  
rozhlasu nielen  v Nemšovej, ale aj  v Hornom  Srní, Skalke  a Dolnej  Súči. 
      Okrem  predsedu  OO č. 4  -  Ing.  Antona  Chudu, sa  na  výborových  zasadnutiach  
Mestskej organizácie  SRZ v Trenčíne zúčastňoval aj  Viktor  Kukučka  ako zástupca  hlavného 
hospodára. 
      Preteky  mladých  rybárov  boli  organizované  aj  t. r.  na  Štrkovni v Nemšovej  dňa  12. 
mája  2007, zúčastnilo  sa ich   90  mladých rybárov  nielen  z Nemšovej,  ale aj  z Dubnice  
n/V., z Trenčína, Dolnej  Súče .   Vstupenkou na  účasť  v súťaži  bolo  absolvovanie Krúžku 
mladých  rybárov,  na ktorom sa aj  t. r.  zúčastnilo  25  mladých  rybárov. Na súťaži bolo 
ulovených celkom  74  kaprov.  Sponzorsky  okrem MsO SRZ z Trenčína, prispeli aj  Metský 
úrad  v Nemšovej ,  Obecný  úrad  z Dolnej  Súče  a množstvo  drobných  podnikateľov .   
     Spomenúť treba aj brigádnickú  činnosť, ktorá bola  pestrá  aj t.r.  V apríli  sa  robil  výlov  
pstruha potočného  na prítokoch  Súčanky  a  Vláry – celkom 387 ks. V letných  a jesenných  
mesiacoch  sa  v okolí  štrkovísk  kosilo, zbieral  a odvážal  sa  odpad. V júni  bol  vysadený  
plôdik  pstruha  potočného  do  prítoku  Súčanky,  do  Závadského potoka  a do  Vláre.  
Celkove  bolo odpracovaných  1558 hodín,  len  na  potokoch  -  pstruhových  vodách  to  bolo 
637  hodín, voľné  povolenky  za  viac  ako 40 odpracovaných brigádnických hodín boli  
priznané  3  členom  OO č. 4. V roku  2007 mala  Obvodná organizácia č.4  315 rybárov, z toho  



271  členov, 23 pridružených  členov, 3 ženy.  60 rybárov boli študenti  a mládež , 38  rybárov 
boli  deti  do  15  rokov.  
      V tomto  roku  bol  zaregistrovaný   nový  kaprový  revír   Štrkovisko  Ľuborča  o výmere  
2,1 ha.  Do  prenájmu    ho  od  OO č. 4 SRZ  dostalo  Spoločenstvo  bývalých  urbárnikov  
a lesomajiteľov  v Ľuborči. Tento revír  bol  zarybnený  kaprom, lieňom, zubáčom a úhorom. 
 
Hasičské  zbory 
 
      U dobrovoľných   hasičských  zborov v Nemšovej  a v Ľuborči  po  stránke zloženia  ich  
výborov  a samotnej  činnosti,  zmeny  oproti  minulému  roku nenastali.  V Nemšovej  
pracoval DHZ pod  vedením  predsedu  Jozefa  Gugu  a veliteľa Jozefa  Bakoša ml., v Ľuborči  
bol predsedom Ľudovít  Rýger a veliteľom  Jaroslav  Mačina. Našťastie  v roku  2007  sa  
neudiali  veľké  požiare,  boli  však  problémy  s drobnými  záplavovými  situáciami  a po  
búrkach  sa  odstraňovali  spadnuté  stromy,  v čase sucha  sa  cisterny používali  na polievanie  
mestskej zelene.  V oboch  hasičských  zbrojniciach  sa  vykonali  drobné  investície, pre 
Nemšovú sa  zakúpili   nové rebríky, priebežne sa opravovali vozidlá.  V Ľuborči sa  vymenilo  
nevyhovujúce  kúrenie,  odstránilo  sa  vlhnutie  múrov, vymaľovalo sa, položilo  sa nové 
linoleum. 
     Členovia všetkých hasičských zborov  pomáhali  pri udržiavaní  poriadku  v meste pri  
konaní akcií  ako  fašiangový  sprievod, pri  Božom  hrobe, pri  oltárikoch  na  Božie  telo, 
počas  1.sv. prijímania  a   birmovky, pri  Nemšovskom jarmoku  a pod., pri Behu  Okolo 
Ľuborče.   V roku 2007 sa hasiči nezúčastnili žiadnych  okresných súťaží, nakoľko sa  v tom  
čase  konalo  aj  sv. prijímanie  a birmovka.   
     Dobrovoľný  hasičský  zbor v Kľúčovom sa  stretol na VČS dňa  14. januára, na  ktorej sa 
za  mesto    zúčastnil  zástupca  primátora – Ing.  František  Bagin  a predsedníčka  Výboru  ms. 
časti Kľúčové – Eva  Vavrušová. Pri  voľbách  členov  výboru  došlo  k zmenám.  Predsedom  
sa  opäť  stal  Štefan Vavruš, pokladníkom  zostal  Jozef  Vavruš,ml., veliteľom Marián  
Sabadka, preventívárom Štefan Kiačik, za nového tajomníka bol zvolený Pavel Vavruš, za 
nového strojníka  Pavol  Amrich, bola tiež  vytvorená  funkcia  referenta pre  mládež, ktorým sa 
stal  Emil Pokrivčák. Funkcia  mala  svoj  význam vzhľadom na   11  členov – dorastencov 
v zbore,  čo  iným zborom  chýba, okrem  nich  bolo v zbore  10 žien .  Svoje poslanie  si  DHZ 
v Kľúčovom plnil. Okrem  udržiavania techniky, odborne  sa pripravovať  v narábaní  s ňou, to 
boli  tie  isté činnosti ako  pri  ostatných  zboroch. Keďže  bolo  vyradené  vozidlo T-805, ktorú  
mestský  úrad  predal za 60.000 Sk, uvoľnila sa  1 garáž, ktorú členovia  navrhli prerobiť na  
veľkú  zasadačku  a súčasnú zasadačku na  kuchynku. Mestská časť Kľúčové totiž  nemá  
k dispozícii  miesto  na stretávanie  sa  väčšieho množstva ľudí pri karoch, svadbách  a pod. 
      Tento rok  sa všetky hasičské  zbory pri príležitosti  sviatku  sv. Floriána  zišli  na sv. omši  
v kaplnke  v Kľúčovom, ktorú  v sobotu  5. mája  celebroval  správca  farnosti, dekan  Anton  
Košík, bolo  to  aj  pri príležitosti  75.  výročia  existencie  hasičského  zboru  v Kľúčovom.  
Mesto  Nemšová  za  dlhoročnú  prácu  niektorých členov z Kľúčového ocenilo  medailami -  
za  Za  vernosť  5O rokov  -  Štefana  Hašku, Jána Kudlíka  a predsedu  Štefana  Vavruša. 
Medailou  Za  vernosť  60  rokov  činnosti boli  ocenení najstarší  členovia Jozef  Vavruš 
a Cyril  Vavruš. 
 
Urbárske   spoločenstvá 
 
      V našom meste obnovili  svoju  činnosť  tzv. urbárske  spoločenstvá,  ktoré pôsobili  do  
roku  1948, potom  boli zakázané  po  znárodnení  a rôznych  pozemkových  reformách . Po 
roku  1989  sa  ich  činnosť  postupne  obnovovala,  na  území  mesta  sa  obnovili 4 urbariáty, 
v Nemšovej,  Ľuborči,  Kľúčovom  a Trenč.  Závade, nakoľko ich  existencia  je  ohraničená  
hranicami katastrálnych  území  mestských  častí  Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska  



Závada,  avšak  nimi  obhospodarované  územia  siahajú  aj  za  tieto  hranice. Po  obnovení  
činnosti  spoločenstiev  v rokoch  1991 -  1992, sa ich  názov ujednotil  na  Spoločenstvo  
bývalých  urbárnikov a lesomajiteľov ( SBUL) v Nemšovej, Ľuborči.... atď. 
      Pri  obnovovaní  činnosti mali  jednotlivé   SBUL  veľa  práce. Na  základe  starších  
dokladov, zistených  na  pozemkových  a katastrálnych  úradoch  bolo  potrebné  obnovovať  
vlastnícke  práva  k nehnuteľnostiam, ktoré  urbariáty  v minulosti  vlastnili.  Stalo  sa,  že  
v priebehu  minulých  rokov  sa  ich  pôda  zastavala,  napr. cintorínmi, športovými  ihriskami 
a rôznymi  budovami,  čo  sa  vyrovnávalo  výmenou  pôdy  prostredníctvom  postupne  sa  
vytvorivšieho  Slovenského  pozemkového  fondu a  urbariáty dostávali  náhradnú  pôdu. 
Zisťovali  sa  tiež  vlastníci – členovia, zisťovali  sa  na  základe  listov  vlastníctva  ich  
podiely,  tzv.  urbárske  práva.  Urbárske  spoločenstvá  žiadali  pôdu  naspäť  do  užívania od  
Poľnohospodárskeho  družstva,  od  Štátnych  lesov, od  mesta,  teda  od  tých, ktorí pôdu  
medzičasom užívali. Boli  zvolávané prvé  zhromaždenia členov,  kde boli  prijaté  stanovy,  
zvolil  sa  prvý výbor,  určil sa plán  činnosti, nielen  po  organizačnej stránke,  ale  
k starostlivosti  o lesy  si  každý  SBUL  prizval  odborníkov  z  radov  lesníkov. 
      SBUL  v Nemšovej  sa zakladal v roku  1991, jeho  prvým  predsedom sa  stal  Anton  
Bobot.  Od konania  zhromaždenia členov v roku 2006  je  zloženie  výboru  nasledovné :  
predseda -  Helena  Krausová,  členovia - Ing. Miroslava Mazánová,  Pavol  Charvát, Pavol  
Bahno,  Ján  Bobot, dozorná  rada  - In. Ján Bútora,  Ing.  Ján  Dorušinec, Alžbeta  Chudová. 
SBUL   Nemšová  má  asi  290  členov,  ich  zoznam  sa  priebežne  aktualizuje ( podiely sa 
dedia a preto  sa počet  členov  mení). Aktivity  sú  dnes okrem organizačných  
a ekonomických, zamerané aj na  údržbu  obhospodarovanej  pôdy, najmä  lesov,  spolupracuje  
s Mestským úradom Nemšová  ako  aj  s okolitými  obcami  pri  projekte  tzv.  ROEPU 
(registrácii obnovenej  evidencie  pozemkov).Už  niekoľko rokov poriada  Nemšovský  urbariát  
každoročne  Spoločenský  večer  pre  svojich  členov. 
      V rokoch  1991  -  1992  sa  podarilo  obnoviť  činnosť  SBUL  Ľuborča. Jeho prvým 
predsedom   bol  Ján  Ondrejička,  ktorý  spolu  s Ondrejom  Begáňom   a Jozefínou  
Ondrejičkovou,  vybavovali  všetky  listinné  podklady  a náležitosti (vyžiadanie  pozemkov  od  
PD  Vlára,  od  Štátnych  lesov  od  mesta Nemšová, od  obce  Horné  Srnie, zvolali  prvé  
zhromaždenia  členov  a pod.  Po  smrti predsedu v roku  1997, bol  zvolený  nový  predseda  
Ondrej Begáň, ktorý  túto funkciu  vykonáva  dodnes.  Zloženie  výboru   je  nasledovné : 
hospodár –Jozefína  Ondrejičková, členovia – Emil Hrnčiarik, Emil Begáň, Ondrejička  Jozef, 
Ján Mindár, Michal Štefánek.  Dozornú  radu tvoria  : Jarmila  Novosadová, Ivan Štefánek, 
Mária Sokolová. 
      Okrem  prác na  udržiavaní  urbárskych  lesov  brigádami,  sa vykonáva  aj  administratívno 
– ekonomická činnosť  ako  predaj  dreva,  ktoré zabezpečuje vyplácanie  členských podielov 
urbárnikom.  Koncom  90-tych  rokov odkúpilo  SBUL Ľuborča budovu  bývalej základnej  
školy od  mesta   za symbolickú 1 Sk. Budovu  zrekonštruovali  v priebehu  cca  3 rokov, 
bývalé  triedy  sa  prenajímajú  na podnikateľské  účely, v podkroví je  veľká  zasadačka pre  
potreby SBUL  a 1  byt, ktorý sa  tiež  prenajal.  V zadnej  časti  sa  pripravujú  k prenajatiu  
ešte 2  byty. Z prenájmov  plynú  finančné  prostriedky  do  pokladne  SBUL, ktorí  takto  môžu  
podielnikom vyplácať  lepšie podiely. SBUL Ľuborča  bol do projektu  registrácie obnovenej  
evidencie pozemkov v rokoch  2003  -  2005  aktívne  zapojený.    SBUL  Ľuborča počas  
svojej  existencie  podporila finančne niektoré projekty, ktoré  majú  historickú, resp.duchovnú 
hodnotu.  Bola  to  záchrana  miestnej  zvonice  na  ul.  Závadskej, ktorú  dali  úplne 
zrekonštruovať  koncom  90-tych  rokov, do  novozrekonštruovanej  kaplnky  na  cintoríne 
v Ľuborči ešte v roku 1993 dali  vyhotoviť  rezbárovi z Kľúčového ( p. Vavrušovi) krížovú 
cestu v sume  70 000 Sk, sumou  30 000 Sk v roku 2003 podporili  Farský  úrad  pri  oprave  
chodníka   pred  Kaplnkou  Fatimského zjavenia  Panny  Márie  v Trenčianskej  Závade. 
      SBUL  Kľúčové obnovilo svoju  činnosť  na 1.  ustanovujúcej  schôdzi členov  až  v roku  
2000. Odvtedy  až  dodnes  funguje  výbor  v zložení  :  Predseda -  Dominik  Vavruš, hospodár 



– Richard  Horný,  členovia  -  Juraj  Patka,  Štefan  Vavruš,  Ján  Amrich,  Pavol Vavruš, 
Stanislav  Vavruš.  Dozorná rada – Augustín Amrich,  Pavol Adamech, Pavol  Pecháček. 
Vlastníctvo je  v katastroch Kľúčové, Ľuborča, Trenč. Teplá, kde  sa  nachádzajú  kvalitné 
možnosti na  ťažbu  štrkov, k tomu  sa  snažia  vybaviť príslušné  povolenia.  Počet  členov  je  
cca  130. 
       SBUL v Trenčianskej  Závade  bol  obnovený  v roku  1995. Jeho  výbor pracuje  
v zložení :  predseda - Gustáv  Vavruš, podpredseda – Ladislav  Púček,  hospodár – Jozef  
Púček, st.,  tajomník – Viliam  Adamec. Dozornú  radu  tvoria :  Ján  Vavruš, Vincent Ďuriš, 
Milan Adamec.   Obhospodarovaná  plocha  nehnuteľností   je  120  ha, z čoho lesy tvoria  
polovicu a lúky  a pasienky druhú  polovicu celej  rozlohy, všetky  pozemky  sa  nachádzajú  
len  v k.ú. Trenčianska  Závada.   Snažia  sa zhodnocovať  svoje  vlastníctvo predajom  dreva, 
aby  mohli  vyplatiť  členské  podiely  medzi  62 členov  SBUL,  finančne  prispeli aj na  
opravu  kaplnky.   
 
 
KULTÚRA 
 
Kultúrno  -spoločenské  podujatia  

 
      Oddelenie  kultúry  pri  mestskom  úrade  v  Nemšovej  malo na  rok  2007 pripravený  
kalendár  kultúrno –  spoločenských  podujatí, ktoré nezostali  len na  papieri, ale sa  aj 
uskutočnili.  Na  prelome  rokov  tieto  podujatia  odštartovalo  Vítanie  Nového  roka, spojené  
s oslavou vzniku  slovenskej  štátnosti  na  Mierovom námestí.  Nie  príliš  studené  počasie  
akcii prialo a prišlo na ňu  veľa  občanov.  
      13.január  si  MsÚ  vybral za  deň konania  už  12.  mestského plesu v Klube S  - vo  veľkej 
sále  a vo  vinárni. Záujem o vstupenky býva  veľký, vypredané  boli  aj  tento  rok,  poslanci  
MsZ a tí, ktorí  majú zásluhy  o rozvoj  mesta, dobrovoľní  darcovia krvi a pod.,  ich  dostávajú  
zdarma.  Sponzorsky  bolo  poskytnutých  od  mnohých  podnikateľov  v meste  veľa  darov  do  
tomboly.  Vo  veľkej  sále  sa  o hudobný  program postarala  domáca   hudobná  skupina Music 
Band Butterfly   bratov  Pavla  a Jozefa  Králikovcov,  vo  vinárni  ďalšia  skupina  Galactic.  
Ples  získava  čoraz  viac  na obľube  nielen  u domácich,  ale  prichádzajú  aj  návštevníci  
z okolia, ktorí  si chcú  užiť  zábavu  na  úrovni s dobrým  jedlom  a hudobným doprovodom. 
       Tradičné fašiangové  podujatie  -  sprievod  masiek  po ul. J. Palu, sa uskutočnilo  za  
sprievodu  dychovej  hudby  pod  vedením  Pavla  Králika (prednostu MsÚ) a veselé obdobie 
fašiangov   bolo ukončené  v Klube  S programom pochovávania  basy  a diskotékou. 
        Do  konca  júna sa  v Klube  S uskutočnili ešte  oslavy  Dňa  matiek  a súťaže, spojené  
s oslavou  Dňa  detí.   Tieto tradičné  akcie boli  posledné,  ktoré  sa  udiali pred  uzatvorením    
časti  Klubu  S z dôvodu  jeho rekonštrukcie.  Mesto  Nemšová  ku  30. júnu  ukončil  
nájomnú zmluvu  s dlhodobým  nájomcom (viac  ako  15 rokov),  Petrom  Sabadkom. Po 
dlhodobých jednaniach  o jeho  dlhoch  na  nájomnom sa to  podarilo  a bolo  vypísané  
výberové konanie  na  nového  nájomcu,  ktorým sa  stal Ľuboš  Švorec  z Ľuborče.  Je  
prevádzkovateľom podobného  zariadenia  v Kultúrnom dome  v Hornom  Srní. MsZ  
doporučilo rekonštrukciu  kuchyne, ktorá  nevyhovovala  z hygienických  dôvodov.  Z dôvodov  
tejto  rekonštrukcie  sa  akcie ani nekonali, napr. Výstava  Ovocie, zelenina kvety  bola  
v priestoroch  športovej  haly.  
      Rekonštrukcia  Kultúrneho  domu  v Nemšovej  sa  našťastie  netýkala  priestorov  mestskej  
knižnice, ktorá bola  otvorená  a sprístupňovala  svoje  služby  deťom i dospelým  obyvateľom 
mesta.  Okrem  svojho  poslania,  zorganizovala  besedu  so slovenskou  spisovateľkou, 
publicistkou a americkou  podnikateľkou  Kamilou Kay Strelka – Kankovou  dňa 18. apríla 
(podrobne  v kapitole  Nemšová – udalosti). 



      V letných mesiacoch pokračovali   kultúrno – spoločenské akcie ako  Hudobné  leto (už  
30.ročník)  a Nemšovský  Dychfest (  už  5. ročník)  vonku   za  Klubom S pod krytou  letnou 
terasou, obecenstvo sedáva  na  lavičkách.  Obidve  akcie  sa niesli  v znamení  765. výročia 
prvej  písomnej  zmienky  o Nemšovej. -  podrobnejšie  v kap.  Nemšová -  udalosti. 
      Dobrou  príležitosťou  na  kvalitný kultúrny zážitok, bolo  vystúpenie  rôznych  skupín, 
pozvaných vystupovať počas  Nemšovského jarmoku  vrátane Dychovej  hudby  Závaďanka 
z Trenč. Závady ako  aj  sprievodu mažoretiek  z Novej Dubnice 
       Nemšová  je  známa   tradíciou  s dobrou  dychovou  hudbou. Okrem  Dychovej  hudby  
Nemšovanka  s kapelníkom  Jozefom  Patkom, ktorá  má  stabilné  zloženie  hudobnícke  ako  
aj  spevácke, pôsobí  v Nemšovej  Dychová  hudba  pod  vedením  Pavla Králika.  Tá  
sprevádzala aj  tohto roku  akcie, ktoré  organizovalo mesto (Fašiangový  sprievod, stavanie  
májov,  oslavy  Dňa  matiek) a  tiež  doprevádzala  na  vystúpeniach  Folklórny súbor  
Liborčan, ktorý  vedie predsedníčka  MS SČK Alžbeta  Gurínová.  Okrem  tejto  dychovej  
hudby    pôsobila aj  Dychová  hudba  Nemšovská  sedmička pod  vedením  bývalého  
kapelníka  Nemšovanky  - Jozefa  Králika.  Takýmto výberom  dychových  hudieb sa  nemôže  
pochváliť  veľa  obcí  a miest. Je to  zrejme  spôsobené tým, že  je  tu  dlhodobá  tradícia,  na  
ktorú  nadviazala  aj  Základná  umelecká  škola v Nemšovej, ktorá  má   v hudobnom odbore  
veľa  žiakov  na  dychové nástroje.  Niektorí  nadšenci pre  dychovú hudbu potom aktivizujú 
týchto  žiakov  a  tí  sa zapájajú do   týchto  súborov  a to nielen  v Nemšovej  ale aj  v iných  
obciach  na okolí. 
      Samotná  Základná umelecká  škola  v Nemšovej  má  vlastný  súbor -  tzv. Dvorecký   
dychový  kvintet,  ktorý  vystupoval  na samostatných  koncertoch ( na výchovných koncertoch 
ZUŠ, vianočných koncertoch  v  kostoloch)  alebo  spolu  s inými  hudobnými  skupinami pri  
rôznych  príležitostiach (Deň  matiek  v Nemšovej  a na okolí, na  výstavách v Klube  S a pod.). 
     Okrem  dychovej  hudby,  pôsobili v  Nemšovej  2 – 3 členné  hudobné  skupiny, ktoré 
ponuku  v kultúrnom  spektre  dotvárali modernejším vyjadrením  folklóru, boli  to  napr. 
skupina  Music  Band  Butterfly bratov  Králikovcov (otec  Jozef  Králik),  skupina  Galaktic   
/Peter Gabriš  z Ľuborče/ a skupina    Fortuna   /  František  Minďár  z Ľuborče/ 
      Dobrú  tradíciu  si  zachovali  aj  v roku  2007 hodové  zábavy v mestských  častiach, 
z ktorých  máva  dobrú  odozvu   medzi  občanmi  zábava  v Kľúčovom. 
      Spestrením  rôznych  akcií  bolo aj vystúpenie mužského speváckeho súboru Nemšovan   
napr.  na  slávnostnej  sv. omši v Kľúčovom pri  príležitosti sviatku  sv. Floriána 5.mája, - na  
rôznych mestských  výstavách  a 9. decembra   spolu  aj  so  ženským Speváckym súborom  
Rosa. Bolo to  v rámci  programu  Darujme  Vianoce, ktorú zorganizovala  nezisková  
organizácia  Spring  na  podporu  sociálne  slabých rodín v Nemšovej. 
      Z uvedeného prehľadu je  zrejmé, že ponuka  kultúrnych  podujatí  bola bohatá  a  podieľali 
sa  na  nej   vo  väčšom rozsahu  súbory domáce. 
 
Š   P   O  R   T   
 
       Športu  sa  v Nemšovej  darilo  aj  v roku  2007. Tento  rok  si  organizátori  mnohých  
športových  aktivít  pripomenuli  aj  80. výročie  vzniku  športu  v Nemšovej. 
       Na  športovanie   boli k dispozícii ihriská,  kurty a  rehabilitačné  priestory (masáže, sauna, 
vírivka)  v areáli  Nemšovského  telovýchovného  spolku (NTS) ,   priestory  Mestskej  
športovej haly s Fitness clubom, telocvične škôl,   futbalové  ihriská  v mestských  častiach  
a v lete  areál  mestského  kúpaliska. 
       Nemšovský  telovýchovný  spolok  ako  dobrovoľné občianske združenie  vybudovalo  
športový  areál s 1  veľkým a  1  tréningovým futbalovým ihriskom, 1  volejbalovým a 1 
nohejbalovým ihriskom, 4 tenisovými  kurtami  a 1 tréningovou tenisovou stenou.  Na  jeho 
pôde  pôsobia  samostatné  športové  kluby : 
       -  Futbalový  klub Slovan Nemšová  (  predseda :  Ján  Chmelina, manažér: Ladislav   



                                                    Kresánek,  ekonóm :  Mária  Pšenčíková) 
       -  Tenisový klub  TENEM   ( prezident : MUDr. Peter  Daňo, viceprezident: Ing. Edita  
                                                     Spurná) 
       -  Florbalový  klub (NTS  Florbalový klub – Základné školy Nemšová)  
                                      (  prezident  klubu : Peter  Tydlačka, viceprezident : Michal Oškrda ) 
       Na futbalových ihriskách  v Nemšovej  sa  fanúšikom  tohto  športu  predstavovalo 
v zápasoch družstvo  mužov, starších  a mladších dorastencov, ktorí hrali v  II. lige.  Na 
domácom ihrisku  si  mohli  pozrieť  hrať  mužstvá  Slovana Bratislava  „B“, Rače,  Dúbravky 
Púchova alebo  Artmedie  Bratislava „B“, Nitry „B“ a pod.,  čo  pre divákov bolo vždy 
prísľubom kvalitného  futbalového  zážitku. 
       Po  skončení  jesennej  časti  roku 2007  skončilo  mužstvo  mužov  na  peknom  3.  mieste, 
(na jar to bolo 2.)  mužstvo  starších dorastencov  na 11. mieste ( 16.) a mladších  dorastencov 
na 14.mieste (16.)  Starší  žiaci FK  Slovan,  hrajúci  kraj  Sever, skončili  na  5. mieste (1.) 
a mladší  žiaci, hrajúci  majstrovstvá oblasti  Trenčín, na 14. mieste (14.)Trénerom mužov bol 
Pavol  Tomáš  z Nemšovej.  Futbalový klub  FK  Slovan  Nemšová  na  základe mestského 
rozpočtu  obdržal  v roku 2007  príspevok vo výške  40.000Sk. 
       Futbalové družstvo  TJ  Ľuborča , hrajúce  majstrovstvo oblasti,  skončilo  na  jeseň  
2007  na 5.mieste, ( na  jar to  bolo 3.),  starší  dorastenci v súťaži MO  na  3. (na jar 4.) a starší  
žiaci v súťaži II. triedy, skupiny A na 6. mieste, (na jar 4.) Na  podporu  ( okrem réžijných  
nákladov) futbalu  v Ľuborči  bolo z rozpočtu mesta uvoľnených  79.000 Sk. 
       Muži  Futbalového družstva TJ  Vlára  Kľúčové, hrajúci  MO,  skončili až na  14.mieste 
(na jar na 11.)a  starší  žiaci, hrajúci  II. triedu, skončili na  8.mieste (na jar boli na 5.)  Aj  táto  
TJ  obdržala  príspevok   od  mesta  vo  výške  75.000 Sk. 
       Najväčšie  úspechy  zaznamenal  opäť  florbal dievčat  a žiačok. Dňa  29. apríla  sa  
v Mestskej  športovej  hale v Nemšovej uskutočnili  Majstrovstvá  Slovenska vo florbale  
dievčat  do 15 rokov.  Dievčatá  v tejto kategórii  potvrdili svoje  hráčske  kvality a získali  1. 
miesto – teda  majstrovský  titul a to  už  3. krát  za  sebou.  V sobotu  19. mája  sa  opäť  
v MsŠH uskutočnili  Majstrovstvá  Slovenska vo florbale dievčat  do 13  rokov.  Dievčatám  
sa nepodarilo  zdolať  len  družstvo z ŠK Juventa  Žilina  a skončili  na  2. mieste.    
Florbalové  družstvo  žien  do  19  rokov na  Majstrovstvách  Slovenska v Žiline, ktoré  sa  
uskutočnilo 26. mája, skončilo  na  3.mieste. Takéto  umiestnenia  bolo  dobrým vyznamenaním 
pre  Florbalový  klub, jeho  trénerov i manažérov.   Dobre  dopadla  i slovenská  extraligová  
súťaž  žien, v ktorej  skončili  ženy z  Nemšovej na  2. mieste.  Florbalové družstvá  sa 
zúčastňovali  na  medzinárodných turnajoch -1. ročník Karpatskej  interligy  diev čat (KID) 
2007 – 2008, ktorý  bol  slávnostne  otvorený  dňa 15.septembra pri  príležitosti 80. výročia 
vzniku  športu  v Nemšovej  za  prítomnosti prezidenta  NTS  Nemšová Pavla  Chmelinu, 
zástupcu  primátora Ing.  F. Bagina, viceprezidenta Slovenského florbalového zväzu p. Ságu,  
prezidenta  KID p.  Vašíčka, prezidenta Florbalového klubu p. Tydlačku, riaditeľky  ZŠ na Ul. 
J.Palu v Nemšovej, riaditeľky ZŠ  Mikušovce, riaditeľa ZŠ  Prašice,  riaditeľa  ZŠ  Uherský  
Brod, , rodičov, fanúšikov, usporiadateľov.   Tento  turnaj O pohár prezidenta  NTS,  na ktorom 
sa zúčastnilo  5  družstiev, vyhralo  družstvo  z Nemšovej. 2. turnaj  KID 2007/2008 sa  odohral 
v decembri v  Stupave v Stupave.  Medzinárodný  florbalový turnaj STUPAVA CUP 2007, bol  
v dňoch  10.  -  13.  októbra, zúčastnilo  sa  ho  42  družstiev, staršie  žiačky  sa  prebojovali  len  
do  štvrťfinále, mladšie žiačky  skončili  ako druhé.  Na Majstrovstvách  Slovenska  mladších  
žiačok v dňoch 12. – 14. decembra  v Košiciach  získali  už  4. titul  majsteriek  Slovenska  
EXEL FLORBAL ZŠ CUP 2007  a to  bez  jedinej  prehry.   Úspešné  hráčky  boli  v Nemšovej  
privítané  veľkolepo – ohňostrojom vo  večerných  hodinách, na  námestí  hrala  dychová  
hudba, osobne  prišiel hráčkam  zablahoželať  aj primátor  mesta. 
     Tradičný  Beh  okolo Ľuborče  sa  konal v sobotu  3. novembra  už  po 39. krát, zúčastnilo 
sa ho  až  120  pretekárov  nielen  zo  Slovenska,  ale  aj  z Moravy, súťažilo sa v 18  vekových 
kategóriách.  Potešiteľné  bolo, že v kategórii starších  žiačok  získala 1. miesto Monika  



Mišíková, žiačka ZŠ  Nemšová,  v kategórii  mladších  žiačok  získala 3.miesto Iveta 
Mindárová, žiačka ZŠ  Nemšová  a v  kategórii  prípravka  žiačky  sa  na  2.  mieste  umiestnila  
Petra  Brisudová z Ľuborče. 
      Úspechy  zaznamenal aj Fitness Club v Mestskej športovej  hale.  Na  1. Majstrovstvách  
Slovenska  dorastencov  a juniorov  v tlaku  na  lavičke  v Zlatníkoch  vybojoval  Oliver  Vavro  
z Ľuborče  v hmotnostnej kategórii do  100 kg  s výkonom  165  kg  1.miesto.  1.  miesto  
obsadil  tiež  junior  Martin  Králik v hmotnost. kategórii  do 125  kg  výkonom  172,5  kg. 
       Koncom roka  prebiehali  v MŠH  :  14. ročník  zimnej  halovej  miniligy  vo  futbale, na  
ktorom  sa  zúčastnilo 15  družstiev   a 16.  ročník  žiackeho  halového  turnaja O primátorskú  
vázu  primátora  mesta Nemšová  Jána  Mindára. 1. miesto  získalo  družstvo  starších  žiakov  
FK Slovan  Nemšová,  na  2.mieste sa umiestnili  žiaci  TJ  Ľuborča  a na  3.  mieste  mladší  
žiaci  FK  Slovan  Nemšová. 
       Do  celkovej  športovej  mozaiky  prispieval aj  tenisový  klub,  ktorý  organizoval  
majstrovstvo krajskej súťaže družstiev žiakov  a žiačok ako aj  celoslovenský  turnaj  žiakov  
a žiačok.  Okrem  tenisového,  malo svoj ustálený  program  majstrovských  zápasov aj  
družstvo  basketbalové. 
 


