
	 Vážení	spoluobčania,	

	 dovoľte,	 aby	 som	 sa	 Vám	 opäť	
prihovoril	 v	 našom	 spravodajcovi.	 
V	 priebehu	 letných	 prázdnin	 sme	
sa	mnohí	začali	tešiť	z	toho,	že	reštrikčné	opatrenia	štátu	ob-
medzujúce	spoločenský	život	a	bežné	stretávanie	sa	ľudí	sú	za	
nami,	no	ako	vidíme	situácia	zo	začiatku	jari	sa	opakuje.	Kul-
túrne,	športové	či	iné	spoločenské	podujatia	sú	zrušené	a	spolo-
čenské	aktivity	sú	obmedzené	na	minimum,	a	to	minimálne	do	 
15.	novembra	tohto	roka.	Zostáva	 len	veriť,	že	aj	 tieto	opatre-
nia	čo	najskôr	skončia	a	prinesú	očakávaný	efekt,	ktorý	dúfam	
bude	väčší	ako	následky	spojené	s	obmedzením	spoločenské-
ho	života	na	Slovensku.	
	 Napriek	 všetkému	 sa	 však	 život	 v	 Nemšovej	 nezastavil	 
a	pokračoval	aj	v	letnom	období.	Každý	kto	mal	chuť,	mal	mož-
nosť	pokúsiť	sa	svoju	myšlienku	zrealizovať	v	rámci	možností, 
aké	mal.	Aj	ja	som	sa	rozhodol	využiť	potenciál	cyklotrasy	spá-
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PESTOVANIE CHMEĽU
V NEMŠOVEJ

OČAMI
PRIMÁTORA

„Posledná chmeľnica na Slovensku“ titul, ktorý získala chmeľnica v Nemšovej potom, 
keď zanikli chmeľnice v Soblahove, Trenčianskej Turnej a Čachticiach. Kým v roku 1993 
bola výmera chmeľníc asi 1 300 hektárov a jeho pestovaniu sa venovalo 34 pestovateľov,  
v roku 2020 zostal posledný. Chmeľnica	patriaca	pod	PD	Vlára	Nemšová	

bola	postavená	koncom	70.	rokov	a	v	súčas-
nosti	má	38	ha.	Poľnohospodárske	družstvo	
má	 záujem	 zachovať	 a	 dokonca	 	 i	 rozšíriť	
miestne	 chmeľnice.	 Vlani	 v	 spolupráci	 so	
slovenským	pivovarom	sa	im	podarilo	spus-
tiť	 štyri	 hektáre	 nových	 chmeľníc.	 Projekt	
bol	 vypracovaný	 v	 roku	 2012	 a	 v	 spoluprá-
ci	 so	 slovenským	pivovarom	 sa	 zrealizoval	 
v	roku	2018.	Prvé	révy	chmeľu	na	novom	blo-
ku	chmeľnice,	 tak	vyrástli	 v	predchádzajú-
cej	sezóne,	v	roku	2019.	
Okrem	 rozšírenia	 chmeľníc	 sa	 snažia	 
o	 obnovu	 strojov,	 ktorá	 prebieha	 postupne.	 
V	 tomto	 roku	 bola	 nainštalovaná	 moderná	
česacia	 linka	 s	 dvoma	 česacími	 stenami,	
ktorá	 slúži	 na	 česanie	 chmeľových	 rév,	 po-
tom	čo	sú	privezené	z	chmeľnice.	Zakúpené	
boli	aj	nový	postrekovač,	strhávač	a	orezávač.

AKO OVPLYVNILO POČASIE  
TOHTOROČNÚ CHMEĽOVÚ SEZÓNU? 

 
 

 
 

	 Tohtoročná	 sezóna	 bola	 špecifická	
svojim	 počasím.	 Jarné	 práce	 boli	 skompli-
kované	 veľkým	 suchom	 a	 práce	 museli	 aj	
prerušiť,	pretože	chmeľ	 rástol	veľmi	poma-
ly.	Neskôr	sa	počasie	otočilo	a	bolo	prevaž-
ne	 daždivé.	 Podľa	 vedúceho	 chmeľu	 boli	
révy	 obrovské	 dokonca	 prevyšovali	 výšku	
chmeľnice	a	vracali	sa	aj	1,5	m	naspäť.	Šiš-
ky	napriek	tomu,	že	boli	malé,	bolo	ich	málo	
a	 vo	 veľkej	 časti	 mali	 hrdzavý	 vzhľad	 ob-
sah	 alfa	 horkých	 kyselín	 mali	 dostatočne	

jajúcej	 hrady	 Trenčín	 a	 Brumov,	 ktorá	 vedie	 cez	 naše	mesto	
Nemšová	 a	 predstavil	 som	myšlienku	 vytvorenia	miesta	 pre	
občerstvenie	a	odpočinok	cyklistov.	Som	rád,	že	s	touto	myš- 
lienkou	 sa	 stotožnila	 aj	 väčšina	 poslancov	 nášho	 zastupi-
teľstva	 a	 rozhodli	 sme	 sa	 tento	 nápad	 uskutočniť.	 Už	 tretí	
týždeň	 sa	môžu,	 nielen	 cyklisti,	 občerstviť	 v	 novootvorenom	
kontajnerovom	cyklo-bufete,	ktorý	je	umiestnený	v	areáli	let-
ného	 kúpaliska.	 V	 horúcich	mesiacoch	 počnúc	 budúcim	 ro-
kom	bude	využívaný	aj	návštevníkmi	letného	kúpaliska.	Pre-
vádzkovateľom	cyklo-bufetu	je,	rovnako	ako	v	prípade	letného	
kúpaliska,	Mestský	podnik	služieb	Nemšová,	s.	r.	o.	Z	dôvodu	
oneskorenia	stavebných	prác	sa	posunulo	jeho	otvorenie.	Dú-
fam	však,	že	počasie	jesene	bude	priať	a	prinesie	ešte	niekoľko	
slnečných	dní,	 ktoré	 budeme	môcť	 nielen	my,	 ale	 aj	 cyklisti	
z	blízkeho	či	vzdialenejšieho	okolia	využiť,	a	to	nielen	na	bi-
cyklovanie,	ale	aj	krátky	relax	v	kultivovaných	a	estetických	
priestoroch	novej	prevádzky.	Aj	keď	každá	podnikateľská	ak-
tivita	predstavuje	určité	 riziko	verím,	že	 táto	 investícia	bude	
pre	 naše	 mesto	 prínosom	 a	 dokážeme,	 že	 nielen	 súkromné	
podniky,	ale	aj	podniky	samosprávy	dokážu	efektívne	fungo-
vať	a	prinášať	zisk,	hoci	sa	nájdu	aj	 takí,	ktorí	 tomu	neveria.	
Myslím,	že	 je	to	hlavne	o	zodpovednosti	a	ochote	osôb,	ktoré	
riadie	chod	takýchto	podnikov.	Verte	tomu,	že	budem	podporo-
vať	ich	chuť	pracovať,	pričom	na	prvom	mieste	musí	byť	snaha	 
o	úspech	prevádzkovania	takéhoto	podniku.

 Napriek	 nižšej	 predvídateľnosti	 príjmov	 pozostávajú-
cich	 hlavne	 z	 výnosov	 podielových	 daní,	 ako	 aj	 určitého	
zmrazenia	 činnosti	 orgánov	 verejnej	 správy,	 snažíme	 sa	
postupne	 realizovať	 plánované	 investičné	 akcie.	 Komplex-
né	 stavebné	 úpravy	 spevnených	 plôch	 prebiehajú	 na	 vnút- 
robloku	 na	 Moravskej	 ulici.	 Jeho	 obyvatelia	 sa	 po	 niekoľ-
kých	 rokoch	 dočkajú	 kvalitného	 povrchu	 priľahlých	 plôch	
svojich	 bytových	 domov,	 na	 ktoré	 už	 niekoľko	 rokov	 netr-
pezlivo	 čakali.	 K	 otvoreniu	 školského	 roka	 bola	 ukončená	
nová	povrchová	úprava	vozovky	na	Školskej	ulici.	Rozsiahle	
rekonštrukčné	 práce	 prebiehajú	 na	 materskej	 škôlke	 v	 Ľu-
borči.	 V	 rámci	 tohto	 projektu	 bude	 nadstavené	 jedno	 pod-
lažie,	 kompletne	 prerobená	 kuchyňa,	 doplnené	 prvky	 na	
detskom	 ihrisku,	 zakúpené	 moderné	 edukačné	 vybavenie.	 
Po	ich	ukončení	bude	jej	kapacita	rozšírená	o	ďalších	30	miest.	
Som	 presvedčený,	 že	 navýšením	 počtu	miest	 budeme	môcť	 
v	budúcnosti	uspokojiť	nároky	všetkých	rodičov	na	umiestne-
nie	svojho	dieťaťa	v	materskej	škôlke.	V	období	do	konca	roka	
bude	dokončená	rekonštrukcia	výtlkov.	Uvedomujem	si,	že	sa	
nám	v	tomto	roku	nepodarí	opraviť	všetky	miestne	komuniká-
cie.	Osobne	som	prešiel	ulice	nášho	mesta	a	spolu	so	zamest-
nancami	mestského	úradu	sme	sa	snažili	zvoliť	tie	najpriorit-
nejšie.	Ukončili	sme	aj	proces	prijímania	žiadostí	o	pozemky	
v	IBV	Pod	horou	v	m.	č.	Kľúčové.	Na	mestskom	zastupiteľstve	

DOČÍTATE SA
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Vkladanie rév chmeľu do česacej linky

Zber chmeľu v nemšovskej chmelnici

NEMŠOVSKÝ
SPRAVODAJCA

„VÝSLEDOK VŽDY OVPLYVŇUJE 
PREDOVŠETKÝM PRÍRODA. CHMEĽNICA 
JE NEUSTÁLE SKÚŠANÁ SILOU  
A NEVYSPYTATEĽNOSŤOU POČASIA.“ 



NEMŠOVSKÝ                  SPRAVODAJCA

po	 prvostupniarov	 základných	 škôl	
v	 sprievode	 svojich	 rodičov.	 Bábky	
sa	 deťom	 prihovárali	 hlasmi	 bábko-
hercov	 divadelného	 súboru	 Lienka	 
a	 vzájomná	 interakcia	 pomohla	 ko- 
cúrovi	 splniť	 aj	 tie	 najťažšie	 úlohy.	
Tak	ako	to	už	v	rozprávkach	býva,	aj	
tento	príbeh	mal	šťastný	koniec.	Nie- 
len	 svadba	 na	 konci	 rozprávky,	 ale	
najmä	 radosť	 v	 očiach	 detí	 a	 veľký	
záujem	 bolo	 splnením	 predsavzatia	
pripraviť	mladým	 rodinám	 príjemné	
letné	 popoludnie.	 Zážitok	 upevnili	
nielen	sladké	darčeky,	ale	aj	skákací	
hrad	v	mestskom	amfiteátri,	z	ktoré-
ho	sa	ozýval	radostný	smiech	detí.

Miroslava Dubovská

2

RECYKLÁCIA PAPIERA
ČO BY SME MALI VEDIEŤ O TRIEDENÍ PAPIERA
Papier	sa	získava	väčšinou	z	 ihličnatých	stromov,	ako	
je	smrek,	jedľa.	Na	výrobu	1	tony	papiera	sa	spotrebuje	
približne	2	až	3	tony	dreva,	veľké	množstvo	vody	a	elek-
triny.	 Papier	 je	materiál,	 ktorý	 sa	 nedá	 	 donekonečna	
recyklovať,	 ako	sklo	z	dôvodu	skracovania	vlákien	ce-
lulózy.	Priemerná	recyklácia	je	len	5	až	7-krát.	Posledná	
forma	recyklácie	je	napríklad	obal	na	vajíčka	alebo	rolka	
od	toaletného	papiera.

ČO	PATRÍ	DO	TRIEDENÉHO	ZBERU	PAPIERA?
Noviny,	 časopisy,	 kancelársky	papier,	 zošity,	 reklamné	
letáky,	plagáty,	krabice	a	kartóny,	papierové	obaly.
ČO	NEPATRÍ	DO	TRIEDENÉHO	ZBERU	PAPIERA?
Väzbové	 obaly	 kníh,	 mokrý,	 mastný	 alebo	 znečiste-
ný	papier,	asfaltový	a	dechtový	papier,	použité	plienky	 
a	hygienické	potreby,	alobal,	celofán.
ČO	ZÍSKAME,	KEĎ	TRIEDIME	PAPIER?
V	prvom	rade	šetríme	naše	lesy,	vodné	zdroje	a	energie.	 
1	tona	vyzbieraného	papiera	zachráni	až	17	stromov.
ČO	SA	VYRÁBA	Z	RECYKLOVANÉHO	PAPIERA?
Vyrábajú	sa	z	neho	napríklad	noviny,	zošity,	kuchynské	
utierky,	toaletný	papier	atď.

PESTOVANIE CHMEĽU 
V NEMŠOVEJbola	odsúhlasená	cena	65	€/m2	a	v	nasledujúcich	mesiacoch	

bude	 zahájený	 ich	 odpredaj.	 Môžem	 ubezpečiť	 všetkých	 
záujemcov,	 ktorých	 žiadosti	 evidujeme	 na	mestskom	 úrade,	
že	budú	o	celom	postupe	vopred	informovaní	listom.	Prideľo-
vanie	 pozemkov	 nebude	 jednoduchý	 proces.	 Musíme	 vyt- 
voriť	 také	 podmienky,	 aby	 pozemky	 získali	 najmä	 skutoční	 
záujemci	 o	 výstavbu	 svojho	 rodinného	 domu,	 ktorí	 nemajú	
vyriešenú	 svoju	 bytový	 otázku.	 Naším	 cieľom	 je	 eliminovať	 
prípadných	záujemcov,	ktorým	ide	len	o	budúci	finančný	pro-
fit	z	kúpy	pozemku.
	 Zároveň	ma	teší,	že	sa	nám	v	letných	mesiacoch	podarilo	
zorganizovať	koncert	dychovej	hudby	Borovienka	a	moravskej	
kapely	Stříbrňanka.	Pre	deti	sme	pripravili	divadelné	predsta-
venie	Kocúr	v	čižmách.	Úspešne	sme	absolvovali	aj	druhý	roč-
ník	memoriálu	Petra	Kenderu,	kde	sa	v	priateľských	zápasoch	
proti	sebe	postavili	štyri	mužstvá.	
	 Mesiac	október	 je	mesiacom	úcty	k	starším.	Bohužiaľ	mi	
tohoročná	situácia	súvisiaca	s	opatreniami	pred	šírením	ko-
ronavírusu	nedovolí	prihovoriť	sa	našim	seniorom,	želám	im	
všetkým	 aspoň	 prostredníctvom	 Nemšovského	 spravodajcu	
pevné	zdravie,	veľa	síl	a	optimizmu	do	každého	dňa.	
	 V	závere	mi	dovoľte	poďakovať	všetkým	občanom,	ktorým	
záleží	na	vzhľade	nášho	mesta,	dobrých	vzťahoch,	čistom	ži-
votnom	 prostredí	 a	 všetkým	 tým,	 ktorí	 príkladne	 zveľaďujú	
svoj	i	spoločný	majetok	mesta	Nemšová.

Miloš Mojto, primátor mesta

pokračovanie zo str. 1

pokračovanie zo str. 1
OČAMI PRIMÁTORA

vysoký,	 čo	 je	 pre	 ďalšie	 spracovanie	
veľmi	 dôležité.	 V	 porovnaní	 s	minu-
loročnou	 sezónou	 môžeme	 povedať,	
že	 ide	 o	 polovičnú	 úrodu.	 Výsledok	
vždy	 ovplyvňuje	 predovšetkým	 prí-
roda.	Chmeľnica	je	neustále	skúšaná	
silou	 a	 nevyspytateľnosťou	 počasia.	
Za	 svoju	 históriu	 vďaka	 nečakaným	
búrkam	 niekoľkokrát	 celé	 jej	 bloky	
ľahli	k	zemi.	Bohužiaľ	inak	tomu	ne-
bolo	 ani	 tento	 rok.	 V	 nedeľu	 30.	 au-
gusta	 počas	 prebiehajúceho	 zberu,	

ktorý	 sa	 už	 pomaly	 chýlil	 ku	 koncu	
sa	 našim	 územím	 prehnala	 neča-
kaná	 búrka	 s	 prevádzaná	 silným	
vetrom.	 Netrvala	 ani	 15	 minút,	 no	
stačila	na	to,	aby	3,	5	hektára	nepoz- 
bieraného	 chmeľu	 aj	 s	 konštruk- 
ciou	spadlo	na	zem.	Vznikli	tým	veľ-
ké	 škody.	 Miestnych	 poľnohospodá-
rov,	ako	uviedol	vedúci	chmeľu	p.	M.	
Bulko,	táto	situácia	neodradí,	spadnu-
tú	 chmeľničnú	 konštrukciu	 obnovia	 
a	 v	 nasledujúcich	 rokoch	 postavia	
ďalších	12	ha	chmeľnice.	Kde	ich	plá-

nujú	postaviť	zatiaľ	neuviedol,	čakajú	
na	povolenia.
ZÁUJEM SEZÓNNYCH 
PRACOVNÍKOV  
Na	jednej	sezóne	sa	podieľa	40	sezón-
nych	pracovníkov	a	3	stáli	pracovníci.	
Získať	ľudí	na	zapichovanie	chmeľo-
vodičov	a	otáčanie	chmeľu	je	proble-
matické.	Tento	rok	bol	kvôli	pandémií	
záujem	o	práce	na	chmeli	paradoxne	
vyšší	než	obvykle.	Korona	kríza	prie-
beh	prác	ovplyvnila	pozitívne.	Zvýšil	
sa	záujem	najmä	o	jarné	práce.	O	zbe-
rové	práce	býva	záujem	bežne,	najmä	
zo	strany	študentov.	Tohtoročný	zber	
chmeľu	začal	14.	augusta	a	prebiehal	
formou	trojzmennej	prevádzky.
Dňa	3.	septembra	boli	práce	na	zbere	
ukončené.	Najväčší	problém	 je	podľa	
slov	vedúceho	chmeľu	získať	pracov-
nú	silu	od	miestnych	občanov	a	obča-
nov	z	 	okolia.	Miestni	prestávajú	mať	
o	 prácu	 záujem	 aj	 napriek	 tomu,	 že	
jarné	 práce	 nie	 sú	 platené	 od	 výko-
nu	ako	tomu	bolo	v	minulosti,	ale	od	
hodiny.	Chýbajúcu	pracovnú	silu	tak	
museli	neraz	vyriešiť	sezónnymi	pra-
covníkmi	z	východného	Slovenska.	

Miroslava Bachratá

Moderná česacia linka s dvomi česacími stenami

Kalendár zberu triedeného odpadu 4. Q  2020 
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Veľkoobjemový 
+  elektroodpad všetky mestské časti 

2 . 10 .  
3 . 10 . 
9 . 10 . 

10 . 10 .   
papier bytové domy 6 . 10 . 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 21 . 10 . 

Ľuborča, Kľúčové 22 . 10 . 

bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

14 . 10 . 
28 . 10 . 

Nemšová 
2.10.,16.10.,30.10. 

1 . 10 . 
15 . 10 . 
29 . 10 . 
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bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

12 . 11 . 
13 . 11 .   

Nemšová 11 . 11 .  

papier, fólie, 
ostatné plasty bytové a rodinné domy 3 . 11 . 

PET fľaše 
 

Nemšová, Trenčianska 
Závada 18 . 11 . 

Ľuborča, Kľúčové 19 . 11 . 

de
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opotrebovaný 
kuchynský olej všetky mestské časti 30 . 11 .  

tetrapaky  všetky mestské časti 1 . 12 . kovové obaly 
papier bytové domy 1 . 12 . 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 16 . 12 . 

Ľuborča, Kľúčové 17 . 12 . 

Kompostáreň na 
ulici Gorkého 

Otvorená v sobotu od 
10:00 do 12:00 hod. 12 . 12 . 

  
                MINIMALIZUJTE TVORBU ODPADU!   ĎAKUJEME 

                                         OTVÁRACIE HODINY: 
ZBERNÝ DVOR ODPADOV na ulici Borovského, Nemšová 
Pondelok:               ZATVORENÉ    
Utorok - Piatok:     11:30  - 18:00 (November a December od 10.30 - 17:00) 
Sobota:                      9:00  -15:30   

 KOMPOSTÁREŇ na ulici Gorkého, Nemšová 
Streda:                     16:00 - 17:30    (November a December od 16:00 – 17.00) 
Sobota:                       9:00 - 15:00   (November  a December od 10:00 - 12:00 ) 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
KALENDÁR ZBERNÝCH DNÍ ODPADOV V NEMŠOVEJ

MINIMALIZUJTE TVORBU ODPADU!
OTVÁRACIE HODINY

ZBERNÝ DVOR ODPADOV 
NA ULICI BOROVSKÉHO, NEMŠOVÁ

pondelok ZATVORENÉ
utorok až piatok 11:30 - 18:00

(november a december 10:30 - 17:00)
sobota 9:00 - 15:30

KOMPOSTÁREŇ 
NA ULICI GORKÉHO, NEMŠOVÁ

streda 16:00 - 17:30 
(november a december 16:00 - 17:00)

sobota 9:00 - 15:00
(november a december 10:00 - 12:00)

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

www.nemsova.sk

Králikov	 mlyn	 sa	 tešil	 na	 návštevu	
našich	najmenších	22.	augusta	2020.	
Zvýšené	riziko	vzniku	epidémie	CO-
VID-19	však	bolo	dôvodom,	aby	mes-
to	Nemšová	 pozvalo	 deti	 na	 čerstvý	
vzduch	do	vonkajších	priestorov	Kul-
túrneho	centra	Nemšová.	
Rozlúčkou	 s	 tohtoročnými	 letnými	
prázdninami	 pre	 deti	 nášho	 mesta	
bolo	 divadelné	 predstavenie	 „Ko- 
cúr	v	čižmách“,	ktoré	sa	z	Králikovho	
mlyna	vybralo	rovno	do	centra	mesta.	
Terasa	kultúrneho	strediska	sa	kocú- 
rovi	 veľmi	 zapáčila	 a	 s	 očakávaním	
bábkovej	 rozprávky	 sa	 veľmi	 rýchlo	
naplnila	 kopou	 detí	 od	 bábätiek	 až	

KOCÚR V ČIŽMÁCH
NA POTULKÁCH V NEMŠOVEJ

Z detského predstavenia Kocúr v čižmách

Náročné obdobie na organizovanie kultúrnych aktivít nazaskočilo organizátorov, 
ktorí na sklonku prázdnin zorganizovali pre najmenšie deti zábavné popoludnie. 
Slnečná nedeľa bola relaxom pre celé rodiny.

Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA  
SA VYRÁBAJÚ NAPRÍKLAD NOVINY,  

ZOŠITY, LEPENKOVÉ KRABICE,  
OBALY NA VAJCIA, KUCHYNSKÉ UTIERKY,  
TOALETNÝ PAPIER, SKLADAČKY PUZZLE.
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AKÉ BOLO LETO 2020?

BIKE POINT

HUDOBNÉ LETO

Strihanie pásky nového Bike pointu

Najťažší pretek na Považí bol úspešný aj tento rok

Koncert kapely Stříbrňanka z Južnej Moravy

Do Nemšovej zavítala aj dychová hudba Borovienka

Tohtoročné leto bolo iné ako tie 
predošlé, no predsa len sa každé-
mu žiadalo stráviť ho tou tradič-
nou letnou aktivitou – pobytom 
pri vode. Nemšová svojim obča-
nom ponúka možnosť využívať 
zrekonštruované  letné kúpalis-
ko so svojimi atrakciami už piatu 
sezónu a tento rok tomu nebolo 
inak. Pri bazéne sa vystriedalo 
približne 20 000 ľudí dychtivých 
po letnom relaxe.

Otvorenie	tohtoročnej	 letnej	se- 
zóny	sa	začalo	26.	júna	a	pokra-
čovalo	až	do	31.	augusta.	30	dní	
mohli	 občania	 a	 návštevníci	
nášho	mesta	stráviť	slnečné	dni	
na	 kúpalisku,	 ktorého	 kapaci-
ta	 je	 600	 ľudí	 a	 od	 20.	 augusta	 
z	 dôvodu	 	 nepriaznivej	 epide-
miologickej	situácie	bola	zníže-
ná	na	polovicu.
Pozitívnym	vplyvom	tohtoročnej	
sezóny	bolo	odhodlanie	návštev-
níkov,	 ktorí	 napriek	 epidémii	
prišli	 svoj	 voľný	 čas	 alebo	 do-
volenku	stráviť	pri	bazéne.	Rov-
nako	 kladne	 hodnotíme	 prog- 
ram	 tzv.	 letných	škôl	a	 letných	
táborov.	 Skupiny	 detí	 strávili	
na	 kúpalisku	 celé	 dopoludnia	 

Nápad primátora skvalitniť služby 
nášho mesta cyklistom prechád-
zajúcim cyklotrasou „Na bicykli po 
stopách histórie“ podporilo mestské 
zastupiteľstvo a v priebehu dvoch 
mesiacov sa môžeme hrdiť ponukou 
moderných služieb.

Na	 cyklotrase	 v	 katastri	 nášho	
mesta	 bola	 19.	 septembra	 2020	
spustená	 prevádzka	 odpočívad- 
la	 –	 kontajnerového	 bufetu,	 kto-
rý	 sa	 nachádza	 v	 areáli	 letného	
kúpaliska.	 Príznačný	 názov	 BIKE	
POINT	 označuje	 miesto	 nielen	
pre	 doplnenie	 energie	 cyklistov	 
s	príjemným	posedením	na	terase,	
ale	 i	 nabíjačku	 pre	 elektrobicykle	 
a	 solárnu	 inteligentnú	 lavičku	 

a	 využili	 tak	 atrakcie	 ako	 
i	 športové	 plochy.	 Negatívne	
ovplyvnili	prevádzku	tak	epide-
miologické	nariadenia	ako	i	ne-
priaznivé	 počasie	 najmä	 v	 júli,	
kedy	sa	sezóna	 javila	ako	najs- 
labšia.	No	 v	konečnej	 dôsledku	
ju	možno	 označiť	 ako	 viac	 ako	
dobrú.	 Letné	 kúpalisko	 pris-
pelo	 aj	 spoločenskou	 udalos- 
ťou	 a	 8.	 augusta	 zorganizovalo	
za	 výraznej	 podpory	 vedenia	
mesta	 Old	 párty,	 ktorá	 dopadla	
nad	 očakávania.	 Účasť	 takmer	
600	 ľudí,	ktorí	 sa	prišli	 zabávať	
prekvapila	aj	usporiadateľov.
TOP	ponukou	služieb	tejto	sezó-
ny	 bol	 novovybudovaný	 umelý	
tieň	 určený	 najmä	 pre	 rodiny	 
s	malými	deťmi	so	100	%	využi-
tím.	Plány	ako	skvalitniť	služby	
do	budúcej	sezóny	budú	závisieť	
od	 finančnej	 analýzy	 sezóny	
2020.	 Mestský	 podnik	 služieb	
mesta	 Nemšová	 sa	 pohráva	 
s	 novými	 nápadmi	 ako	 zatrak-
tívniť	už	teraz	prosperujúci	are-
ál	letného	kúpaliska.	

Informácie poskytol vedúci prevádzky 
mestského kúpaliska Ľubomír Škuta.

Miroslava Dubovská

s	USB	portmi	 a	 s	wifi	pripojením.	
Ďalším	bonusom	je	dostupná	čistá	
voda	 a	 splachovacie	 toalety.	 BIKE	
POINT	 je	 v	 správe	 rozpočtovej	 or-
ganizácie	 mesta	 Mestský	 pod-
nik	služieb	Nemšová	s.	 r.	o.,	ktorý	
plánuje	 prevádzkovať	 zariadenie	
každoročne	 spravidla	 od	 začiatku	
apríla	do	konca	októbra.
Na	 pravé	 sobotňajšie	 poludnie	
bola	slávnostne	prestrihnutá	pás-
ka	 primátorom	 mesta	 Nemšová	
Milošom	 Mojtom	 a	 županom	 Ja-
roslavom	Baškom.	Otvorenia	 tejto	
jedinečnej	 prevádzky	 sa	 zúčast-
nilo	 množstvo	 hostí,	 nadšencov	
cyklistiky,	 ale	aj	miestnych	obča-
nov,	o	ktorých	komfort	sa	postarali	
dievčatá	–	krojované	florbalistky.

Pre	 pravdepodobnosť	 vysokej	
koncentrácie	 ľudí	 a	 nemožnosť	
zabezpečiť	 opatrenia	 v	 zmys- 
le	 platných	 nariadení	 sme	 sa	 
v	 tomto	 roku	 rozhodli	 upustiť	 od	
organizácie	 tradičného	 jarmoku.	
Leto	 v	 Nemšovej	 by	 sa	 však	 ne-
zaobišlo	 bez	 koncertných	 vys- 
túpení,	 ktoré	 sa	 už	 niekoľko	 ro-
kov	 konajú	 v	 rámci	 hudobného	
leta.	 Keďže	 nám	 počasie	 pria-

lo,	 odohral	 sa	 koncert	 dychovej	
hudby	 Borovienka	 po	 prvýkrát	
na	 terase	 Kultúrneho	 centra	 
v	 Nemšovej.	 Základom	 ich	 re-
pertoáru	 sú	 ľudové	 piesne,	 ale	 aj	
piesne	 získané	 vlastnou	 tvorbou	
a	 zberateľskou	 činnosťou	 členov.	
Poslednú	 augustovú	 nedeľu	 sa	
sála	 Kultúrneho	 centra	 zaplnila	
priaznivcami	 kapely	 Stříbrňan-
ka,	 ktorá	 k	 nám	 zavítala	 z	 Juž-

nej	Moravy.	 Skladbami,	 prevažne	 
z	 ich	 vlastnej	 tvorby,	 si	 vyslúži-
li	 potlesk,	 z	 ktorého	 	 sme	 mohli	
usúdiť,	že	sa	k	nám	v	budúcnosti	
určite	 vrátia.	 Leto	 sa	 s	nami	 roz-
lúčilo	 príjemným	 počasím	 a	 my	
pevne	 veríme,	 že	 sa	 nám	 v	 bu- 
dúcom	roku	podarí	podobných	vy-
stúpení	zorganizovať		ešte	viac.	

Barbora Koníčková

Pri	prípravách	tohtoročného	preteku	sme	si	dali	tri	ciele	-	dodržať	rodinnú	
atmosféru,	priniesť	na	romantickú	trasu	niečo	nové	a	toto	všetko	urobiť	pri	
dodržaní	 všetkých	 covidovsko-hygienicko-epidemiologických	 opatrení.	
Zodpovedne	prehlasujeme	že	sme	do	 toho	dali	maximum	po	každej	 strán-
ke.	 V	 cieli	 sme	mali	možnosť	 vidieť,	 že	 naplno	 ste	 išli	 aj	 vy!	 Sme	 šťastní	 
a	vďační,	že	ste	si	prišli	zasúťažiť	zo	všetkých	kútov	Slovenska	i	Česka.	

Pretekári,	cukríci,	i	rotvíci,	patrí	Vám	veľké	ĎAKUJEM!	Ďalšie	poďakovanie	
patrí	všetkým	priateľom	a	sponzorom,	ktorí	nám	pomohli	celú	akciu	obohatiť	
o	tombolu	a	rôzne	športovo/	rodinné	aktivity.	A	tá	najväčšia	vďaka	patrí	STA-
FF	tímu!	Ak	by	sme	mali	definovať	našich	stafákov,	tak	sú	to	dobrosrdeční	
pozitívni	anjeli	strážni,	ktorí	dávajú	pozor	na	hladký	chod	celého	preteku.
Finančný	výťažok	z	celej	akcie	po	zaokrúhlení	činil	 1	 500	€,	ktoré	sme	ve-
novali	 Jozefovi	 Vavrúšovi	 z	 Kľúčového,	 Antonovi	 Ďurišovi	 z	 Nemšovej	 
a	Majke	Gabrišovej	z	Trenčianskej	Závady.

CHAMPION RACE 2020

www.nemsova.sk

Terasa novootvoreného Bike pointu

Môžeme	 byť	 právom	 hrdí	 tak	 na	
ideu	 ako	 i	 na	 schopnosť	 vyvinúť	
maximálne	 úsilie	 pri	 realizácii	
projektu.	Spoločne	verme,	že	BIKE	
POINT	zostane	čistou	a	kultúrnou	
zastávkou	pre	každého	cyklistu.

Miroslava Dubovská

odpočívadlo s progresívnymi technológiami
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	 V	okrese	Trenčín	sa	nchá-
dza	38	obvodov	a	Nemšová	je	jed-
ným	 z	 nich.	 Nachádza	 sa	 tu	 36	
organizovaných	 včelárov	 a	 traja	
neorganizovaní	 včelári.	 Predse-
dom	 včelárov	 je	 Ivan	 Štefánek	 
z	Ľuborče	a	dôverníkom	Ján	Gu-
rín	 z	 Nemšovej.	 Včelári	 sa	 na-
chádzajú	vo	všetkých	mestských	
častiach	 a	 starajú	 sa	 o	 viac	 ako	
332	včelstiev.	Najviac	43	včelstiev	
má	J.	Gurín	z	Nemšovej	 a	okolo	
40	včelstiev	má	včelár	A.	Chudo	
z	 Ľuborče.	 Väčšina	 miestnych	
včelárov	sa	radí	medzi	malovče-
lárov,	 to	znamená	že	majú	do	10	
včelstiev.	 Najdlhšie	 55	 rokov	 sa	
včelám	 venuje	 pán	 Š.	 Koníček	
z	Ľuborče	a	v	súčasnosti	 	má	12	
včelstiev.	 V	 obvode	Nemšová	 sa	
nachádza	aj	 jeden	kočujúci	vče-
lár	I.	Strápek	z	Nemšovej.

AKÝ BOL ROK PRE VČELÁROV  
U NÁS, SPÝTALI SME SA  
PREDSEDU VČELÁROV
 V	 rôznych	 médiách	 sa	
uvádzajú	 len	 samé	sťažnosti,	 že	
takýto	 slabý	 rok	 ešte	 nezažili.	 
I	 okolité	 štáty	 uvádzajú	 veľmi	
nízke	znášky.	Množstvo	včelárov	
aj	u	nás	pozorovalo	v	tomto	roku	
zvýšenú	 rojivosť	 včiel.	 Podľa	
predsedu	 sa	 v	 tomto	 obvode	
chová	 predovšetkým	 Krans- 
ká	 včela.	 Včelstvo	 je	 nastavené	
na	 včasné	 jarné	 znášky.	 Zna-
mená,	to	že	ak	včelstvo	neprezi-
muje	v	plnej	 sile	a	do	 jari	nejde	 
s	 plným	 nasadením,	 tak	 veľa	
medu	 nestihne	 nazbierať.	 Kto	
nezachytí	 jarné	 medy,	 už	 len	
veľmi	ťažko	získa	nejaké	neskôr.	 

V	 našom	 obvode	 končí	 sezóna	
lipou,	približne	druhý	júlový	týž-
deň	a	včelári	rátajú	len	s	dvoma	
znáškami.	 Iné	 znášky,	 ako	 nap- 
ríklad	 slnečnicu,	 tu	 nemáme.	
S	 porovnaním	 s	 inými	 časťami	
Slovenska,	 kde	 sú	 aj	 tri	 znášky,	
je	 to	 menej.	 Miestne	 družstvo	
väčšinou	 osieva	 repku,	 kukuri-
cu,	 repu	 a	 zbožie.	 Zaujímavým	
sa	javí	pestovanie	horčice,	ktorú	
PD	 Vlára	 vysialo	 v	 okolí	 Novej	
Nemšovej.	Podľa	predsedu	jarné	
znášky	 neboli	 najhoršie.	 Pos- 
ledné	 tri	 roky	 sú	 ale	 štatisticky	
slabšie.	Ten,	kto	mal	pripravené	
včelstvá	 do	 jarnej	 znášky,	 bol	
spokojný.	Samozrejme,	že	všetko	
ovplyvňuje	príroda,	prídu	ochla-
denia	a	podobne	a	s	tým	sa	musí	
včelár	vysporiadať	a	prispôsobiť	
sa.	Ak	sa	dokáže	správne	posta-
rať	 o	 včelstvo,	 	 tak	 je	 schopné	
dať	mu	 aj	 druhú	 znášku.	 „Žiad-
ne	zviera	nie	je	tak	odkázané	na	
vonkajšie	 prostredie	 ako	 včela“, 
uvádza	ďalej	predseda	včelárov.

VZŤAHY MIESTNEHO  
DRUŽSTVA A VČELÁROV  
A POSTREKY NA POLIACH
V	niektorých	regiónoch	Slovens- 
ka	 vedia	 mať	 chovatelia	 včiel	
problémy	s	miestnymi	agropod-
nikateľmi	 a	 s	 ich	 chemickou	
ochranou	 porastov.	 Tu	 u	 nás	 sú	 
s	 miestnym	 družstvom	 dobré	
kontakty	i	vzťahy.	Vedenie	druž-
stva	sa	vie	ohlásiť,	keď	sa	pripra-
vujú	postreky	a	pri	 tejto	proble-
matike	 kooperujú	 s	 predsedom	
včelárov.	 Podľa	 predsedu	 včelá-
rov	by	bolo	najvhodnejšie	postre-
kovať	v	noci	a	miestne	družstvo	
tak	to	aj	vykonáva.	

PODPORA OD ŠTÁTU  
A EURÓPSKEJ ÚNIE

	 V	tomto	roku	je	od	Európ-
skej	Únie	sľúbená	pomoc	vo	výš-
ke	4	eur	na	včelstvo,	v	minulosti	
to	 boli	 približne	 dve	 eurá.	 Exis-
tuje	 Nariadenie	 vlády	 337/2019 
o	 poskytovaní	 pomoci	 na	 vyko-
návanie	opatrení	zahrnutých	do		
vnútroštátneho	 programu	 pre	
sektor	včelárstva.“	Ide	o	finančnú	
pomoc	z	prostriedkov	Európskej	
únie	a	z	prostriedkov	zo	štátneho	
rozpočtu.	Prostriedky	slúžia	nie- 
len	na	 technickú	pomoc,	 nákup	
napr.	 medomedov,	 ometačov,	 
a	 iných	 pomôcok	 slúžiacich	 na	
chov	 včiel	 a	 spracovanie	medu,	
ale	tiež	na	realizáciu	prednášok.	

Ďalej	existuje	aj	podpora	pre	ko-
čovných	 včelárov.	 Kočovaním	
je	 možné	 získať	 čisté	 druhové	
medy.	

KVALITA A CENA MEDU 

Osobný	názor	včelára	je,	že	7,5	-	8 
eura	 za	 kvalitný	 miestny	 med	
je	v	poriadku.	Možno	dôjde	k	si-
tuácii,	že	kvetový	tekutý	 	med	a	
medovica	 sa	 budú	 dorovnávať	
na	8	eur,	ale	nemyslí	si,	že	by	to	
malo	ísť	do	nejakej	výšky.	Každý	
miestny	 včelár	 má	 celoživotnú	
cestu	 k	 zákazníkovi	 a	 nedovo-
lí	 si	 predať	 nekvalitný	 med,	 no	
konkuruje	tu	dovoz	lacných	me-
dov	zo	zahraničia.	Na	Slovensku	
máme	veterinárny	 zákon,	 podľa	
ktorého	sú	zakázané	antibiotiká,	
uviedol	 predseda	 včelárov.	 Vo	
svete	 je	 bežné	 liečiť	 včely	 an-
tibiotikami,	 čo	 sa	 potom	 môže	
prejaviť	aj	v	mede.	Podľa	predse-
du	 je	 dôležitá	 prevencia,	 ktorou	
zabránime,	 aby	 sme	 boli	 nútení	
dôjsť	až	k	takémuto		riešeniu.	
Miestny	 med	 sa	 okrem	 výsta-
vy	 ovocia,	 zeleniny	 a	 kvetov	 dá	
kúpiť	priamo	u	včelárov,	na	čo	sú	
miestni	 obyvatelia	 už	 zvyknutí.	
Niektorí	 včelári	 investujú	 aj	 do	
marketingu,	 majú	 svoje	 etikety	
a	 tam	 už	 uvedú	 aj	 svoje	 údaje.	
Množstvo	 včelárov	 z	 Nemšo-
vej	 má	 dokonca	 právo	 používať	
ochrannú	 známku	 „slovenský	
med“.	 Medy,	 ktoré	 túto	 známku	
majú,	boli	podrobené	rozborom.
 
AKO MÔŽE MESTO ČI OB-
ČANIA POMÔCŤ MIESTNYM 
VČELSTVÁM?

Potrebné	je	predovšetkým	vytvá-
rať	 kvitnúce	 nektárodajné	 pásy,	
zelené	 pásy	 a	 remízky	 na	 po- 
liach,	 vysádzať	medonosné	 ras-
tliny	 a	 postrekovať	 predovšet-
kým	 v	 noci.	 Stále	 sa	 rúbu	 stro-
my,	 ale	 vysádzať	 ich	 nevidíme.	
Nevysádza	sa	typický	slovanský	
strom	 lipa.	 Buduje	 sa	 množ-
stvo	 cyklotrás,	 čo	 je	 vynikajúce,	
ale	bolo	by	dobré,	keby	sa	popri		
nich	 vysadila	 napr.	 lipa	 veľko-

listá	či	malolistá	alebo	javory.	Tu	
sa	 však	 stretnete	 z	 nevôľou,	 že	
korene	 narušia	 cesty,	 ale	 treba	
ich	dať	nie	na	2-3	metre,	 ale	na	
10-15	 metrov	 a	 mohlo	 by	 to	 byť	 
v	poriadku.	

REMÍZKY A ZELENÉ PÁSY

	 Sú	časti	krajiny,	ktoré	po-
skytujú	 prirodzený	 úkryt	 drob-
ným	 živočíchom	 v	 otvorenom	
priestranstve,	 sú	 to	 v	 podstate	
medze,	 hranice	 na	 poliach,	 kto-
ré	 sú	 prerastené	 rôznymi	 stro-
mami,	 kríkmi,	 šípkami	 a	 inou	
vegetáciou.	 Ako	 uviedol	 miest-
ny	včelár,	v	minulosti	 	to	bolo	aj	
miesto,	kde	sa	 i	sedliak	schoval	

pred	 slnkom,	 keď	 prišla	 žena	 
s	 obedom.	 Najviac	 remízok	
ubudlo	 po	 kolektivizácii	 v	 50.	
rokoch	 20.	 stor.,	 kedy	 boli	 malé	
polia	 spojené	 s	 veľkými	 lánmi,	
čím	 sa	 znížil	 ich	 počet	 a	 znížil	
sa	 tak	 aj	 výskyt	 niektorých	 ži-
vočíchov.	Remízky,	poľné	medze	
i	 cesty	 majú	 zásadný	 ekologic-
ký	 význam,	 pretože	 podporujú	
biologickú	 rozmanitosť,	 chrá-
nia	 pôdu	 pred	 eróziou	 spôsobe-
nou	 vetrom	 a	 bránia	 splavova-
niu	 pôdy	 pri	 veľkých	 dažďoch.	
Podľa	 legislatívy	sú	považované	
za	 významný	 krajinný	 prvok 
a	 ich	 	 znovu	 zakladanie	 je	 pod-
porované	 aj	 dotačnou	 politikou.	
Rovnako	 tu	 chýbajú	 aj	 zelené	
pásy	 po	 okrajoch	 polí.	 Podľa	
včelára	 by	 stačilo,	 keby	 napr.	 
3	metre	od	kraja	poľa	nechali	ze-
lený	pás,	 ľahšie	 by	 sa	 to	 poľno-
hospodárom	 obrábalo	 a	 na	 dru-
hej	 strane	 by	 obsahoval	 nielen	
nektárodajné	 rastliny,	 ale	 bol	
by	 to	 priestor	 i	 pre	 hmyz,	 zver,	
bažanty	 či	 vtáctvo.	 Napríklad	 
v	Čechách	využívajú	 túto	 formu	
podpory	aj	cez	Eurofondy,	ale	na	
Slovensku	 tak	 zatiaľ	 nie	 je.	 No	
veríme,	 že	 sa	 to	 čoskoro	 zmení,	
hovorí	predseda	včelárov.	

Miroslava Bachratá

 

4 www.nemsova.sk

Včelnica pána Begáňa z Nemšovej

Včelnica pána Chuda z Ľuborče

Vstup do včelnice pána Chuda v Ľuborči

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO 
ZVÄZU VČELÁROV TRENČÍN, 
OBVOD NEMŠOVÁ
Prvé zmienky o chovateľovi včiel u nás  sú z roku 1860, venoval sa im Georg Králik, po ňom Urbánek, Eugen Litera, no-
tár Betöfy a po ňom Karol Sándor, bývalý richtár Ondrej Laco, Ondrej Vavruš, rodina Prnovcov, Jakub Kramer a po ňom 
Júlia Trauerová, František Kolárik a po ňom do 1. sv. vojny učiteľ a kronikár František Péč. Systematicky a vytrvalo za-
čal v Ľuborči včeláriť od roku 1906 Štefan Hamaj. Od tých čias ubehlo 114 až 160 rokov a dnes tu máme organizované  
i neorganizované moderné včelárstvo.

„...ĎALEJ EXISTUJE  
AJ PODPORA PRE  
KOČOVNÝCH VČELÁROV. 
KOČOVANÍM JE MOŽNÉ 
ZÍSKAŤ ČISTÉ  
DRUHOVÉ MEDY.“

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

REMÍZKY, POĽNÉ MEDZE 
I CESTY MAJÚ ZÁSADNÝ 
EKOLOGICKÝ VÝZNAM, 
PRETOŽE PODPORUJÚ 
BIOLOGICKÚ ROZMANI-
TOSŤ, CHRÁNIA PÔDU 
PRED ERÓZIOU SPÔSO-
BENOU VETROM A BRÁ-
NIA SPLAVOVANIU PÔDY 
PRI VEĽKÝCH DAŽĎOCH.
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TOHTOROČNÉ
TÁBORENIE
BOLO VEĽKOU
VÝZVOU

Na letnom tábore sa cestovalo v čase so špeciálnym lietajúcim strojom

“Zvládli sme to!” Tak zneli naše posled-
né slová potom, čo sme úspešne ulo-
žili poslednú žrď indiánskeho Tee-Pee 
a vyniesli poslednú plachtu z podsady  
do nášho skladu.

Aj	 tento	 rok	 sa	 už	 ako	 tradične	 konal	
skautský	 tábor	 117.	 zboru	 sv.	 Františka	 
z	Assisi.	Slnečné	aj	daždivé	dni	sme	preží-
vali	na	našom	táborisku	-	na	Vláre.	Staršie	
deti	strávili	na	tábore	9	dní,	tie	mladšie	sa	
k	nim	pridali	o	tri	dni	neskôr.		Boli	to	dni	
plné	dobrej	nálady,	pohodičky,	parádnych	
aktivít,	 spevu,	 práce	 na	 sebe,	 stavania	 aj	
búrania	 táborových	 stavieb	 či	 budovania	
silnejších	priateľstiev.	
Tento	 rok	 bol	 výnimočný,	 po	 dlhých	 ro-
koch	sa	na	tábore	stretli	všetky	vekové	ka-
tegórie	-	od	najmladšieho	vĺčaťa	a	včielky	
až	po	našich	dospelých	skautov	a	skautky.	
Zároveň	 sa	 nám	 podarilo	 zorganizovať	
najväčší	tábor	aký	si	náš	zbor	pamätá.	Zú-
častnilo	sa	ho	95	našich	členov	z	Horného	
Srnia,	Nemšovej	a	Dolnej	Súče.	Veľmi	nás	
teší	veľký	záujem	o	naše	tábory	a	o	našu	
pravidelnú	 celoročnú	 činnosť	 a	 zároveň	
sa	 touto	 cestou	 chceme	 poďakovať	 rodi-
čom	 za	 prejavenú	 dôveru.	 Na	 tábore	 sa	
každý	z	nás	musel	troška	prekonať	či	pár	
dní	 prežiť	 mimo	 svojej	 komfortnej	 zóny.	
Pre	niekoho	bola	výzva	zvládnuť	tieto	dni	
bez	 rodičov,	 pre	 iných	 využívanie	 latríny	
či	 umyvárky	 a	 pre	 niekoho	 vydržať	 bez	
mobilu	 či	 internetu.	 Tábor	 je	 tiež	 príleži-
tosť	naučiť	sa	niečo	nové.	Niekto	sa	naučí	
stavať	Tee-Pee,	niekto	navariť	polievku	pre	
95	ľudí,	iný	zase	spracovať	drevo	od	veľkej	
klady	až	po	malú	triesku...	Okrem	toho	je	
skautský	tábor	aj	skvelou	príležitosťou	na	
budovanie	 rôznych	 životných	 zručnos-
tí.	 Našich	 rangerov	 (mladých	 vedúcich)	
vedieme	k	 tomu,	 aby	 sa	 snažili	 racionál-
ne	 riešiť	 konflikty,	 ktoré	 nastanú	 v	 tíme.	
Namiesto	ich	premlčania	ich	riešime	cez	
otvorenú	 diskusiu,	 pri	 ktorej	 sa	 hľadáme	
spoločné	riešenia	vzniknutého	problému.

Tábor	 je	 tiež	 výbornou	 príležitosťou	 na	
rozvoj	budovania	tímovej	práce	a	rešpektu	
voči	druhým.	Rôzne	názory,	či	pohľady	na	
veci	sa	snažíme	skombinovať	tak,	aby	nám	
na	 konci	 dňa	 behali	 po	 našej	 táborovej	
lúke	šťastné	deti,	ktoré	si	plnými	dúškami	
užívajú	dni	v	prírode.	Našim	výchovných	
cieľom	 nie	 je	 len	 tradičné	 klišé	 naučiť	
deti	prežiť	v	prírode,	ale	naučiť	ich	preží-
vať	v	dnešnom	svete,	 tak	aby	z	nich	boli	
zodpovední	a	aktívni	občania,	ktorí	môžu	
byť	 vzorom	 pre	 svojich	 blízkych,	 pria- 
teľov	či	spolužiakov.

Katarína Plevová

Z DENNÍKA NEMŠOVSKEHO HASIČSKÉHO ZBORU

  Vzhľadom	 na	 formujúcu	 sa	 výraznú	 
oblačnosť,	ktorá	smerovala	k	Nemšovej	bol	
vykonaný	 preventívny	 monitoring	 riziko-
vých	úsekov	na	 území	mesta	 a	 jeho	 častí,	
čo	 sa	 ukázalo	 ako	 opodstatnené	 nakoľko	
pre	 zhoršujúcu	 sa	 situáciu	 veliteľ	 hasičov	 
v	čase	14:55	vyhlásil	poplach	-	technický	zá-
sah	na	letnom	kúpalisku.	
Na	miesto	udalosti	vyrazil	jeden	kus	techni-
ky	(CAS25	Liaz)	s	protipovodňovým	vozíkom	
a	posádkou	1+2.	Po	príchode	na	miesto	za-
čala	jednotka	s	odčerpávaním	vody	zo	stro-
jovne	 kúpaliska	 a	 priestoru	 pri	 schodoch	
dvomi	 kusmi	 plávacieho	 čerpadla	 POSEI-
DON,	 čim	 sa	 podarilo	 zabrániť	 škodám	na	
technológii	a	vytopeniu	prízemných	pries-
torov	budovy	kúpaliska.	Náročnosť	zásahu	
vyžadovala	navýšenie	síl,	preto	veliteľ	zása-
hu	o	16:05	požiadal	o	navýšenie	a	na	miesto	
prišli	 ďalší	 2	 členovia	 DHZO.	 Po	 ukončení	
odčerpávania	 vody	 jednotka	 vyčistila	 celý	
priestor	 pred	 kúpaliskom,	 provizórne	 od-
vodnila	podestu	schodiska,	prečistila	odto-
kové	žľaby	a	členovia	pozametali	nečistoty.	 
V	čase	17:25	bola	technika	riadne	ošetrená	
a	 zaradená	 do	 pohotovosti.	 Pri	 zásahu	 sa	
nikto	nezranil,	počet	zasahujúcich	1+4.	

	 	 	 	 Dňa	 27.	 06.	 2020	
bol	 prostredníctvom	
rádiového	 spojenia	
vyhlásený	 poplach	
všetkým	 jednotkám	
v	zriaďovateľskej	pô- 
sobnosti	mesta	Nem- 
šová.	 Išlo	 o	 taktic-
ké	 cvičenie	 -	 požiar	
trávy	 a	 suchého	 po- 

	 rastu	na	hranici	katastrov	obce	Nem- 
šová	 a	 Borčice.	 Veliteľ	 cvičenia	 povolal	
na	miesto	 udalosti	 CAS25	 Liaz	 (Nemšová)	 
s	posádkou	1+6,	ktorá	po	príchode	na	miesto	
zriadila	 dopravné	 a	 útočné	 vedenie	 s	 dvo-
mi	 C	 prúdmi.	 Po	 prieskume	 miesta	 bola	
veliteľom	 nájdená	 osoba	 s	 popáleninami	 
a	 v	 bezvedomí,	 ktorá	 bola	 na	 nosidlách	
transportovaná	 na	 štáb	 a	 odovzdaná	 do	
opatery	 zdravotníkom.	 Medzitým	 požiar	
vypukol	 aj	 na	 druhej	 strane	 hrádze	 a	 bolo	
treba	navýšiť	sily	a	prostriedky.	Na	miesto	
udalosti	dorazila	CAS25	Liaz	(Kľúčové)	1+7,	
ktorej	 prieskumom	 bola	 v	 druhom	 úseku	
nájdená	 ďalšia	 osoba,	 prebehol	 transport	
a	 pokračovalo	 sa	 v	 hasení	 daného	miesta.	
Nakoľko	 výdatné	 hasenie	 malo	 za	 násle-
dok	veľkú	spotrebu	vody,	dorazila	Avia	A31	
s	PPV	(Ľuborča)	s	posádkou	1+5,	ktorá	podľa	
pokynov	veliteľa	 zriadila	dve	 sacie	miesta	
vo	 Váhu	 a	 dopravným	 vedením	 dopĺňala	
obe	cisterny.	Po	ukončení	prvej	časti	cviče-
nia	sme	preverili	funkčnosť	a	možnosti	pro-
tipovodňových	bariér,	kedy	bola	postavená	
bariéra	v	dĺžke	20	m	a	výškou	1,5	m.
Po	 ukončení	 cvičenia	 sa	 všetky	 jednotky	
vrátili	na	hasičskú	zbrojnicu	do	Nemšovej,	
kde	bola	technika	riadne	ošetrená,	doplne-
né	PHM	a	všetci	sme	si	spoločne	sadli	k	vý-
bornému	gulášu.

	 	 	 Na	 pokyn	 veliteľa	 DHZO	 v	 čase	 13:50	 
vyrazila	 CAS25	 s	 jednotkou	 na	 futbalové	
ihrisko,	kde	sa	konal	memoriál	Petra	Ken-
deru.	 Na	 mieste	 sme	 našim	 najmenším	
predviedli	 výstroj,	 výzbroj	 a	 techniku,	 kto-
rou	 disponujeme	 a	 zároveň	 si	 deti	 mohli	
zasúťažiť	na	hasičskej	 	prekážkovej	dráhe,	
ktorú	sme	pre	nich	pripravili.	Z	plánované-
ho	programu	na	dve	hodinky	sme	pre	veľký	
záujem	prekážkovú	dráhu	zbalili	až	o	18:40.	
Nemšovských	hasičov	v	ten	deň	navštívilo	
viac	ako	100	detí,	z	ktorých	niektoré	trať	od-
behli	viac	ako	20-krát.

	 	 	 	 	 Dňa	 24.	 08.	 2020	 sme	 boli	 v	 čase	 9:41	
správcom	 letného	 kúpaliska	 požiadaní	 
o	 výjazd	 na	 technický	 zásah,	 kedy	 došlo	 
k	 poruche	 na	 potrubnom	 systéme	 vyrov-

návacej	nádrže	plaveckého	bazéna.	Veliteľ	
zásahu	 vyhlásil	 poplach	 v	 čase	 9:43	 a	 do	
desiatich	minút	od	vyhlásenia	poplachu	na	
miesto	vyrazila	štvorkolka	s	PPV	(1+1),	ďalší	
člen	dorazil	na	osobnom	vozidle.	Po	obhliad- 
ke	bola	nasadená	vyzbroj	PPV	–	plávajúce	
čerpadlo	POSEIDON	a	kalové	čerpadlo	HE-
RON.	Vyrovnávajúca	nádrž	bola	vyčerpaná	
a	odovzdaná	správcovi,	technika	ošetrená	a	
zaradená	do	pohotovosti	11:25.	Vzhľadom	na	
pretrvávajúce	problémy	sme	na	miesto	opä-
tovne	vyrazili	v	čase	14:31	s	rovnakou	tech-
nikou/štvorkolka	 (1+1)	 a	 osobné	 auto	 (1+1).	
Po	sanácii	technickej	poruchy	bola	techni-
ka	zaradená	do	pohotovosti	16:35.

						Dňa	27.	08.	2020	sme	v	čase	16:38	prijali	 
z	 KOS	 správu	 o	 požiari	 RD	 v	 Trenčianskej	
Závade.	 Veliteľ	 prostredníctvom	 zvoláva-
cieho	 systému	 vyhlásil	 poplach	 členom	
DHZO	a	v	čase	16:52	na	miesto	udalosti	vy-
razila	CAS25	RTHP	s	posádkou	1+9.	Po	prí-
chode	 na	 miesto	 už	 zasahovali	 jednotky	 
z	DCA	a	Trenčína	s	3	kusmi	techniky.	Nás- 
ledne,	 po	 zahlásení	 sa	 veliteľovi	 zásahu	
jednotka	 vzhľadom	 na	 silné	 zadymenie,	
vykonávala	 podľa	 pokynov	 asistenciu	 pri	
hasiacich	a	asanačných	prácach.	Na	miesto	
dorazila	 aj	 jednotka	 z	 Trenčianskej	 Teplej	
s	 dvoma	 kusmi	 techniky.	 Zhorenisko	 bolo	
odovzdané	na	monitoring	v	čase	19:00,	kedy	
na	mieste	ostala	časť	zasahujúcich	hasičov,	
druhé	 družstvo	 ich	 na	 mieste	 vystrieda-

lo	o	23:00	a	svoju	činnosť	ukončili	o	03:00.	 
V	čase	03:14	bola	technika	zaradená	do	po-
hotovosti.	Na	zásahu	sa	nikto	nezranil.

					Síce	krátka,	ale	intenzívna	búrková	čin-
nosť	sa	postarala	o	to,	že	pracovný	týždeň	sa	
členom	DHZO	začal	už	v	nedeľu	večer.
Dňa	 30.	 08.	 2020	 prijal	 v	 čase	 19:28	 veliteľ	
DHZO	 oznámenie	 od	 občanov	 o	 nebez-
pečnej	situácii	-	spadnutom	strome	na	ces-
te	I.	triedy	(57)	v	smere	na	Novú	Nemšovú.	
Na	 miesto	 udalosti	 vyrazila	 v	 čase	 19:36	
CAS25	RTHP	s	posádkou	1+4.	Po	príchode	na	
miesto,	spoločne	s	príslušníkmi	HaZZ	DCA	
sprejazdnili	daný	úsek.	Medzitým	boli	pros- 
tredníctvom	KOS	veliteľovi	nahlásené	ďal-
šie	popadané	stromy	a	tak	sa	jednotka	pre-
sunula	na	Moravskú	ulicu,	kde	uvoľnili	časť	
cesty	a	chodník.	Po	sprejazdnení	ulice	bol	
odprataný	aj	strom	v	koľajisku	–	trasa	smer	
L.	Rovne.	Najkomplikovanejšia	časť	večera	
nastala	až	po	ohlásení	vyvráteného	stromu	
a	zakliesnení	do	koruny	ďalšieho,	kedy	hro-
zil	pád	na	bytový	dom	resp.	ohrozenie	vo-
dičov,	ktorí	vozili	chmeľ	z	priľahlej	chmeľ-
nice.	Na	miesto	bola	povolaná	technika	zo	
stanice	NMnV	–	Iveco	Magirus	MULTISTAR,	
prostredníctvom	ktorých	bol	orezom	nebez-
pečných	konárov	problémový	strom	odľah-
čený	a	samotný	strom	aj	okolitý	priestor	za-
bezpečený	tak,	aby	sa	nikomu	nič	nestalo.	
Po	zabezpečení	miesta	 sme	sa	na	základe	
ďalšieho	oznámenia	presunuli	na	Dubnickú	
ulicu,	 kde	bol	 rovnako	 spadnutý	 cez	 cestu	
mohutný	 strom	 a	 bránil	 prejazdu	 v	 oboch	
smeroch.	Všetky	rizikové	miesta	boli	počas	
odstraňovania	následkov	búrky	zabezpeče-
né	reguláciou	dopravy	v	oboch	smeroch.
Na	základňu	sa	jednotka	dostala	presne	po	
4	hodinách	a	 technika	bola	 zaradená	späť	
do	pohotovosti	v	čase	23:35.	Počas	zásahov	
sa	nikto	nezranil.

Tomáš Prno

LETO SA POVAŽUJE ZA OBDOBIE RELAXU, DOVOLENIEK A SLNEČNÝCH LÚČOV, NO PRE HASIČOV BOLO TOTO LETO OBDO-
BÍM VYHRNUTÝCH RUKÁVOV. NIEKOĽKO UDALOSTÍ TOHTO LETA OVPLYVNILO ŽIVOT NÁŠHO MESTA A UNIFORMOVANÍ MUŽI 
ZA ZVUKU SIRÉN HASIČSKÝCH ÁUT BOLI PRI TOM.

Hasičská prekážková dráha

Požiar rodinného domu v Trenčianskej Závade

www.nemsova.sk

„MEDZITÝM 
POŽIAR VYPUKOL 
AJ NA DRUHEJ 
STRANE HRÁDZE 
A BOLO TREBA 
NAVÝŠIŤ SILY  
A PROSTRIEDKY.“
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Podľa	 najnovších	 usmernení	 sa	 
v	 zelenej	 fáze	 nachádza	 škola,	 
v	ktorej	je	jeden	alebo	viac	detí	alebo	
zamestnancov	podozrivých	z	ocho-
renia	 na	 COVID-19	 (ani	 jeden	 žiak/
zamestnanec	nie	je	pozitívny).	Žiaka	
či	zamestnanca	môže	určiť	ako	po-
dozrivého	 jedine	miestne	príslušný	
RÚVZ	 alebo	 všeobecný	 lekár.	 Zá-
konný	zástupca	musí	zabezpečiť	pre	
svoje	dieťa	na	každý	deň	minimálne	
dve	rúška	(jedno	náhradné,	musí	mať	
žiak	pri	sebe	v	prípade	potreby)	a	pa-
pierové	 jednorazové	 vreckovky.	 Po	
každom	 prerušení	 dochádzky	 žia- 
ka	do	základnej	 školy	v	 trvaní	viac	
ako	tri	po	sebe	nasledujúce	dni	(vrá-
tane	 víkendov	 a	 sviatkov)	 predkla-
dá	zákonný	zástupca	žiaka	triednej	
učiteľke	písomné	vyhlásenie	o	bez-
infekčnosti.	 Pri	 prerušení	 viac	 ako	 
5	pracovných	dní	(víkendy	a	sviatky	
sa	nezapočítavajú)	z	dôvodu	akého-
koľvek	ochorenia	predkladá	zákon-
ný	zástupca	žiaka	 triednej	učiteľke	
potvrdenie	 o	 chorobe	 vydané	 všeo-
becným	 lekárom	 pre	 deti	 a	 dorast.	
Počet	podaných	Vyhlásení	o	bezin-
fekčnosti	a	Potvrdení	o	chorobe	nie	
je	limitovaný.	

	 Žiaci	na	prvom	stupni		majú	
nosenie	 rúšok	 v	 triede	 vysoko	 od-
porúčané.	Žiaci	na	druhom	stupni	sú	
povinní	nosiť	ochranné	rúško	aj	v	tri-
ede.	Ústa	a	nos	musia	mať	prekryté.	 
V	interiéri	dodržujme	zvýšenú	hygie-
nu	dezinfekciu	rúk.	Počas	prestávok	
nemôžu	žiaci	voľne	chodiť	po	chod-
bách.	 Pani	 upratovačky	 dezinfikujú	
minimálne	 dvakrát	 denne	 kľučky	
a	WC.	Dôležitá	je	zásada	R	(rúško)	–	 
O	(odstup)	–	R	(ruky):	Rúško	zamed-
zuje	prenosu	kvapôčok	telesných	te-
kutín	napr.	pri	kýchnutí.	Keď	dodrží-
me	odstup,	zmenšíme	riziko	nákazy.	
Rukami	zamedzujeme	prenos	infek-
cie	na	sliznice	úst,	očí	a	pod.	
Oranžová	 fáza	 nastáva	 v	 prípade	
potvrdenia	ochorenia	COVID-19	u	ži-
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Pri	príprave	školského	roka	2020/2021	sme	venovali	zvýšenú	pozornosť	odporúčaniam,	rozhodnutiam	a	usmerneniam	v	čase	mimoriadnej	situácie	z	dôvodu	výskytu	
ochorenia	COVID-19.	Ministerstvo	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR	(MŠVVaŠ	SR)	pripravilo	špeciálne	opatrenia	pri	výskyte	nákazy,	tzv.	semafor.

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 S RÚŠKAMI, DEZINFEKCIOU 
A ĎALŠÍMI HYGIENICKÝMI OPATRENIAMI

ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

Žiasi sa zúčastnili počas leta denného tábora

Na exkurzii z letnej školy

aka	alebo	zamestnanca,	či	v	prípade	
nariadenia	 Úradu	 verejného	 zdra-
votníctva	 (ÚVZ)	 SR.	 Červená	 fáza	
nastáva	 pri	 potvrdených	 pozitív-
nych	prípadoch	medzi	žiakmi,	alebo	
pracovníkmi,	jedná	sa	o	epidemický	
výskyt	 (priama	 súvislosť	 pozitivity	 
s	 pozitívnymi	 žiakmi	 a	 pracov-
níkmi)	a	po	nariadení	ÚVZ	SR	.		
Popri	 dodržaní	 hygienických	 opat-
rení	bolo	pre	nás	dôležité	zabezpečiť	
nový	školský	rok	personálne,	pries-
torovo	a	materiálne.	
Ešte	na	konci	júna	sa	mohli	žiaci	pr-
vého	stupňa	prihlásiť	do	Letnej	školy,	
na	 ktorú	 prvýkrát	MŠVVaŠ	 SR	 pos- 
kytlo	finančný	príspevok.	Naša	ško-
la	bola	medzi	podporenými	školami	 
a	 šikovné	 pani	 vychovávateľky	 pri-
pravili	 na	 posledný	 augustový	 týž- 
deň	 pre	 žiakov	 zážitkové	 vzdeláva-
nie,	počas	ktorého	si	žiaci	osvojovali	
rôzne	kompetencie	a	aplikovali	osvo-
jené	 prírodovedné	 a	 spoločensko- 
vedné	poznatky	vo	svojej	činnosti.

Z	 dôvodu	 dodržania	 legislatívy	
vznikli	 zo	 štyroch	 tried	 prvákov	 
v	 minulom	 školskom	 roku	 tri	 trie- 
dy	 druhákov	 v	 novom	 školskom	
roku.	V	školskom	roku	2020/2021	je	
436	žiakov	 rozdelených	do	21	 tried.	
Po	 zvážení	 počtu	 učební	 v	 Základ-
nej	 škole,	 Janka	 Palu	 2,	 Nemšová	 
a	 počtu	 žiakov	 v	 triedach,	 po	 do-
hode	 so	 zriaďovateľom	 našej	 ško-
ly,	 mestom	 Nemšová	 a	 po	 dohode	 
s	vedením	Katolíckej	spojenej	školy	
sme	umiestnili	dve	triedy	druhákov	 
v	 budove	 Katolíckej	 spojenej	 školy	
na	 Školskej	 ulici.	 Prispôsobili	 sme	
rozvrh	 hodín,	 zabezpečili	 pedago-
gický	 dozor	 pri	 žiakoch	 z	 ranného	
školského	klubu	detí	do	tried	v	KSŠ	
a	 po	 vyučovaní	 späť	 do	 budovy	 ZŠ,	
Janka	Palu,	aby	sa	žiaci	po	uvoľnení	
opatrení	mohli	zúčastňovať	záujmo-
vých	 útvarov.	 Do	 učební	 sme	 pre- 
viezli	 lavice	 a	 nevyhnutné	 vybave-
nie.	Touto	cestou	chcem	poďakovať	
vedeniu	KSŠ	za	ústretovosť,	rodičom	
druhákov	2.	A	a	2.	B	za	pochopenie	
danej	situácie	a	zamestnancom	VPS,	
m.	p.	o.	Nemšová,	ktorí	nám	previezli	
a	pomohli	preniesť	nábytok	do	tried.	
V	 škole	 bude	 v	 novom	 školskom	
roku	 pracovať	 53	 zamestnancov.	 

Z	 toho	 sa	 o	 prevádzku	 bude	 starať	 
6	z
amestnancov,	 7	 kuchárok	 vráta-
ne	 vedúcej	 školskej	 jedálne	 bude	 

	 pripravovať	 obedy	 pre	 za- 
mestnancov	 a	 žiakov	 ZŠ,	 Janka 
Palu,	 KSŠ,	 deti	 Materskej	 školy	
svätého	 Gabriela	 a	 cudzích	 strav-
níkov.	 Vzdelávací	 proces	 bude	
zabezpečovať	 40	 pedagogických	 
a	 odborných	 zamestnancov	 vrá-
tane	 pedagogických	 asistentiek	 
a	vychovávateliek	v	školskom	klube	
detí.	 Záujmové	útvary	v	 centre	voľ-
ného	času	budú	viesť	pani	učiteľky	
a	externí	vedúci.	Dve	vychovávateľ-
ky	 odišli	 na	 materskú	 dovolenku,	
jedna	pani	učiteľka	odišla	pracovať	
na	 inú	 školu.	 Do	 kolektívu	 prišlo	 
6	 nových	 pedagogických	 zamest-
nankýň.	
Pani	učiteľky,	 žiakov,	ale	aj	 rodičov	
čaká	 náročné	 obdobie.	 Po	 dôklad-
nej	analýze	prebraného	učiva	počas	
prerušeného	vyučovania	začali	pani	
učiteľky	 od	 prvých	 dní	 so	 žiakmi	
intenzívne	pracovať.	Počas	dištanč-
ného	 vzdelávania	 nepristupovali	
všetci	 žiaci	 rovnako	 zodpovedne	 
k	 vzdelávaniu	 a	 nevenovali	 dos- 
tatočnú	pozornosť	školským	povin-
nostiam.	 Školský	 vzdelávací	 pro-
gram	má	názov	Vzdelaním	 za	 poz- 
naním.	 Chceme,	 aby	 každý	 získal	
vzdelanie	podľa	svojich	schopností,	
preto	sa	snažíme	vytvoriť	primerané	
podmienky	pre	žiakov.	Spolupracu-
jeme	s	poradenskými	zariadeniami	 
a	v	niektorých	triedach	pracujú	pe-
dagogické	asistentky.	

Piataci	budú	mať	dosť	času	na	osvo-
jenie,	 zopakovanie	 a	 utvrdenie	 uči-
va.	 Testovanie	 žiakov	 5.	 ročníka	 ZŠ	
sa	 uskutoční	 19.	 mája	 2021	 (streda)	
na	všetkých	základných	školách	na	
Slovensku	z	predmetov	matematika,	
slovenský	jazyk	a	literatúra.	Celoslo-
venské	 testovanie	 žiakov	 9.	 ročníka	
ZŠ	 sa	 uskutoční	 už	 24.	 marca	 2021	
(streda)	 z	 predmetov	 matematika,	
slovenský	jazyk	a	literatúra.	Náhrad-
ný	termín	Testovania-9	2021	sa	usku-
toční	14.		apríla	2021(streda).
Cieľom	vzdelávania	na	našej	škole	je	
nielen	získanie	čitateľskej,	matema-

tickej	 a	 prírodovednej	 gramotnosti	
žiaka,	 ale	 aj	 vzťah	 ku	 kultúrno-his-
torickému	 dedičstvu,	 k	 ľudovým	
tradíciám,	výchova	k	slušnému	sprá-
vaniu,	 k	 zdravému	 životnému	 štýlu	 
a	k	starostlivosti	o	životné	prostredie.
Celoročne	 zbierame	 uzávery	 z	 PET	
fliaš,	 pokazené	 elektrospotrebiče	 
a	batérie	–	monočlánky,	mobily,	po-
užité	 zubné	 kefky	 CURAPOX	 a	 je-
den	až	dvakrát	 za	 rok	 starý	papier.	 
V	krátkej	dobe	chceme	osadiť	v	are-
áli	 stojan,	 na	 ktorom	 bude	 znázor-
nená	doba,	za	ktorý	sa	rôzny	odpad	
rozloží	 v	 prírode.	 Stojan	 vznikne	 
z	 finančného	 príspevku	 z	 projektu	
Malé	veci,	ktorý	vyhlásil	Vetropack	
Nemšová.	Nikto	 nevie	 určiť,	 ako	 sa	
bude	situácia	počas	školského	roka	
meniť	 a	 vyvíjať.	Všetky	plány	 závi-
sia	od	vývoja	pandemickej	situácie.	
Naďalej	sa	budeme	riadiť	rozhodnu-
tiami	 Ministerstva	 školstva,	 vedy,	
výskumu	a	športu	SR.
Prajem	všetkým	našim	žiakom,	za-
mestnancom,	 rodičom	 a	 spolupra-
covníkom	zdravie	a	šťastie	v	novom	
školskom	roku	2020/2021.	Verím,	že	
náročné	úlohy	spoločne	zvládneme.

Emília Mazanovská, riaditeľka školy 

SPOMIENKY NA PRÁZDNINY

Aj	keď	je	už	september,	naši	žiaci	si	
určite	radi	zaspomínajú	na	prázdni-
ny,	 počas	 ktorých	 prežili	 nezabud-
nuteľné	 zážitky	 v	 dennom	 letnom	
tábore	a	letnej	škole.	Ste	aj	vy	zveda-
ví?	Tak	čítajte...
 
DENNÝ LETNÝ TÁBOR
Žiaci	 prvého	 stupňa	 mali	 mož- 
nosť	 už	 druhé	 leto	 tráviť	 časť	 svo-
jich	 prázdnin	 v	 dennom	 letnom	 tá-
bore,	 ktorý	 zorganizovali	 naše	 pani	
vychovávateľky.	 Hneď	 v	 prvý	 deň	
sa	 vybrali	 do	 Centra	 voľného	 času	 
v	 Dubnici	 nad	 Váhom.	 Dozvedeli	
sa	 tu	 veľa	 nových	 informácií,	 ktoré	
sa	 týkali	 starostlivosti	 o	 zvieratká,	
občerstvili	 sa	 v	 príjemnom	prostre-
dí	parku	J.	B.	Magina,	 vybláznili	 sa	
na	 detskom	 ihrisku,	 zahrali	 si	 hry	
a	 nakoniec	 si	 prechádzku	 spestrili	
zmrzlinou.	 Druhý	 deň	 si	 žiaci	 užili	
ihrisko	 v	 Bolešove.	 Dobrovoľní	 ha-
siči	mali	pre	nich	pripravený	doko-
nalý	 program,	 ktorý	 všetkých	 zau-
jal.	Deti	predviedli	 svoje	 schopnosti	 
v	pripravených	štafetách,	v	ktorých	
sa	stali	víťazmi	všetci.	Tretí	deň	strá-
vili	v	 spoločnosti	pani	keramikárky	
Zelískovej.	 So	 záujmom	pozerali	 na	

jej	 šikovné	 ruky,	 s	 ktorými	 ako	ne-
vidiaca	 pracovala	 veľmi	 obozretne	
a	precízne.	Súčasťou	tohto	dňa	bola	
aj	výroba	malých	darčekov.	Predpos 
-ledný	deň	deti	navštívili	Park	mini-
atúr	 v	 Podolí.	 Prezreli	 si	 vystavené	
miniatúry,	 vypočuli	 si	 prednášku	 
o	 hradoch	 prepletenú	 rôznymi	 le-
gendami,	 zakúpili	 drobné	 suveníry	
a	všetko	starostlivo	zdokumentovali	
prostredníctvom	 svojich	 mobilov.	
Posledný	deň	si	oddýchli	v	dubnic-
kom	kine	Lastovička	pri	pozretí	roz-
právky	 Pán	maznáčik.	 Po	 príchode	
do	školy	vytvorili	v	triedach	spoloč-
ný	 projekt	 s	 názvom	 Najlepší	 deň	 
v	tábore.

LETNÁ ŠKOLA

 

	 Vďaka	 dotácii	 Ministerstva	
školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	SR	
sme	 mohli	 posledný	 prázdninový	
týždeň	 zorganizovať	 pre	 mladších	
žiakov	aj	Letnú	školu.	Prvý	deň	bol	
zameraný	 na	 spoznávanie	 Nemšo-
vej.	Deti	podľa	mapy	našli	cieľ	cesty	
–	Králikov	mlyn,	prezreli	si	Mestské	
múzeum	 i	 Kostol	 sv.	 Michala.	 Pri	
každej	 pamiatke	 ich	 čakali	 rôzne	
úlohy,	v	ktorých	využili	svoje	vedo-
mosti	a	vzájomnú	spoluprácu.	Druhý	
deň	strávili	na	letisku	v	Slavnici.	Po	
prehliadke	sa	venovali	utvrdzovaniu	
matematických	 vedomostí	 a	 neza-
budli	ani	na	ochranu	našej	planéty.	
V	 stredu	 riešili	 rôzne	 hlavolamy	
a	 hádanky	 v	 čarovnom	 prostredí	
Gazdovstva	 Uhliská	 v	 Trenčianskej	
Závade.	 Štvrtý	 deň	 mal	 umelecký	
nádych.	V	Galérii	M.	A.	Bazovského	 
v	Trenčíne	si	pozreli	krásne	umelec-
ké	diela	a	šperky.	Zahrali	sa	na	umel-
cov,	 kreslili	 voľnou	 rukou	 so	 zat- 
vorenými	očami	a	v	dielni	si	vyrobili	
jedinečný	šperk,	ktorý	si	zobrali	na	
pamiatku	 domov.	 Posledný	 deň	 sa	
niesol	 v	 duchu	 rozlúčky	 s	 prázdni-
nami.	Navštívili	CVČ	v	Dubnici	nad	
Váhom,	naučili	sa	niečo	nové	o	zvie-
ratkách	 a	 svoje	 novonadobudnuté	
vedomosti	 zhodnotili	 v	 krátkom	
zvieracom	 kvíze.	 V	 závere	 dňa	 po-
kreslili	chodníky	pred	našou	školou	
veselými	obrázkami.	

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková

www.nemsova.sk

DÔLEŽITÁ JE ZÁSADA R (RÚŠKO) 
– O (ODSTUP) – R (RUKY):  
RÚŠKO ZAMEDZUJE PRENOSU 
KVAPÔČOK TELESNÝCH TEKUTÍN 
NAPR. PRI KÝCHNUTÍ. 

PANI UČITEĽKY, ŽIAKOV,  
ALE AJ RODIČOV ČAKÁ  
NÁROČNÉ OBDOBIE.

ZAHRALI SA NA UMELCOV,  
KRESLILI VOĽNOU RUKOU  
SO ZATVORENÝMI OČAMI  
A V DIELNI SI VYROBILI  
JEDINEČNÝ ŠPERK, KTORÝ SI 
ZOBRALI NA PAMIATKU DOMOV.
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A SEPTEMBER NÁM ZAKLOPAL NA DVERE. AJ KEĎ JEHO ZAČIATOK JE LEMOVANÝ PRÍSNYMI HYGIENICKÝMI  
OPATRENIAMI, VŠETCI ŽIACI I VYUČUJÚCI SA TEŠIA NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK - PLNÝ ČINORODEJ PRÁCE A AKTIVÍT. 

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

ŠKOLA AKO ÚSPEŠNÝ ORGANICKÝ 
CELOK UČITEĽOV A ŽIAKOV

DUCHOVNÉ AKTIVITY 

Cieľom	 celoročnej	 duchovnej	 aktivity	 
v	 našej	 kaplnke	 bude	 predstaviť	 Sväté	
Písmo	ako	lásky	plný	list,	ktorý	Boh	po-
siela	 človeku.	 Duchovná	 aktivita	 „Spoz- 
návame	 Sväté	 Písmo“	 	 pramení	 zo	 sku-
točnosti,	že	 	prežívame	rok	Božieho	Slo-
va.	Všetci	vieme,	že	Sväté	Písmo	je	nielen	
základná	náboženská	kniha	kresťanstva,	
ale	je	to	aj	jeden	zo	spôsobov,	akým	je	Pán	
Ježiš	neustále	prítomný	vo	svojej	Cirkvi.	
Čítanie	a	vysvetľovanie	Písma	Svätého	je	
dôležitou	 úlohou	 Cirkvi,	 ktorú	 realizuje	 
v	každom	čase.	Ponúkame	7	návrhov,	ako	
používať	Sväté	Písmo	a	pracovať	s	Božím	
Slovom,	ktoré	sa	nám	prihovára:	1.	Božie	
Slovo	 sa	 ohlasuje.	 2.	 Božie	Slovo	 sa	 číta	 
a	počúva.	3.	Božie	Slovo	sa	študuje.	4.	Bo-
žie	Slovo	sa	učí	naspamäť.	5.	Božie	Slovo	
sa	modlí.	6.	Božie	Slovo	sa	verí.	7.	Božie	
Slovo	sa	žije.	Prosme	Ducha	Svätého,	aby	
nám	všetkým	pomáhal	rásť	v	spoznávaní	
Svätého	Písma	a	zároveň	sa	snažme	Bo-
žie	slovo	uskutočňovať	vo	svojom	živote.

Monika Tatranská

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

CVČ	ako	súčasť	Katolíckej	spojenej	ško-
ly	 počas	 letných	 prázdnin	 organizova-
lo	 denné	 tábory.	 Prímestský	 tábor	 bol	
zameraný	 na	 výlety	 do	 blízkeho	 okolia,	
kde	 deti	 navštívili	 kultúrne	 pamiatky,	
dozvedeli	 sa	 veľa	 zaujímavostí.	 Taktiež	
nechýbali	hry,	súťaže,	turistika	s	opekač-
kou	a	tvorivé	dielničky.	Deti	si	užili	veľa	
zábavy	 a	 odniesli	 si	 pekné	 spomienky	
na	 čas	 strávený	 s	 kamarátmi.	 Výtvarný	
tábor	 bol	 v	 našej	 škole	 novinkou.	Navš- 
tívili	 sme	 galériu	 a	 múzeum	 -	 kde	 sa	
deti	zoznámili	s	históriou	i	so	súčasným	
umením,	maľovali	sme		na	sklo,	vyrobili	
si	 venčeky	 na	 dvere	 s	 tematikou	 mora,	
originálny	šperk,		voňavé	mydielka	a	na-
maľovali		si	obrazy.	Na	krásne	dielka	boli	
deti		právom	hrdé.
V	 školskom	 roku	2020/2021	máme	prip- 
ravenú	 i	 bohatú	 ponuku	 krúžkov,	 kde	
môžu	žiaci	aktívne	tráviť	svoj	voľný	čas	 
a	tak	rozvíjať	svoje	schopnosti	a	talent.
Deti	sa	potešia	krúžkom,	ako	sú:	Vybíja-

ná	a	Posilňovňa,	Na	Ľudovú	nôtu,	Maľuj	
ako	 umelec,	 Tvorivé	 dielne,	 Liturgický	
spev,	Biblický	krúžok,	Kuchársky	krúžok,	
Cvičenia	zo	SJL	a	z	MAT.	Ďalej	ponúkame	
krúžky,	ako		je	Prírodovedný	krúžok,	Ovo-
cinársky,	Zábavníček,	Akčný	 team	a	pre	
deti	 zo	 špeciálnych	 tried	 i	 Cvičenia	 pre	
ŠT	a	Z	každého	rožka	troška.

Plánujeme	 tradičný	 turnaj	 ZŠ	 o	 pohár	
sv.	Michala,	 	 	zber	papiera	a		tetrapakov,	
Katarínsku	 diskotéka,	 v	 decembri	 príde	
Mikuláš,	na	deti	i	rodičov	čakajú	aktivity:	
Vianočné	 tradície,	 Vianočná	pošta,	 Teh-
lička	pre	deti	z	Afriky,	Valentínska	pošta,	
Karneval,	 Deň	matiek,	 Deň	 detí,	 Deň	 ot-
cov	a,	samozrejme,	aj	letné	tábory.	Všetci	
sa	už	tešíme	na	čas	strávený	s	deťmi,	ro-
dičmi	a		priateľmi	školy.

Petronela Novosadová

AKTVIVITY V MATERSKEJ  
ŠKOLE SV. GABRIELA

Končí	sa	 leto,	prichádza	 jeseň	a	vetrík	si	
spieva	 svoju	 obľúbenú	 pieseň:	 „Do	 ško-

ličky,	 do	 školy,	 kráčať	 vôbec	 nebolí....“	 
S	veľkým	očakávaním	sa	2.	9.	2020	otvo-
rili	brány	materskej	školy,	ktorá	privítala	
59	malých	Svetielok	–	škôlkarov.	Na	deti	
čakalo	6	pani	učiteliek,	1	asistent	učiteľa,	
školský	 špeciálny	 pedagóg,	 ale	 i	 pani	
upratovačky.	Výchovno-vzdelávací	proces	
uskutočňujeme	 podľa	 Školského	 vzde- 
lávacieho	programu	Svetielka	formou	zá-
žitkového	učenia.	
Čakajú	nás	exkurzie,	svet	objavovania	prí-
rody	 bádateľskými	 činnosťami,	 športové	
súťaže,	divadielko,	svet	hier	a	veľa	ďalších	
nových	zážitkov.	Našou	prioritou	je	vytvá-
rať	podnetné	prostredie	plné	 lásky,	poro-
zumenia	a	tolerancie,	kde	zlosť	a	nenávisť	
nepoznajú	svoje	miesto.	Cez	poéziu,	pró-
zu,	dramatické	činnosti	budeme	poznávať	
materinský	jazyk.	
Aj	 v	 tomto	 školskom	 roku	majú	deti	 prí-
ležitosť	navštevovať	 klub	 všeobecnej	 po-
hybovej	prípravy.	Plánujeme	program	pre	
starkých,	vianočné	tvorivé	dielne	s	rodič-
mi,	besedu	s	pani	z	RÚVZ,	ako	predchád-
zať	úrazom.	V	uplynulom	školskom	roku	
sme	privítali	v	našej	MŠ	zubné	asistentky	
zo	SZŠ	v	Trenčíne,	ktoré	deťom	vysvetli-
li,	 ako	 sa	 správne	 starať	 o	 svoje	 zúbky.		
Skauti	 nám	 prišli	 porozprávať	 o	 putova-
ní	 Betlehemského	 svetla.	 Do	 materskej	
školy	 boli	 zakúpené	nové	didaktické	po-
môcky	 a	 pomôcky	 na	 športové	 aktivity,	
čo	skvalitní	výchovno-vzdelávací	proces.	
Plánujeme	pokračovať	v	realizácii	vzdelá-
vacích	workshopov,	 kde	majú	 vyučujúce		
možnosť	 rozšíriť	 si	 svoje	 zručnosti,	 ale	 i	
odovzdať	si	navzájom	s	inými	učiteľkami	
skúsenosti	z	praxe	a	zároveň	rozšíriť	tak	
spoluprácu	s	inými	materskými	školami.	

Želmíra Patková

Krásny	a	úspešný	školský	rok	plný	napl-
nených	očakávaní	a	radostí	zo	splnených	
cieľov	 praje	 všetkým	 žiakom	 i	 rodičom	
pedagogický	kolektív	KSŠ.

Pripravila Mária Urbánková

Žiaci si počas výtvarného tábora vyskúšali aj techniku maľby

Denný tábor

www.nemsova.sk

Manuály	a	dokumenty,	ktoré	v	súčas-
nosti	 prichádzajú	 na	 školy	 z	 Mini-
sterstva	 školstva,	 vedy,	 výskumu	 
a	 športu	 SR	 upravujú	 organizáciu	 
a	 podmienky	 výchovy	 a	 vzdelávania	
v	daných	zariadeniach	pre	začínajúci	
školský	rok	a	riešia	primárne	otázky	
zabezpečenia	 ochrany	 zdravia.	 Tieto	
manuály	 sa	 týkajú	 technickej	 strán-
ky	 a	 núdzového	 zabezpečenia	 školy.	
Skutočná	živá	škola	je	však		živý	or-
ganizmus,	či	presnejšie	zložitý	sociál- 
no-technologický	 ekosystém.	 Ľudia	
v	nej	bez	ohľadu	na	to,	či	sú	to	učite-
lia	 alebo	 žiaci,	môžu	 rásť	 a	 prinášať	
plody	 alebo	 schnúť	 a	 odumierať	 či	
vyhorieť.	 Aby	 sme	 dokázali	 organic-
ky	zosúladiť	všetky	aspekty	školy	do	
vitáln	 ho	 edukačného	 ekosystému,	
je	 potrebná	 spolupráca	 všetkých	 ak-
térov	v	škole.	Od	začiatku	školského	
roka	 sa	 snažíme	 o	 nastavenie	 orga-
nizačnej	 a	 edukačnej	 kultúry	 v	 ško-
le.	 Chceme	 vytvoriť	 profesionálnu	
učiacu	sa	komunitu,	ktorá	umožňuje	
deťom	 a	mladým	 ľuďom	 (prezenčne,	
ale	 aj	 v	 online	 prostrediach),	 	 iden-
tifikovať	 vlastné	 dary	 a	 rozvíjať	 svoj	
potenciál.
Všetky	prvky	školy	vrátane	práve	pri-
chádzajúcich	 organizačných	 usmer-
není	však	treba	zosúladiť	do	jedného	
organického	 celku	 fungujúcej	 školy.	
Ak	 sa	 to	 podarí,	 učitelia	 i	 žiaci	 vyu-
žijú	 súčasnú	 bezprecedentnú	 situá-
ciu	pandémie	na	rozvoj	nových	kvalít	
odbornosti	 a	 prepojenia	 školy	 so	 ži-
votom.	
Škola	sa	zapojila	do	pilotného	overo-
vania	 upravených	 rámcových	 učeb-
ných	 plánov	 a	 vzdelávacích	 štan 
-dardov	 v	 spolupráci	 so	 Štátnym	
pedagogickým	 ústavom	 a	 v	 rámci	
Národného	 projektu,	 Pomáhajúce	
profesie	 v	 edukácii	 detí	 a	 žiakov	 sa	
podarilo	 obsadiť	 v	 našej	 materskej	
škole	 potrebné	 	 pozície	 pedagogick	
ho	asistenta	a	školského	špeciálneho	
pedagóga.	 Naša	 škola	 sa	 tiež	 vydala	
na	cestu	užšej	spolupráce	so	ZŠ	Jan-
ka	Palu	a	s	mestom	Nemšová.

Lubomír Král
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NAŠA ŠKÔLKA, NÁŠ HRAD
Budovy materskej školy, súčasne  
i školské dvory vyžadujú sústav-
nú starostlivosť, no toto leto bola 
potrebná štvornásobná oprava 
detského domčeka aj záhradné-
ho altánku.

Materská	škola	a	jej	prevádzky	na	uliciach	Odbojárov,	
Kropáčiho,	 Ľuborčianskej	 a	 Trenčianskej	 je	 hradom	
všetkých	detí,	ktoré	 ju	navštevujú.	K	septembru	2020	
bude	hradom	pre	 190	 detí.	Naším	 cieľom	 je,	 aby	 táto	
pevnosť	bola	pekným,	príjemným	a	najmä	bezpečným	
miestom	pre	ich	detstvo,	pre	hry	a	zábavu,	pre	získava-
nie	nových	vedomostí,	zručností	a	postojov.
Tak,	 ako	 sa	 snažíme	 zabezpečiť	 všetko	 pre	 potreby	
detí	v	 interiéroch	budov,	 rovnako	máme	veľkú	snahu	
o	vytvorenie	bezpečného	priestoru	v	exteriéroch	–	na	

školských	 dvoroch.	 Ďakujem	 týmto	mestu	 Nemšová,	
nášmu	 zriaďovateľovi,	 súčasne	 Verejnoprospešným	
službám	mesta	Nemšová	a	samozrejme	ochotným	ro-
dičom	našich	detí	za	pomoc	pri	opravách	a	udržiavaní	
objektov.	Náš	 spoločný	 záujem	 „postarať	 sa	 o	 našich	
najmenších“	ale	naráža	na	ignoranciu	a	záškodníctvo	
pravdepodobne	školákov	a	teenagerov,	ktorí	si	za	svoje	
útočisko	vybrali	práve	areály	materskej	školy.	Nielen,	
že	 tam	nemajú	 čo	 robiť,	 ale	 čo	 je	 horšie,	 ničia	maje-
tok	školy.	Svojím	správaním		a	najmä	konaním	nie	sú	
vzorom	pre	 svojich	mladších	 súrodencov,	 susedov	 či	
ostatné	 deti.	 Preto	 si	 dovoľujem	 týmto	 požiadať,	 po-
prosiť	a	apelovať	na	verejnosť,	aby	bolo	záujmom	nás	
všetkých	 vychovávať	 skvelú	 generáciu,	 ktorá	 si	 váži	
hodnoty	a	ktorá	si	uvedomuje	 jedinečnosť	predškols- 
kého	obdobia	v	živote	človeka.	To	 je	 ten	čas,	kedy	sa	
utvára	osobnosť	a	čo	do	nej	vložíme,	to	sa	nám	všetkým	
raz	vráti! Miroslava Dubovská

ZÁKLADNÁ 
UMELECKÁ 
ŠKOLA

KĽÚČIKOVO 

Na	 futbalovom	 ihrisku	 v	 Kľú- 
čovom	 sa	 konali	 netradičné	
detské	 hry.	 Počasie	 nám	 síce	
neprialo,	 no	 aj	 napriek	 tomu	 
k	 nám	 zavítalo	 rekordných	 
945	návštevníkov.

Každý	 rok	 je	 inak	 tematicky	
zameraný.	 Deti	 už	 mali	 mož-
nosť	zavítať		do	sveta	vodných,	
domácich	 či	 exotických	 zvie-
ratiek,	hrali	 sa	na	 Indiánov,	 či	
vkročili	do	známych	filmových	
rozprávok.	Posledné	dva	roční-
ky	sa	veľkí	 i	malí	návštevníci	
preniesli	 do	 stredoveku,	 kde	
ich	rytieri	učili	strieľať	z	kata-
pultu,	 mohli	 si	 vyskúšať	 chô- 

dzu	po	kladine	a	prebojovať	sa	
cez	hradnú	stráž,	vytiahnuť	sa	
po	vrkoči	k	princeznej	vo	veži,	
uloviť	pre	rytierov	ryby	priamo	
z	„rybárskeho	člna“,	skákať	po	
dračích	 stopách	 a	 „nakŕmiť„	
draka,	 prejsť	 strašidelným	 la-
byrintom	a	zachrániť	princez-
nú,	 napojiť	 smädného	 koňa	 
z	 naozajstnej	 studne,	 jazdou	
na	 netradičnom	 koni	 navliecť	
na	 meč	 venčeky,	 zahrať	 si	
zväčšenú	logickú	hru	Camelot	 
a	mnoho	ďalšieho.	

	 Okrem	 toho	 sa	 moh-
li	 odfotiť	 v	 pripravených	 fo-
tokútikoch	 alebo	 si	 vyrobiť	
kráľovské	korunky		v	tvorivom	
kútiku.	Každoročne	máme	pri-
pravené	 aj	 sprievodné	 akcie,	
ako	 je	 napríklad	 vozenie	 na	
koni,	 streľbu	 z	 luku,	 skákací	
hrad,	 ktoré	 sa	 však	 tento	 rok	
pre	nepriaznivé	počasie	museli	
prerušiť.	Aj	napriek	dažďu	sme	
si	 však	 mohli	 pozrieť	 ukážku	
psovodov,	deti	sa	stretli	 s	 roz-
právkovými	maskotmi,	nazreli	

do	 hasičského	 auta,	 či	 skúsili	
sedieť	 za	 volantom	 kamiónu.	
Vytrvalci,	 ktorých	 neodradilo	
sychravé	 počasie,	 si	 domov	
odniesli	 balíčky	 s	 prekvape-
ním	ako	odmenu	za	zvládnutie	
pripravených	tematických	dis-
ciplín	a	mnohí	aj	pekné	vecné	
ceny	z	tomboly.	
Ďakujeme	 všetkým	 priateľom	
a	 podporovateľom	 občianske- 
ho	 združenia	 Klúčikovo,	 Mes-
tu	 Nemšová	 a	 sponzorom,	
ktorí	 podporili	 dobrú	 vec.	 
V	neposlednom	rade	patrí	veľ-
ká	 vďaka	 manželom	 a	 man-
želkám	 organizátorov,	 za	 ich	
podporu	 a	 trpezlivosť	 celých	
10	 rokov	 pri	 prípravách	 tohto	
krásneho	 podujatia.	 Už	 teraz	
nám	 v	 hlavách	 víria	myšlien-
ky,	 akou	 témou	 prekvapíme	
tých		najmenších	aj	budúci	rok	
v	júli.	Teší	sa	na	vás	skvelý	tím	
OZ	KĽÚČIKOVO.

 Petra Vojtová

Predstava o tom, ako by mal vyzerať jubilejný 10. ročník „Klúčikovo 2020“, sa napĺňala každým mesiacom, ale pandémia 
nás zastavila takmer vo všetkých smeroch. Boli sme teda rozhodnutí, že sa Klúčikovo tento rok nebude konať. Avšak snaha 
zástupcu primátora Mesta Nemšová Milana Patku pomôcť - nás naštartovala a jubilejný ročník sa uskutočnil. 25. júla 2020 
v rámci klúčovských hodov.

Ukážka dobového katapultu

Záhradný domček materskej školy na Ulici Odbojárov v Nemšovej Záhradný altánok na Ulici Kropáčiho v Nemšovej

Výtvarníci ZUŠ Nemšová

ZAČIATOK ROKA  
V NOVOM ŠATE
Pekné	 slnečné	 prázdninové	
dni	 využili	 naše	 pani	 učiteľ-
ky	 výtvarného	 odboru	 	 Mgr.	
Mirka	 Bachratá	 a	 Bc.	 Ivana	
Žalúdeková	 	 na	 	 skrášlenie	
vonkajších	 priestorov	 –	 te-
rasy	 našej	 ZUŠ.	 Nielen	 nová	
maľba	 bude	 skrášľovať	 našu	
školu,	ale	i	vymaľované	lavič-
ky,	 ktoré	 pomáhali	 štetcami	
vyzdobiť	 i	 žiaci	 výtvarného	
odboru.	 Pani	 učiteľky	 takto	
pripravujú	 so	 žiakmi	 Mini	
park	kultúry.	Ten	je	realizova-
ný	i	prostredníctvom		projek-
tu	Malé	veci	okolo	nás,	ktorý	
vyhlásil	 Vetropack	 Nemšo-
vá.	 I	 prostredníctvom	 toh-
to	 projektu	 a	 šikovnej	 práci 
našich	 pedagógov	 a	 žiakov	
bude	okolie	našej	ZUŠ	krajšie.

NOVÉ PRIESTORY  
PRE VYUČOVANIE
Každým	 rokom	 sa	 naša	 ško-
la	 rozrastá	 o	 nových	 žiakov	 
a	 keďže	 kapacity	 našej	 ško-
ly	 už	dávno	nestačia	pre	po-
krytie	 vyučovania,	 časť	 vy-
učovania	 hudobného	 odboru	
prebieha	 v	 priestoroch	Kato-
líckej	spojenej	školy,	tanečný	
odbor	 v	 priestoroch	 oboch	
základných	 škôl.	 Vyučova-
nie	 	 literárno-dramatického	
odboru	sme	presunuli	 za	po-
moci	mesta	Nemšová	do	kul-
túrneho	 centra	 a	 pre	 vyučo-
vanie	hry	na	bicie	nám	mesto	
Nemšová	 poskytlo	 priestory	 
v	mestskom	múzeu.	

Dúfame,	 že	 čoskoro	 budeme	
môcť	opäť	prezentovať	talen-
ty	našich	žiakov	na	verejných	
koncertoch	a	podujatiach.

Viera Muntágová

www.nemsova.sk

ROZŠÍRENIE KAPACITY  
MATERSKEJ ŠKOLY

V elokovanej prevádzke materskej školy na ulici Ľubor-
čianskej aktuálne prebiehajú stavebné práce. V roku 
2021 sa preto môžeme tešiť na vynovenú budovu, areál 
a najmä na možnosť prijať viac detí na predprimárne 
vzdelávanie v našej materskej škole.

V	 apríli	 2017	mesto	 Nemšová	 reagovalo	 na	 výzvu	 
a	podalo	projekt	na	Ministerstvo	pôdohospodárstva	
a	rozvoja	vidieka	SR	v	programe	„Zvýšenie	kapacít	
infraštruktúry	materských	škôl“,	ktorá	bola	zamiet- 
nutá	 v	 septembri	 2017.	 Už	 sme	 ani	 nedúfali,	 no	 
v	 októbri	 2018	 bol	 projekt	 opätovne	prehodnotený	
a	schválený.	Na	ukončenie	administratívnych	úko-
nov	sa	čakalo	pomerne	dlho,	no	druhý	júlový	týždeň	
tohto	leta	sa	spustili	stavebné	práce	v	elokovanom	
pracovisku	školy	na	Ľuborčianskej	ulici.	
Hlavným	 cieľom	 projektu	 je	 zvýšiť	 kapacitu	 ma- 
terskej	školy,	teda	najneskôr	v	septembri	2020	bude	
škola	disponovať	o	22	miest	viac	ako	v	súčasnosti,	
kedy	má	kapacitu	190	detí.	Popri	vybudovaniu	no-

vej	triedy	sú	už	v	súčasnosti	zrekonštruované	exis-
tujúce	 sociálne	 zariadenia	na	oboch	poschodiach,	
buduje	sa	vnútorné	schodisko,	vonkajší	bezbariéro-
vý	chodník,	rekonštruuje	sa	školská	kuchyňa,	von-
kajšia	 terasa	a	osadený	bude	vnútorný	schodolez.	 
V	exteriéri	školy	bude	vybodované	nové	oplotenie	
a	nové	moderne	vybavené	detské	ihrisko.	Z	finanč-
ných	prostriedkov	EU	bude	zabezpečené	komplet-
né	 vybavenie	 kuchyne	 a	 tiež	 hračky	 a	 didaktický	
materiál	k	výchovno-vzdelávaciemu	procesu.

Tak,	ako	každá	rekonštrukcia,	aj	tá	naša	odkryla	nie-
koľko	nepredvídaných	nedostatkov,	ktoré	po	zváže-
ní	 dofinancuje	 zriaďovateľ	 školy,	 mesto	 Nemšová.	
Z	rozpočtu	školy	budúci	kalendárny	rok	vykryjeme	
prioritne	detský	nábytok,	aby	sme	triedu	kompletne	
pripravili	pre	našich	malých	škôlkarov.

Verím,	 že	 spoločným	 záujmom	 je	 vytvoriť	 deťom	
príjemné	 edukačné	 prostredie,	 kde	 sa	 budú	 cítiť	
ako	doma.

Miroslava Dubovská

„DETI SA STRETLI S ROZ-
PRÁVKOVÝMI MASKOTMI, 
NAZRELI DO HASIČSKÉHO 
AUTA, ČI SKÚSILI SEDIEŤ  
ZA VOLANTOM KAMIÓNU.“
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PARTIZÁNI V NEMŠOVEJ

Udalosti	 Slovenského	 národného	 povstania	 v	 auguste	 1944	 sa	 
v	Nemšovej	priamo	neprejavili,	i	keď	od	myjavských	hraníc	po	Vlárs- 
ky	priesmyk	pôsobila	 II.	 Stalinova	partizánska	 brigáda.	V	Nem- 
šovej	pre	prítomnosť	nemeckej	osádky,	prílišnej	blízkosti	hraníc	
Protektorátu	 a	 	 hustého	 osídlenia	 partizánskym	 aktivitám	moc	
nepriala.	Partizáni	tu	boli,	bolo		počuť	o	prestrelkách	medzi	nimi	
a	Nemcami.	Prevažne	sa	schovávali,	a	to	v	lesoch	v	Ľuborčianskej	
doline	v	Antonstále	a	podľa	pamätníkov	vraj	aj	na	vile	v	Antons- 
tále.	Nemci	chodili	na	pravidelné	obhliadky	cez	deň,	partizáni	sa	
vždy	stiahli	do	lesov	a	tak	sa	to	opakovalo.	V	septembri	1944	sa	slo-
venská	vojenská	posádka	z	nemšovských	kasární	(asi	500	mužov	
na	nákladných	autách)	presunula	na	povstalecké	územie.	Do	Ban-
skej	Bystrice	ich	však	došlo	asi	50,	spomína	kronikár	obce	Nem- 
šová	 spomienky	 priameho	 účastníka	 povstania	 Jozefa	 Kováča.	

(monografia	V.	Korvas).	Ako	par-
tizán	zahynul	v	Slovenskom	ná-
rodnom	povstaní	 pri	Novákoch	
13.	septembra	1944	28-ročný	Ján	
Palo	z	Nemšovej.	V	boji	proti		fa-
šizmus	 padli	 aj	 Štefan	 Daško	 
a	Marta	Klimová.

NEMCI V OBCI V ROKOCH 1938 – 1945

Nemci	prišli	do	obce	prvýkrát	v	 roku	 1938,	kde	sa	 	podľa	kroni-
ky	 vedenej	 št.	 kpt.	 Kristínom	 sústredilo	 asi	 13	 000	 záložníkov.	 
Z	Nových	Zámkov	bol	sem	prevelený	7.	 jazdecký	pluk	a	detašo-
vané	jednotky	17.	pešieho	pluku	z	Trenčína.	V	občanoch	to	vyvo-
lávalo	strach	z	vojny.	Po	demobilizácií	sa	počet	vojakov	vrátil	do	
normálu.	(vojenské	dejiny,	in:	Dejiny	Nemšovej	V.	Korvas).	Dňa	14.	
marca	obsadili	 železničné	 i	 cestné	komunikácie	na	Moravu	od-
diely	 	Hlinkovej	 gardy.	Nemšovský	 	 komisár	bol	 upozornený,	 že	
vojenské		inštalácie	v	Nemšovej		obsadí		ríšsko-nemecká	armáda.	
Tak	sa	aj	stalo.	Už		15.	marca	prišiel	cez	Vláru		na	nemšovské		nád- 
ražie		prvý		pancierový	vlak.	V	kronike	obce	Ľuborča	je	uvedený	
autentický	záznam	ako	prebiehal	14.	marec	1939	a	ako	ho	vnímal	
sám	kronikár.
„Aj	v	našej	obci	ľud	pochopil	vážnosť	situácie,	a	preto	nielen	gardis-
ti,	ale	i	celé	obyvateľstvo	bolo	v	pohotovosti	a	nie	zbytočne.	Napätie	
vyvrcholilo	14.	marca	o	5.30	hod.,	kedy	došlo	hlásenie	z	okresného	
veliteľstva	v	Trenčíne,	podľa	ktorého	mohlo	byť	každú	chvíľu	oby-
vateľstvo	prekvapené	nepriateľským	vystrájaním.	O	6.25	hod.	bolo	 
i	v	našej	obci	našimi	gardistami	zadržané	jedno	nákladné	auto	ob-
sadené	17	žandármi,	ktorým	bolo	zhabaných	17	pušiek	a	1	guľo-
met.	O	pol	hodiny	na	to	boli	zadržané	i	ďalšie	autá,	ktoré	však	boli	
na	rozkaz	vrátené	majiteľom.	V	ten	istý	deň	poobede	boli	rozobra-
né	pušky	zo	skladu	z	Nemšovej	a	boli	rozdelené	medzi	gardistov	 

a	dospelé	obyvateľstvo	z	okolia.	Ako	posledný	pokus	českoslovens- 
kých	vojakov	v	Nemšovej	bol	ten,	že	sa	z	Nivy	pokúsili	dôstojníci	
utiecť	do	Trenčína	a	priviesť	posilu,	čo	im	však	už	teraz	ozbrojený	
liborčanský	gardisti	hravo	znemožnili	a	odviezli	ich		preč.“	Kam,	
to	kronikár	neopisuje.
Počet	vojakov	sa	postupne	ustálil	a	ich	množstvo	sa	začalo	zvy-
šovať	 až	 na	 jeseň	 v	 roku	 1944.	 Začiatkom	 novembra	 1944	 pri-
šiel	 do	 Nemšovej	 väčší	 počet	 Nemcov.	 Nastala	 zmena	 vo	 vy-
učovaní	 žiakov,	 pretože	 nemecké	 vojsko	 obsadilo	 dve	 triedy	
školy	 na	 obecnom	 dome	 v	 Nemšovej.	 Všetky	 ročníky	 sa	 začali	
vyučovať	 v	 štyroch	 triedach	 v	 starej	 školskej	 budove.	 Cez	 via-
nočné	 prázdniny	 28.	 decembra	 1944	 sa	 nemecké	 vojsko	 nasťa-
hovalo	aj	do	miestnej	školy	v	Ľuborči.	Obsadili	obe	 triedy,	 takže	 
v	 škole	 nebolo	 možné	 vyučovať.	 Podľa	 školskej	 kroniky	 rím- 
sko-katolíckej	 školy	 v	 Nemšovej	 s	 povolením	 Školodozorného	
úradu	v	Trenčíne	od	4.	 januára	 1945	chodili	Liborčania	do	nem- 
šovskej	 školy,	 kde	 im	 na	 vyučovanie	 uvoľnili	 jednu	 učebňu,	 
v	 ktorej	 sa	 striedali	 3-krát	 denne.	 V	 ostatných	 triedach	 sa	 deti	
učili	striedavo.	Neskôr	20.	februára	obsadili	Nemci	ďalšie	3	trie- 
dy	 miestnej	 školy	 a	 žiakom	 zostala	 už	 len	 jedna	 voľná	 trie- 
da.	 Aby	 styk	 detí	 zo	 školou	 nebol	 úplne	 prerušený,	 striedali	 sa	 
v	tejto	jednej	triede	všetky	ročníky	a	tak	pripadlo	na	každú	triedu	
pol	dňa	v	týždni.		Vyučovanie	úplne	prestalo	17.	marca,	kedy	Nem-
ci	obsadili	i	poslednú	učebňu.	Nielen	žiaci,	ale	celé	obyvateľstvo	
trpelo	stálym	prechádzaním	nemeckého	vojska.	„Situácia	bola	ne-
jasná	a	vážna,	pretože	nebolo	možné	vystopovať	pravú	tvár	veci.“ 
spomína	kronikár.	Normálny	život	bol	narušený,	všetci	boli	pod	
dozorom	a	Nemci	zaujali	aj	súkromné	byty	a	vôbec	sa	nechovali	
priateľsky,	ba	naopak	drancovali,	brali	čo	videli,	vyhrážali	sa	obča-
nom,	že	oni	im	ukážu,	opisuje	ďalej	kronikár.

ZO SPOMIENOK PAMÄTNÍKOV

„Pamätám	 sa	 ako	 Nemci	 chodili	 po	 dedine	 po	 chalúpkach	 
a	hľadali,	kde	by	prespali.	Aj	u	nás	boli	oficieri,	ale	tu	len	povedali	
nichts	platz,	nichts	platz.	U	nás	bolo	veľa	detí	a	málo	miesta.	Bolo	
nás	tam	viac,	tak	sa	im	u	nás	nepáčilo...	neboli	na	nás	nepríjemní,“ 
spomína	v	tých	časoch	13-ročné	dievča	z	Ľuborče.	Iná	pamätníčka	
zo	Závady	spomína:	„U	nás	sme	im	kyselú	polievku	varili,	fazuľo-
vú,	aj	to	si	pamätám	dodnes...“	Pamätníci	sa	zhodujú	vo	výpovedi,	
že	Nemci	nechávali	miestne	obyvateľstvo	na	pokoji,	ak	obyvatelia	
nechali	Nemcov	na	pokoji	tiež.	Hľadali	 iba	partizánov	a	na	nich	
boli	krutí.	„Bola	to	ťažká	doba,	nikto	nikomu	neveril.	Sused	suseda	
vedel	udať	Nemcom,	keď	sa	povadili.“	Každý	sa	bál	otvoriť	ústa,	
často	 si	 samí	občania	 robili	na	protiveň.	 „Spomínam	si,	 ako	bol	
vyrabovaný	teplanský	cukrovar.	Ľudia	tam	chodili	kradnúť	cukor,	
ničoho	nebolo,	všetko	bolo	na	lístky.	Ten,	kto	mal	deti,	mal	aj		líst-
ky	a	ten	kto	nemal,	mal	menej.“
„...Aj	Nemcov	si		pamätám,	veľmi	dobre	sa	pamätám.	Nemci	boli	aj	 
v	 Závade	 v	 jednej	 stodole	 kde	 spávali	 a	 cez	 deň	 sa	motali	 sem	 
a	tam.	Každý	sa	bál,	lebo	keď	sa	im	niečo	znepáčilo,	tak	bolo	zle.	
Dohovoriť	 sme	sa	 s	nimi	 	nevedeli.	Raz	u	Pavlačkov	dali	Nemci	
na	noc	kravy.	Strážili	si	ich	tam	a	na	druhý	deň	išli		za	richtárom	
a	vybrali	si	pár	chlapov	z	dediny,	aby	 im	ich	kdesi	zahnali,	 	ne-
viem	kde	 (asi	na	Moravu).	Báli	sme	sa,	že	sa	chlapi	už	nevrátia,	
ale	chvalabohu	sa	vrátili,	ale	 	bez	 	kráv.	Medzi	 	 tými	čo	mali	 ísť	
s	kravami	mal	byť	aj	môj	 tato,	báli	sme	sa	báli,	 lebo	stačil	malý	
problém	 a	 bol	 by	 ťa	 Nemec	 hneď	 odstrelil.	 Nakoniec	 sa	 však	
namiesto	 nášho	 tatu	 nechal	 nahnať	 slobodný	 	 chlap	 Adamec	
Tono	 a	 išiel	 na	miesto	 nášho	 tata,“	 spomína	 obyvateľka	 Závady	 
na	Nemcov	v	dedine.	 Miroslava Bachratá

NEMECKÍ VOJACI V OBCI  A PARTIZÁNI V LESOCH
2. časť (čítanie na pokračovanie)

Nemeckí vojaci - marec 1939

Hrob partizána Pamätná tabuľa partizánov

www.nemsova.sk

V tomto roku sme si pripomenuli 75. výročie 
skončenia 2. svetovej vojny. Veľmi nás teší, 
že  sa nám podarilo v spolupráci s OZ Hubert 
Ľuborča, BIOPALIVOM a.s., Klubom vojenskej 
histórie a Spoločenstvom bývalých urbárnikov 
a lesomajiteľov Ľuborča vyrobiť informačné 
tabule „Z histórie 2. svetovej vojny“.

Tabule	sú	dve	a	sú	osadené	na	dvoch	mies-
tach	–	v	Ľuborči	„Na	kopcoch“	a	v	Nemšovej	
v	povodí	rieky	Vlára	smerom	na	Horné	Srnie	
popri	cyklotrase.
Počas	2.	svetovej	vojny	v	rokoch	1939-	1945	
na	vybraných	úsekoch	v	Čechách	aj	na	Mo-
rave,	 v	 Sliezku,	 na	 Slovensku	 a	 na	 južnej	
hranici	 Podkarpatskej	 Rusi	 boli	 budované	
tisíce	 objektov	 československého	 ťažkého	
aj	ľahkého	opevnenia.	

Jediným	 artefaktom,	 ktorý	 sa	 vo	 väčšom	
množstve	 zachoval	 do	 dnešnej	 doby,	 sú	
betónové	 bloky	 –	 „penky“,	 tvoriace	 kedysi	
základ	 rozdelenia	 cestných	 komunikácií	 
a	železničných	tratí.	Nové	informačné	tabu-
le	sa	venujú	týmto	artefaktom,	ktoré	zostali	
v	našom	regióne	ako	pozostatky	2.	svetovej	
vojny.	Veríme,	 že	sme	aspoň	 takýmto	spô-
sobom	 prispeli	 k	 informovanosti	 a	 tabule	
budú	slúžiť	ako	memento	na	obdobie	2.	sve-
tovej	vojny	pre	súčasné	aj	budúce	generácie.

kancelária MAS Vršatec

SPOMIENKA NA HISTÓRIU  
S PODPOROU MAS VRŠATEC

Informačná tabuľa - Z histórie 2. svetovej vojny

Betónové „penky“ v Ľuborči

Pozostatky betónových zátarás
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V	mesiaci	apríl	sme	si	
pripomenuli	10.	výročie,	
čo	nás	navždy	opustila	
drahá	manželka,	mama,	
babka	a	prababka	MÁRIA	
KRISTÍNOVÁ.	S	úctou	 
a	láskou	spomína	manžel,	
deti	s	rodinami	a	ostatná	
blízka	rodina.	

Dňa	26.	10.	si	
pripomenieme	1.	výročie,	
čo	nás	navždy	opustil	
drahý	manžel,	otec,	 
starý	otec,	brat,	švagor	
ANTON	CHMELINA.	 
S	úctou	a	láskou	spomína	
manželka,	dcéry	 
s	rodinami,	sv.	dcéra	
Mária,	príbuzní	a	priatelia.	
Kto	ste	ho	poznali	venujte	
mu	tichú	spomienku.	

Dňa	15.	8.	sme	si	
pripomenuli	5.	výročie,	 
čo	nás	navždy	opustil	
drahý	manžel,	otec,	dedko 
VILIAM	SEDLÁČEK.	 
S	úctou	a	láskou	 
spomína	manželka,	 
deti	s	rodinami	 
a	ostatná	rodina.	

Dňa	13.	7.	sme	si	
pripomenuli	25.	výročie,	
čo	nás	navždy	opustila	
naša	manželka,	matka,	
stará	mama	HELENA	
KRÁLIKOVÁ	a	dňa	27.	7.	
sme	si	pripomenuli	jej	
nedožité	80.	narodeniny.	 
S	láskou	a	úctou	 
spomína	rodina,	 
príbuzní	a	priatelia.		

Dňa	31.	8.	sme	si	
pripomenuli	30.	výročie,	
čo	nás	navždy	opustila	
milovaná	dcéra	a	sestra	
VIERKA	ŠVORCOVÁ.	 
S	láskou	v	srdci	spomína	
mama	a	sestry	s	rodinami.	

Dňa	17.	9.	sme	si	
pripomenuli	1.	výročie,	čo	
nás	navždy	opustil	drahý	
manžel,	otec,	dedko	a	
pradedko	PAVEL	ŠVOREC.	
S	úctou	a	láskou	spomína	
manželka,	dcéry	rodinami	 
a	ostatná	blízka	rodina.

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Dňa	8.	8.	sme	si	pripomenuli	
1.	výročie,	čo	nás	navždy	
opustil	náš	drahý	manžel,	
otec	a	dedko	JOZEF	BONKO.	
S	láskou	spomína	manželka,	
dcéry	s	rodinami	a	vnúčatá.	

Dňa	8.	9.	sme	si	pripomenuli	
4.	výročie,	čo	nás	navždy	
opustil	drahý	manžel,	otec	
a	dedko	JAROSLAV	ZÚBEK.	
S	láskou	a	úctou	spomína	
manželka,	deti	s	rodinami	 
a	ostatná	blízka	rodina.	

Dňa	4.	9.	sme	si	pripomenuli	
4.	výročie,	čo	nás	navždy	
opustil	náš	milovaný	manžel,	
otec	a	dedko	JOZEF	BELKO 
z	Ľuborče.	S	úctou	a	láskou	
spomína	manželka,	dcéra	 
a	synovia	s	rodinami.	

Dňa	13.	3.	sme	si	pripomenuli	
26	rokov,	čo	nás	navždy	
opustil	drahý	otec,	dedko	 
a	pradedko	LUKÁČ	HALJAK.	 
S	láskou	a	úctou	spomína	
celá	rodinami.

 
Dňa	2.	8.	sme	si	pripomenuli	
10	rokov,	čo	nás	navždy	
opustila	naša	milovaná	
mama,	babka	a	prababka	
VERONIKA	HALJAKOVÁ.	 
S	láskou	a	úctou	spomína	
celá	rodina.	

Dňa	29.	9.	si	pripomenieme	
15	rokov,	čo	nás	navždy	
opustila	naša	drahá	
mama,	babka	a	prababka	
DRAHOMÍRA	KŇAŽKOVÁ.	 
S	láskou	a	úctou	spomína	
celá	rodina.	

Dňa	27.	8.	uplynulo	10	rokov,	
čo	nás	navždy	opustil	náš	
otec,	dedko	a	manžel	 
Mgr.	JÁN	GÁBOR	z	Nemšovej.	 
S	úctou	a	láskou	spomína	
celá	rodina.	

Dňa	1.	9.	uplynulo	15	rokov,	
čo	nás	navždy	opustil	náš	
drahý,	otec,	dedko	 
a	pradedko	STANISLAV	
ŠTEFÁNEK.	S	láskou	 
a	úctou	spomína	dcéra	 
a	synovia	s	rodinami.	

Dňa	13.	10.si	pripomenieme	
10	rokov,	čo	nás	navždy	
opustila	manželka,	mamina	
a	babka	HILDA	DOBEŠOVÁ.	
S	láskou	spomínajú	manžel	
Jiří,	syn	Peter	a	dcéra	Lívia	 
s	rodinami.	Kto	ste	ju	poznali	
venujte	jej	s	nami	tichú	
spomienku.

Dňa	15.	3.	sme	si	pripomenuli	
27	rokov,	čo	nás	navždy	
opustil	manžel,	otec	a	brat	
JÁN	ŠVOREC.	S	láskou	 
a	úctou	spomína	brat	 
a	ostatná	blízka	rodina.		

Dňa	26.	7.	sme	si	pripomenuli	
12	rokov,	čo	nás	navždy	
opustili	sestra	JARMILA	
BURDYCHOVÁ	S	MANŽELOM	
MIROSLAVOM.	S	láskou	 
a	úctou	spomína	brat	 
a	ostatná	blízka	rodina.

Dňa	23.	10.	sme	si	
pripomenuli	30.	výročie,	 
čo	nás	navždy	opustil	otec	 
a	dedko	JÁN	ŠVOREC  
a	dňa	12.	8.	sme	si	
pripomenuli	8.	rokov,	 
čo	nás	navždy	opustila	
mama	a	babka	ZDENKA	
ŠVORCOVÁ.	S	láskou	 
a	úctou	spomína	syn	
Miroslav	s	manželkou	 
a	ostatná	blízka		rodina.

Dňa	31.	5.	sme	si	pripomenuli	
33.	výročie,	čo	nás	navždy	
opustil	drahý	otec,	dedko	 
a	pradedko	JOZEF	
ONDRUŠKA	a	dňa	4.	10.	si	
pripomenieme	10.	výročie,	
čo	nás	navždy	opustila	naša	
mama,	babka	a	prababka	
MÁRIA	ONDRUŠKOVÁ.	 
S	láskou	a	úctou	spomínajú	
deti	s	rodinami	a	ostatná	
blízka	rodina.

ZLATÁ SVADBA, 50. výročie sobáša, Alžbeta Gurínová a Ladislav Gurín

KAMENNÁ SVADBA, 65. výročie sobáša, Nadežda Ďurišová a Ján Ďuriš

Vážení občania, z dôvodu veľkého počtu smútočných spomienok  
členovia redakčnej rady prijali nasledovné pravidlá ich zverejňovania:

• po uplynutí  5 rokov od úmrtia budú smútočné spomienky zverejňované  
len pri päťročných výročiach, t. z.  10, 15, 20.... rokov

• smútočné spomienky sa zverejňujú bez básničiek, veršov a podobne
• smútočné spomienky sa zverejňujú bezplatne

• redakčná rada si vyhradzuje právo na ich štylistickú a gramatickú úpravu

Za porozumenie ďakujeme.

„Čím	 by	 sme	 boli	 bez	 detí,	 veď	majú	 naraz	 v	 dlani	 viac,	 
než	čo	je	pre	nás	na	celý	život.“

Slávnostné	uvítanie	detí	sa	uskutočnilo	vo	štvrtok	27.	au-
gusta	2020	v	obradnej	sieni	mesta	Nemšová,	so	začiatkom	
o	8.30	hod.,	9.00	hod.,	9.30	hod.	a	10.00	hod.	Spolu	bolo	poz- 
vaných	 47	 detí	 s	 rodičmi.	 Nových	 občanov	 nášho	mes-
ta	slávnostne	uvítal	do	života	zástupca	primátora	mesta,	
pán	 Milan	 Patka.	 Mená	 detí	 boli	 zapísané	 do	 pamätnej	
knihy	mesta,	rodičom	bol	odovzdaný	kvet	a	finančný	dar.	 
K	 slávnostnej	 atmosfére	 prispel	 	 aj	 krátky	kultúrny	pro-
gram.	Veríme,	že	občianska	slávnosť	sa	stala	pre	všetkých	
prítomných	nezabudnuteľná		a	zo	slávnosti	si	odniesli	len	
tie	najkrajšie	spomienky.	

Jarmila Raftlová

VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA Svadobné jubileá

Úprimne	ďakujeme	všetkým	z	rodiny,	priateľom	a	známym,	ktorí	prišli	na	poslednej	ceste	
odprevadiť	 a	 naposledy	 sa	 rozlúčiť	 s	 našou	 drahou	 manželkou,	 maminkou,	 babičkou,	
prababičkou	ĽUDMILOU	ZÁHORCOVOU,	ktorá	nás	navždy	opustila	dňa	15.7.	vo	veku	79	rokov.	
Naše	poďakovanie	patrí	pánovi	dekanovi	Jánovi	Smolkovi	za	dôstojnú	rozlúčku	a	pohrebnej	
službe	 VPSm	 m.p.o.	 Nemšová	 za	 zabezpečenie	 dôstojného	 priebehu	 obradu.	 Úprimné	
poďakovanie	patrí	pani	Gurínovej	aj	všetkým	ostatným.	S	láskou	a	vďakou	spomína	manžel	
a	dcéra	s	rodinou.	Za	starostlivosť	a	ľudský	prístup	v	posledných	chvíľach	života	ďakujeme	
Centru	 sociálnych	služieb	v	Nemšovej	 -	Erikovi	Trenčanovi,	Monike	Kučiakovej	 a	 celému	
kolektívu	zamestnancov.

www.nemsova.sk

Čo	občan	nevie	a	chce	sadozvedieť	je	pripravovanou	rubrikou,	v	ktorej	sa	bude	tím	redakcie	 
snažiť	zistiť	odpovede	na	Vaše	otázky,	týkajúce	sa	verejného	života	v	našom	meste.	 

Osloví	kompetentných	ľudí	a	krátke	jednoznačné	odpovede	sa	dozviete	v	nasledujúcich	 
vydaniach	Nemšovského	spravodajca.

ČO OBČAN NEVIE A CHCE SA DOZVEDIEŤ

Zmysluplné	otázky	posielajte	na	e	mail	adresu	info@nemsova.sk.

www.pascanalisky.sk

www.vsetkopreprepelice.sk

inzercia
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FUTBALFUTBAL
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Viťazi 9. ročníka futbalového turnaja Niva Cup

Takmer dvadsať rokov úspešnej práce pod vede-
ním prezidenta NTS Pavla Chmelinu, vynikajúce 
športové výsledky, vybudovaný športový areál,  
zatienilo obrovské sklamanie nemšovských  
priaznivcov futbalu.

Futbal	 v	 Nemšovej	 čiastočne	 obmedzil	 svoju	
činnosť,	 P.	 Chmelina	 presmeroval	 svoje	 akti-
vity	do	 iného	druhu	podnikania	a	 tým	nastal	
nedostatok	 finačných	 prostriedkov	 pre	 NTS.	
Nemšovskí	 fanúškovia	 sa	 nevedia	 spamätať	
čo	sa	deje,	zodpovední	hľadajú	cesty,	ako	ďa-
lej.	 Realitou	 sa	 stal	 pád	 futbalového	 oddielu	
mužov	do	8.	ligy,	dorastencov	do	5.	ligy,	žiakov	
do	4.	ligy.	Bude	súčasný	stav	pripomínať	pády	 
a	úspešné	ťaženia	z	minulosti?

ZREKAPITULUJME	SI	V	KRÁTKOSTI	 
92	ROČNÚ	HISTÓRIU	NTS

 NTS	bol	založený	v	r.	1928.	Desať	rokov	
po	založení	sa	hrali	iba	priateľské	zápasy,	tur-
naje	a	2	ročníky	súťaže	zriadenej	pre	malokluby	
trenčianskej	 oblasti	 v	 dôsledku	hospodárskej	
krízy.	Nemšová	oficiálne	vstúpila	do	futbalovej	
súťaže	 v	 ročníku	 1938/1939.	 Hrala	 v	 Žilinskej	
župe,	v	Trenčianskej	oblasti.	Pre	zaujímavosť	si	
pripomeňme	mužstvá	v	skupine:	TTS	Trenčín	
B,	FC	Košeca,	ŠK	Ladce,	RŠK	Trenčín,	Považan	
Pruské,	ŠK	Horné	Srnie,	ŠK	HG	Púchov.	Bolo	to	
obdobie,	keď	sa	hral	futbal	s	veľkým	nadšením	 
a	nadšene	 bol	 prijímaný	 i	 divákmi.	Nemšová	
si	viedla	úspešne,	v	priebehu	5	 rokov	bojova-
la	 o	 postup	 do	 divízie	 3.	 najvyššej	 súťaže	 na	
Slovensku.	 O	 kvalite	 mužstva	 svedčí	 aj	 fakt,	
že	dvaja	hráči	 to	dotiahli	 až	do	prvej	 ligy.	Po	
čiastočnom	 útlme	 koncom	 40-tych	 rokov	
spôsobených	 odchodom	 najlepších	 hráčov	 
a	zanechaním	aktívnej	činnosti	ale	i	politický-
mi	zmenami	sa	ocitla	Nemšová	v	okresnej	3.	
triede,	kde	zhodou	okolností	hrala	aj	Vojenská	
sokolská	jednota	Nemšovej.	Útlm	netrval	dlho.		
Nová	generácia	futbalistov	začiatkom	50-tych	
rokov	 začínala	 s	 dvoma	 skúsenými	 hráčmi	 
A.	 Kráľom	 a	 A.	 Králikom,	 posilnená	 vojakmi	 
z	vojenského	útvaru	a	trénermi	z	Trenčína.	Pos- 
tupy	do	vyšších	súťaží	nenarušili	ani	rozpory	
medzi	 funkcionármi	obce	a	sklárne.	Na	šport	

AKO ĎALEJ V NEMŠOVSKOM FUTBALE?
HISTÓRIA SA OPAKUJE?

2. ROČNÍK 
,,MEMORIÁLU 
PETRA KENDERU“

viac	 prispievala	 i	 zrekonštruovaná	 	 skláreň.	
Takto	vzťahy	vo	futbale	charakterizuje	vynika- 
júci	krídelník,	88	ročný	Fridrich	Karas:“	boli	sme	
veľmi	dobrá	partia,	mladí,	ktorí	 si	vážili	 star-
ších.	Panovala	výborná	atmosféra	medzi	hráč-
mi	ale	aj	funkcionármi.	Možno	aj	to	bol	jeden	 
z	dôvodov,	prečo	sme	viacerí	neodišli	hrať	vyššiu	
súťaž.	Na	to,	čo	sme	zažili	pri	postupe	do	1.	A	
triedy	sa	len	tak	ľahko	nezabúda,	ani	na	derby	 
s	 Horným	 Srním	 alebo	 Trenčianskou	 Teplou,	
kde	 bývalo	 prítomných	 až	 1500	 divákov.	 Ta-
kých	 fanúšikov	 a	 v	 takom	množstve	 by	 som	
doprial	i	v	dnešným	hráčom.“
Po	krátkom	účinkovaní	v	1.	A	triede	prišiel	pok- 
les	mužov,	ktorý	 trval	 takmer	 10	 rokov.	Takto	
spomína	 vo	 svojich	 príspevkoch	 M.	 Papier-
nik:“	Škoda,	že	po	odchode	mnohých	hráčov	sa	 
nenadviazalo	 na	 predchádzajúce	 úspešné	 
roky.	 Aj	 v	 tejto	 generácii	 bolo	 veľa	 dobrých	 
futbalistov,	 ktorí	 mohli	 hrať	 vyššiu	 súťaž.	 
Panovali	nezhody	v	mužstve	 i	medzi	novými	
funkcionármi.“	Treba	 tiež	povedať,	 že	v	Nem- 
šovej	 sa	 začali	 začiatkom	 60-tych	 úspešne	
rozvíjať	 i	 iné	 športy,	 ktoré	 odčerpávali	 fut-
balu	 finančné	 prostriedky.	 A	 vyšli	 z	 nej	 dva-
ja	 ligisti.	 Po	 jeho	 odchode	 sa	 úspešná	 práca	
s	 mládežou	 skončila.	 Paradoxne	 sa	 v	 tomto	
období	 veľmi	 dobre	 rozvíjala	 práca	 s	 futbalo-
vou	 mládežou,	 ktorú	 viedol	 učiteľ	 Bednárik	 
o	 čom	 svedčí	 aj	 víťazstvo	 v	 okresnej	 súťaži	 
v	 r.	 1961	pred	Trenčínom	A	a	Novým	Mestom	
nad	Váhom	A.
Zlom	 v	 práci	 futbalového	 oddielu	 nastal	 
v	 70-tych	 rokoch.	 Pod	 názvom	 TJ	 Skloobal	
sa	 zmenil	 prístup	 sklárne	 i	 obce	 k	 postoju	 
k	športu.	Do	výboru	prichádzajú	noví,	ambici-
ózni	 funkcionári,	 kvalitní	 tréneri,	 i	 predseda	
TJ	 Dezider	 Daňo.	 Opäť	 sa	 venuje	 veľká	 po-
zornosť	 mládeži.	 Muži	 	 Nemšovej	 sa	 zakrát-
ko	 prepracovali	 do	Majstrovstiev	 kraja,	 hralo	
sa	 s	 mužstvami	 zvučného	 mena,	 ktoré	 dnes	
hrajú	extraligu.	Renezancia	športu	akoby	pri-
pomínala	 budovanie	 infraštruktúry	 v	 obci	 
a	v	závode.	Realizovala	sa	výstavba	kúpaliska	
a	športovej	haly.	Koncom	80-tych	rokov	odišli	 
z	výboru	 funkcionári,	ktorí	úspešne	naštarto-
vali	 futbal.	Akoby	vyprchala	energia	a	nadše-
nie,	plány	a	postupne	dochádzalo	k	pádu	nielen	
vo	 futbale	 ale	 i	 v	 ďalších	 športoch.	 Začiat- 
kom	90-tych	 rokov	 sa	 situácia	 ešte	 zhoršuje.	
Zastavili	sa	štátne	dotácie	do	TJ	a	podstatne	sa	
obmedzili	dotácie	zo	strany	Skloobalu.	Situá-
ciu	pripomínalo	obdobie	zo	40-50-tych	 rokov,	
keď	sa	robili	zbierky	a	zábavy,	aby	šport	mohol	
existovať.	Napriek	tomu	v	tomto	období	vyrást-
lo	 najviac	 futbalistov	 z	 Nemšovej,	 ktorí	 hrali	
najvyššie	ligové	súťaže.

V sobotu 18. júla sa na futbalovom štadióne 
v Nemšovej stretli štyri mužstvá, aby si v pria-
teľskej atmosfére zmerali sily.

,,Memoriál	Petra	Kenderu“	sa	uskutočnil	vďaka	
snahe	 a	 podpore	 priateľov	nemšovského	 fut-
balu,	 samotných	 futbalistov	 a	 trénera	 Nem- 
šovej,	 ako	 aj	 primátora	 mesta	 Miloša	 Mojtu,	
ktorý	spolu	s	Jurajom	Kenderom	oficiálne	ot-
voril	slávnostným	výkopom	turnaj.	Aj	napriek	 
nepriazni	 počasia	 sa	 proti	 sebe	 postavili	 do-
máce	tímy	FK	Slovan	Nemšová,	TJ	Družstevník	
Vlára	Ľuborča,	FK	Kľúčové	a	hosťujúce	mužstvo	 
z	Novej	Dubnice.	Kľúčovskí	futbalisti	v	turna-
ji	 neobhájili	 víťazstvo	 z	 minulého	 roka	 a	 na	
stupienok	víťaza	sa	postavili	hráči	z	Ľuborče.	
Za	 najlepšieho	 strelca	 bol	 vyhlásený	 Dami-
án	Vavruš	z	 	Nemšovej.	Ani	tento	ročník	me-
moriálu	nebol	 len	o	hre.	Za	dlhoročný	prínos	 
a	prácu	v	oblasti	 futbalu	boli	ocenení	pamät-
nou	plaketou	Mária	Pšenčíková,	Ján	Chmelina	
a	 Tibor	 Švančara.	 Počas	 dňa	 predviedli	 čle-
novia	 Dobrovoľného	 hasičského	 zboru	 svoju	
výstroj	a	 techniku,	ktorú	si	na	ôsmich	súťaž-
ných	stanovištiach	vyskúšali	najmenší	diváci.		
Očakávania	sa	podarilo	naplniť,	turnaj	opäť	po-
tvrdil,	že	je	každým	rokom	kvalitnejší	a	to	nás	
bude	motivovať	do	prípravy	jeho	tretieho	roč-
níka.	Nezostáva	nič	iné	len	veriť,	že	aj	toto	po-
dujatie	prispeje	k	oživeniu	futbalu	v	Nemšovej.

Miloš Mojto

V	dôsledku	uvedenej	situácie	nastala	abdikácia	
výboru	a	len	vďaka	novému	výboru	futbalového	
oddielu	v	r.	1995	na	čele	s	Jánom	Chmelinom	sa	
začala	nová,	ďalšia	kapitola	nemšovského	fut-
balu.	V	r.	1999	bol	založený	Nemšovský	telový-
chovný	spolok	na	čele	s	generálnym	riaditeľom	
Levagri	Pavlom	Chmelinom,	ktorý	sa	hlavnom	
mierou	 zaslúžil	 o	 vybudovanie	 nového	 špor-
tového	 areálu.	 S	 novými	 trénermi,	 hráčmi	 
a	dobrou	prácou	v	mládežníckych	kategóriach	
sa	 dosiahol	 ďalší	 obrovský	 úspech.	 V	 Nem- 
šovej	 sa	 hrala	 3.	 liga	 mužov,	 dorastencov	 
a	dokonca	i	2.	liga	žiakov.	V	pohárových	a	pria- 
teľských	zápasoch	sme	mali	možnosť	zhliad-
nuť	v	Nemšovej	i	ligové	celky	.	Srdečná	vďaka	
za	 fanúšikov	a	hráčov.	Škoda,	že	úspešné	ob-
dobie	 sa	 skončilo	 a	 zostal	 po	ňom	 iba	pekný	
športový	areál.
Je	 veľa	 otáznikov	 ako	 ďalej,	 aká	 bude	 ďalšia	
cesta	 a	Nemšová	 sa	 opäť	 dostane	 na	 úroveň,	
keď	Nemšová	hrala	4	krát	tretiu	najvyššiu	sú-
ťaž.	Súčasný	stav	sa	podujal	riešiť	predseda	FO	
Ladislav	 Kresánek	 a	 tréner	 mužov	 Stanislav	
Ďuriš	 s	 cieľom	 stabilizovať	 mužský	 kolektív	
a	vhodne	ich	dopĺňať	dorastencami.	Hlavným	
cieľom	je	vybudovanie	mládežníckej	základne	 
a	z	nej	čerpať	hráčov	pre	dospelých,	ako	to	bolo	
v	minulosti.

ČO	NA	TO	HOVORÍ	 
PRIMÁTOR	MESTA	NEMŠOVÁ?
„V	prvom	rade	sa	chcem	poďakovať	všetkým,	
čo	 sa	 zaslúžili	 v	 minulosti	 a	 v	 terajšej	 dobe	
zasluhujú	o	dobré	športové	výsledky	pri	repre-
zentácii	 nášho	 mesta.	 Osobitná	 vďaka	 patrí	
nadšencom	 futbalu,	 ktorí	 sa	 postarali	 o	 zno-
vuzrodenie	 mestského	 futbalu	 a	 Memoriálu	
Petra	Kenderu	 v	Nemšovej.	 V	 súčasnosti	 rie-
šime	 zvýšenie	 úrovne	 žiackeho	 futbalu,	 jeho	
atraktivitu	pre	 začiatočníkov,	 ale	 aj	možnosti	
rozvoja	iných	športov	v	Nemšovej.	Veľmi	dob-
re	sa	rozbehla	spolupráca	so	Slovenským	fut-
balovým	 zväzom,	 keď	 sa	 podarilo	 zrealizovať	 
v	 tomto	 roku	 niekoľko	 tréningových	 kampov	
výberu	Slovenského	futbalového	zväzu	Západ.	
Pevne	 verím,	 že	 sa	 podarí	 presvedčiť	 SFZ	 na	
zriadenie	stáleho	kampového	strediska	v	Nem- 
šovej	 pre	 žiacke	 a	mládežnícke	 výbery	 zápa-
doslovenského	futbalového	zväzu,	z	ktorých	sa	
mnohí	mladí	 futbalisti	následne	dostávajú	do	
mládežníckej	reprezentácie	Slovenska.“

Vladimír Gajdoš

PETER	KENDERA
•	od	detstva	pôsobil	ako	brankár	vo	vtedaj-
šom	TJ	Skloobal	Nemšová
•	ako	aktívny	hráč	prešiel	všetkými	kate-
góriami	až	po	seniorov
•	po	skončení	hráčskej	kariéry	zostal	ver-
ný	 futbalu	 ako	 tréner	 žiakov	 /prípravky,	
ale	hlavne	ako	funkcionár	TJ	Skloobal
•	aktívne	sa	podieľal	na	chode	klubu	až	do	
roku	1991,	kedy	podľahol	chorobe.

V sobotu 4. júla sa na futbalovom ihrisku v Ľuborči uskutočnil 
tradičný minifutbalový turnaj Niva Cup. Prvýkrát v histórii sa z 
triumfu tešili hráči z tímu Jägermeistri. NEMŠOVÁ/ĽUBORČA. 
Nadšenci minifutbalu sa v Ľuborči stretli za ostatných desať ro-
kov už deviatykrát. FC Niva v spolupráci s miestnou telovýchov-
nou jednotou a ostatnými partnermi usporiadal 9. ročník Niva 
Cupu. V aktuálnej edícii sa ho zúčastnilo 23 tímov, ktoré boli 
rozdelené do štyroch skupín. Z každej do osemfinále postúpila 
najlepšia štvorica.

V	 základných	 skupinách	 sa	 hrali	 20-minútové	 zápasy.	
Od	vyraďovacích	bojov	sa	hrali	dva	12-minútové	polčasy.	
Zaujímavosťou	bolo,	že	víťaz	skupiny	C	-	Uragán	Veteráni		
odstúpili	pre	rodinné	povinnosti.	Organizátori	preto	pris-
túpili	k	žrebovanie	jedného	osemfinalistu	z	radov	mužs- 
tiev,	ktoré	sa	umiestnili	na	piatych	priečkach.	Šťastie	sa	
usmialo	na	AC	Zranenie.	To	malo	na	dosah	dokonca	semi-
finále,	ale	na	penalty	podľahlo	Trestnej	Lavici.
Do	 semifinále	 sa	 podľa	 predpokladov	 prebojoval	 viac-
násobný	víťaz	Aquatec.	V	boji	o	finále	narazil	na	Jäger- 
meistrov,	ktorí	 ich	porazili	o	gól	 (2	 :	1).	Druhé	semifinále	
rozhodli	až	strely	zo	značky	pokutových	kopov.	Padol	iba	
jediný	gól,	ktorý	strelil	hráč	Jack´s	Pubu	Zvolen.

V	boji	o	bronzový	stupienok	udávali	tempo	hráči	z	Aqua-
tecu,	ktorí	porazili	Trestnú	Lavicu	zaslúžene	2	:	0.	Finálový	
duel	 sa	vyvíjal	 v	prospech	novodubnického	 tímu	Jäger-
miestri.	Tí	do	polčasu	strelili	gól	a	druhý	pridali,	keď	už	
bol	brankár	Sucha	v	samom	závere	na	striedačke.

„Tento	ročník	bol	špecifický.	Pripravovali	sme	ho	na	etapy.	
Podľa	 toho,	ako	sa	uvoľňovali	vládne	opatrenia.	Najskôr	
sme	 registrovali	 iba	 osem	 tí-
mov,	 neskôr	 sme	 počet	 zvýši-
li	 na	 neobmedzený	 počet.	 24	
tímov	 je	 ideálny	 počet.	 Teší	
nás,	že	sú	tu	mužstvá,	ktoré	sa	
vracajú.	 Niva	 Cup	 je	 rodinný	
turnaj,	ktorý	 je	najmä	o	dobrej	
priateľskej	 atmosfére.	 A	 to	 sa	
potvrdilo	 aj	 tento	 raz,“	 tešil	 sa	
po	 skončení	 podujatia	 jeden	 z	
hlavných	 organizátorov	 Ivan	
Schwandtner.
Najlepším	 strelcom	 turnaja	 sa	
stal	 Lukáš	 Slávik	 z	 Aquatecu,	
ktorý	 konto	 gólmanov	 zaťa-
žil	 13	 gólmi.	 Najlepším	 hrá-

čom	 bol	 Oliver	 Kutiš	 (Jägermeistri),	 medzi	 brankármi	
si	 ocenenie	 odniesol	Adam	Suja	 z	 Jack´	 s	 Pubu	 Zvolen.	 
O	hladký	priebeh	turnaja	sa	postarala	pätica	rozhodcov	–	
Peter	Maraz,	Eduard	Kusý,	Damian	Augustín	Pavlovič,	Igor	
Vyletelka	a	Dominik	Kováčik.	
Turnaj	sa	tešil	záujmu	verejnosti.	V	poobedňajších	hodi-
nách	podľa	organizátorov	atakoval	hranicu	500	divákov.

Vladimír Gajdoš

NIVA CUP 2020

www.nemsova.sk

PO ČIASTOČNOM ÚTLME KONCOM  
40-TYCH ROKOV SPÔSOBENÝCH  
ODCHODOM NAJLEPŠÍCH HRÁČOV  
A ZANECHANÍM AKTÍVNEJ ČINNOSTI  
ALE I POLITICKÝMI ZMENAMI SA OCITLA 
NEMŠOVÁ V OKRESNEJ 3. TRIEDE

V NEMŠOVEJ SA HRALA 3. LIGA MUŽOV,  
DORASTENCOV A DOKONCA I 2. LIGA  
ŽIAKOV. V POHÁROVÝCH A PRIATEĽSKÝCH 
ZÁPASOCH SME MALI MOŽNOSŤ  
ZHLIADNUŤ V NEMŠOVEJ I LIGOVÉ CELKY . 
SRDEČNÁ VĎAKA ZA FANÚŠIKOV A HRÁČOV.
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				G-12	|	ZÁKLADNÁ	SKUPINA	
Nemšová	-	Kunratice	4	:	0	|	Nemšová	-	Panhers	Praha	4	:	0	|	Nemšová	-	České	Budejovice	
12	:	0	|	Nemšová	-	Florbal	Chodov	3	:	1	|	Nemšová	-	Black	Angers	4	:	1	|	Nemšová	-	Tatran	
Strešovice	3	:	2	|	
SEMIFINÁLE:	Nemšová	-	Kunratice	5	:	1	|	FINÁLE:	Nemšová	-	Florbal	Chodov	3	:	1
Zostava	G-12:	Veleková	Romana,	Vendžúrová	Hana,	Túčeková	Ivana,	Mrázová	Zuzana,	Ko-
čanová	Nina,	Artmannová	Adela,	Čelinská	Veronika,	Šukalová	Michaela,	Sedláčková	Ade-
la,	Gabrielová	Veronika,	Motolová	Nela,	Mutňanová	Barbora,	Liptáková	Sophie
Najlepšia	strelkyňa:	Mrázová	Zuzana	|	Najlepšia	hráčka:	Kopčanová	Nina

    G-16	ZÁKLADNÁ	SKUPINA
Nemšová	-	Kunratice	1	:	2	|	Nemšová	-	Florbal	Chomutov	2	:	2	|	Nemšová	-	Jihočeský	kraj	
a	Vysočina	4	:	1	|	Nemšová	-	Black	Angers	2	:	5	|	OSEMFINÁLE:	Nemšová	-	1.	SC	Tempish	
Vítkovice	5	:	4	|	ŠTVRŤFINÁLE:	Nemšová	–	Tatran	Strešovice	8	:	2	|	SEMIFINÁLE:	Nemšová	
-	Jihočeský	kraj	a	Vysočina	4	:	1	|	FINÁLE:	Nemšová	-	Fbš	Bohemians	8	:	5
Zostava	G-16:	Baňačkai	Diana-Hoštáková	Eliška,	Stern	Lily,	Štefánková	Patrícia,	Oškrdová	
Alexandra,	Čviriková	Natália,	Červená	Lena,	Ondrejičková	Kristína,	Vendžúrová	Michaela,	
Hrabovská	Daniela,	Kulová	Timea,	Pojezdálová	Adriána,	Koníčková	Martina,	Mutňanová	
Ema	Najlepšia	strelkyňa:	Štefánková	Patrícia,	Najlepšia	hráčka:	Červená	Lena
Tréneri:	Tydlačka	Peter,	Oškrda	Michal,	Vendžúr	Peter

Do	kategórie	U13	 (do	13	rokov)	sa	prihlásili	
iba	 dva	 tímy.	 FK	 Santos	 prevýšil	 výrazne	
mladší	 FC	 Sporting	 vo	 všetkých	 troch	 zá-
pasoch	vzájomnej	série	a	Cigáň	Cup	získal	 
v	najkratšom	možnom	čase.
Celkovým	 víťazom	 v	 kategórií	 do	 17	 rokov	
sa	 po	 dramatickom	 priebehu	 stal	 po	 tretí- 
krát	 tím	 Napajedla	 CF,	 nakoľko	 jeho	 naj-
väčší	 rival	 –	 celok	Whoopie	 nezvládol	 zá-
verečný	hrací	 deň	 a	 v	 konečnom	účtovaní	
mu	na	titul	nestačila	ani	lepšia	bilancia	zo	
vzájomných	 zápasov	 s	 víťazom.	 Napajedla	
sa	podarilo	 triumfom	nadviazať	na	úspech	 
z	ročníkov	2017	a	2019.
Tretím	 miestom	 sa	 môže	 popýšiť	 nováči-
kovský	tím	SSUO	a	na	konečnej	štvrtej	pozí-
cii	sa	umiestnil	ďalší	tradičný	tím	–	bojovný	
FC	Predators.
Novinkou	 ôsmeho	 ročníka	 bola	 kategória	
U21	(t.	j.	do	21	rokov).	Víťazom	sa	stal	celok	
Diables	Rouges,	ktorý	na	turnaji	triumfoval	
naposledy	 pred	 piatimi	 rokmi	 samozrejme	

PRIPRAVUJEME
FLORBAL	EXTRALIGA	ŽIEN	|	Nemšová	-	Kysucké	Nové	Mesto	10.	10.	2020	

Nemšová	-	Tvrdošín	11.	10.	2020	|	Nemšová	-	Pruské	24.	10.	2020
ŠACH	|	začiatok	súťaží	|	18.	10.	2020

BEH	OKOLO	ĽUBORČE	|	preteky	s	tradíciou	|	7.	11.	2020

JUNIOR CIGÁŇ CUP UŽ PO ÔSMYKRÁT
Už po ôsmykrát sa na ihrisku Nad Cigáňom v Nemšovej – Ľuborči uskutočnila letná mládežnícka 
futbalová miniliga pod názvom Junior Cigáň Cup. Do turnaja sa v roku 2020 zapojilo rekord-
ných desať tímov, ktoré bojovali v troch vekovo ohraničených kategóriách (U13, U17 a U21) počas  
šiestich hracích dní v rozmedzí 20. a 30. júla.

v	 kategórií	 U17.	 Na	 tretie	 miesto	 dosiahol	
sympatický	 ZENIT	 zložený	 temer	 výlučne	 
z	 chlapcov	 z	 Horného	 Srnia.	 Obohatením	
turnaja	bol	pri	svojej	premiére	na	turnaji	aj	
novodubnický	celok	Young	Boyz,	ktorý	dop- 
latil	na	nízku	dochádzku	hráčov	a	neznalosť	
pravidiel.	 Napokon	 obsadil	 konečné	 štvrté	
miesto.
Navzdory	 tomu,	 že	 ihrisko	 Nad	 Cigáňom	
nepatrí	medzi	 štandardne	 udržiavané	 hra-
cie	plochy,	na	svoje	si	prišli	aj	diváci.	Mladí	
hráči	 dokázali	 neraz	 vysokú	hernú	kvalitu	
pri	zaujímavých	kombináciách	či	zakonče-
niach	na	nerovnom	teréne.	Napriek	futbalo-
vému	 umeniu,	 hlavným	mottom	 podujatia	
zostáva	známe	heslo	 „Bav	sa	hrou“.	Turnaj	
naozaj	prebiehal	v	duchu	fair-play	a	rados-
ti	z	hry.	Viaceré	zápasy	vrátane	finálového	
v	novopečenej	kategórii	do	21	 rokov	viedol	
ako	rozhodca	ľuborčiansky	futbalový	sveto-
bežník	Peter	Schwandtner.	Za	jeho	nezištnú	
pomoc	mu	patrí	veľká	vďaka.

Bernard Brisuda

PRAGUE	GAMES	2020	
Florbalistky	 z	 Nemšovej	 priviezli	 z	 Prahy	 
2	 zlaté	 medaily.	 Nevídaný	 historický	
úspech	 sa	 podaril	 mladým	 nemšovským	
florbalistkám,	keď	v	dňoch	7.	–	 11.	 7.	 2020	
na	 17.	 ročníku	najväčšieho	mládežníckeho	
turnaja	 na	 svete	 získali	 dievčatá	 v	 dvoch	
mládežníckych	kategóriách	2	zlaté	medai-
ly.	 Prvý	 raz	 sme	 sa	 na	 turnaji	 predstavili	 

v	roku	2009,	v	12	nasledujúcich	rokoch	nem- 
šovský	klub	vybojoval	už	15	medailí	(4	zla-
té,	 6	 strieborných,	 5	 bronzových).	 Tento	
rok	bol	špecifický,	po	dlhej	dobe	sme	si	do	
sýtosti	 dopriali	 florbal,	 samozrejme	 rezo-
novali	 bezpečnostné	 obmedzenia,	 po	 Pra-
he	 sme	 cestovali	 klubovým	 autobusom.	 
V	 oboch	 kategóriách	 sme	 mali	 najlepšie	
strelkyne	a	hráčky.

EXTRALIGA	ŽIEN
VÝSLEDKY
				1.	kolo:	Nemšová	-	Tvrdošín	10	:	4							2.	kolo:	Nemšová	-	Sabinov	10	:	6
				3.	kolo	Hurikán	Bratislava	-	Nemšová	3	:	8							4.	kolo	Nitra	-	Nemšová	2	:	5

KVALIFIKÁCIA	 PREBEHLA	 ÚSPEŠNE,	 
SUPER	LIGA	DIEVČAT	MÔŽE	ZAČAŤ

29.	8.	–	30.	8.	2020	sa	v	Trenčíne	(Zamarov-
ce)	 uskutočnil	 kvalifikačný	 turnaj	 o	 pos- 
tup	 do	 celoštátnej	 súťaže	 Super	 LIGA	U15	
dievčat.	 Z	 pôvodných	 dvanástich	 účast-
níkov	 sa	 na	 Považie	 dostavilo	 jedenásť.	
Chýbal	 len	 Trebišov,	 ktorého	 rodičia	 sa	
rozhodli	neuvoľniť	svoje	deti	na	podujatie.	
Z	postupu	do	novej	súťaže	sa	tak	tešilo	pr-
vých	osem	družstiev.
Už	v	sobotu	podvečer	sa	rozhodlo	o	postu-
pujúcej	osmičke	(NTS	FK-ZŠ	Nemšová,	FBK	
Harvard	 Partizánske,	 Snipers	 Bratislava,	

ŠK	 98	 Pruské,	 MKŠS	 FBK	 Kysucké	 Nové	
Mesto,	 ŠK	 Florbal	Modra	 –	 dievčatá,	 FbK	
Tvrdošín	a	FbK	Kométa	Spišská	Nová	Ves).
 
Nedeľa	patrila	súbojom	o	konečné	umiest-
nenia	 a	 veru	 žiadnemu	 družstvu	 to	 na	
snahe	 neubralo.	 Vidno,	 že	 dievčatá	 chcú	
hrať	florbal	 a	 snažili	 sa	 v	každom	zápase	
o	 akékoľvek	 miesto.	 Do	 finále	 sa	 prepra-
covali	družstvá	zo	západu.	Skúsený	a	me-
dzinárodne	ostrieľaný	tím	z	Nemšovej	vy-
zval	Partizánske.	Dve	tretiny	sa	viac	darilo	
Harvardu,	 ktorý	 viedol	 3	 :	 1,	 no	 záverečný	
finiš	 zvládla	 lepšie	Nemšová,	 ktorá	 napo-
kon	otočila	na	5	:	3.

Vladimír Gajdoš

Úspešný turnaj našich florbalistiek v Prahe

Hráči bojovali o víťazstvo v kategóriách U13, U17 a U21

Na	Majstrovstvách	Slovenska	v	tlaku	na	lavičke	v	Equip	konajúcich	sa	12.	9.	2020	v	Zlat-
níkoch	obsadil	pretekár	FC	v	ŠH	Nemšová	IGOR	VANEK	v	hmotnostnej	kategórii	do	93	kg,	
výkonom	185	kg	pekné	3.	miesto.	Na	Majstrovstvách	Slovenska	v	klasickom	tlaku	na	lavič-
ke	(RAW)	konajúcich	sa	19.	9.	2020	v	Senci,	obsadil	pretekár	FC	Nemšová	ADRIÁN	MIKEL	 
v	kategórii	do	83	kg	výkonom	155	kg	pekné	2.	miesto.	Gratulujeme!

www.nemsova.sk

pozvánka
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