
Vážení spoluobčania,

po nútenom obmedzení 
života nás všetkých sa 
Vám opäť dostáva do rúk 
Nemšovský spravodajca. 
V uplynulom období sme 
boli nútení zrušiť mnohé 
kultúrne a spoločenské 
podujatia a určite sa už 
všetci tešíme na zruše-
nie zostávajúcich obmedzení. V prvých dňoch pan-
démie, keď bolo potrebné okamžite reagovať a zabez-
pečovať dezinfekčné prostriedky, rukavice ale najmä 
rúška, bol na celom Slovensku akútny nedostatok 
týchto vecí. O to viac si cením, že hneď v prvých mar-
cových dňoch sa našli medzi nami ľudia, ktorí boli 
ochotní nezištne pomôcť ostatným a to najmä najvi-
ac ohrozeným starším, chorým a osamelým ľuďom. 
Počas jedného víkendu ušili naši dobrovoľníci cca. 
900 rúšok, ktoré sme mohli okamžite distribuovať 
našim spoluobčanom. Rovnako patrí vďaka aj páno-
vi Romanovi Korvasovi, ktorý bez nároku na odmenu 
poskytol niekoľko stoviek ušitých zdravotníckych rú-
šok mestu Nemšová. Myslím, že v takýchto mimori-
adnych situáciách sa ukazuje osobný charakter ľudí  
a ochota pracovať nielen pre seba, ale aj pre ostat-
ných. Samozrejme, nemám na mysli len ľudí, ktorí sa 
zapojili do šitia rúšok, ale aj ostatných dobrovoľníkov 
a nadšencov, o ktorých mnohokrát ani nevieme, že 
robia veci, ktoré sú prospešné pre nás všetkých. Teší 
ma, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa starajú o to, aby 
príroda a bezprostredné okolie nášho mesta neboli 
poznačené bezohľadnosťou a sebectvom tých, ktorí 
sa naučili zbavovať sa odpadu (v mnohých prípadoch 
aj nebezpečného) tak, že ho jednoducho vyhodia do 
prírody. Je veľmi povzbudzujúce, že častokrát ide  
o mladých ochrancov životného prostredia, ktorí ani 
nemajú záujem, aby sa touto verejno-prospešnou 
činnosťou prezentovali. Rovnako možno pripomenúť 
aj tých, ktorí pravidelne a dobrovoľne čistia korytá 
našich potokov a tak robia to, čo by mali robiť štátne 
inštitúcie zriadené na správu našich tokov. Priznám 
sa, že takéto konanie aj mňa osobne motivuje a zá-
roveň teší, pretože zisťujem, že sme schopní, a to aj 
bez pomoci štátu, sami mnohokrát vyriešiť problema-
tické veci, ktoré súvisia, či už s ochranou životného 
prostredia alebo s poskytnutím pomoci pre starších, 
osamelých, či zdravotne postihnutých ľudí. Žijeme v 
dobe, keď je veľmi populárne všetko kritizovať, sťažo-
vať sa na to ako nič nefunguje a ani si pri tom neuve-
domujeme, že mnoho z vecí, na ktoré poukazujeme, by 
sme vedeli vyriešiť našou osobnou aktivitou. Preto sa 
chcem na záver všetkým  aktívnym ľuďom poďakovať 
a zároveň vyzvať, aby sme sa viac upriamili na akti-
vity a dobrovoľnícku prácu, ktorá nám môže pomôcť 
zveľadiť a zlepšiť život v našom meste. Ubezpečujem 
Vás, že som pripravený všetky takéto aktivity pod-
poriť a to, ako materiálne prostredníctvom techniky  
a prostriedkov, tak aj osobnou účasťou napr. pri zveľa-
ďovaní našej prírody . Miloš Mojto
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DOČÍTATE SA

Nová cyklotrasa sa stala obľúbeným miestom malých i veľkých cyklistov

S nárastom automobilovej dopravy vznikla potreba budovania 
cyklotrás. Ich cieľom je vybudovanie bezpečného koridoru na 
dochádzku do škôl, práce, využitie pre šport, rekreáciu a väč-
šia možnosť poznania svojej histórie. Trenčiansky samospráv-
ny (ďalej TSK) a Zlínsky kraj, v rámci cezhraničnej spolupráce, 
sprístupnil v rámci plánovaného prepojenia cyklotrasy reali-
zovanej s podporou Eurofondu regionálneho rozvoja Interreg  
V-A-SK-CZ 2014-2020  úsek od železničného mosta v Trenčí-
ne do Nemšovej v dĺžke 11,4 km. Tento úsek sa napája na vy-
budovanú cyklotrasu z Nemšovej do Horného Srnia zhotovenú  
v roku 2014 a po dobudovaní v Českej republike bude spájať 
hrady Trenčín a Brumov. Uvedený úsek bude súčasťou vážskej 
cyklotrasy. Táto novovybudovaná časť vedie z Trenčína popri 
rieke Váh, lávkou pri kláštore na Skalke cez potok Súčanka a 
druhou lávkou cez rieku Vlára. Svojím nenáročným profilom je 
cyklotrasa vhodná pre všetky vekové kategórie.

Slávnostné otvorenie tohto úseku sa uskutočnilo 1. júna 2020 
na odpočívadle Skalka za účasti pracovníkov TSK na čele  
s jeho županom Jaroslavom Baškom, primátormi Trenčína Ri-
chardom Rybníčkom a Nemšovej Milošom Mojtom, starostami 
obcí Zamarovce, Skalky nad Váhom, Horného Srnia a Trenčian-
skej Teplej, diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, pracov-
níčkami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Iva-
nou Hegedüsovou a Denisou Bernátovou a zo Zlínskeho kraja 
na čele s hejtmanom Jiřím Čunekom, starostom obce Brumov-
-Bylnice Kamilom Macekom a ďalšími významnými hosťami. 
V závere nového úseku cyklotrasy privítali v Nemšovej účast-
níkov otvorenia krojované nemšovské florbalistky v stánku  
s občerstvením.
Buďme hrdí na túto stavbu, cykloturistika sa stáva súčasťou 
nášho života a s ňou i zoznamovanie sa s našou históriou, napr. 
v citáte biskupa Judáka: „Všetky cesty vedú do Ríma a mnohé  
z nich idú práve cez Skalku.“ Vladimír Gajdoš

NA BICYKLI PO STOPÁCH HISTÓRIE
Už prvé dni ukázali, ako pozitívne je vnímaná cykloturistika v našom regióne. Z cyklotrasy  
sa stala hotová diaľnica. Otvorenie sa konalo za prítomnosti mnohých hostí.



NEMŠOVSKÝ                      SPRAVODAJCA www.nemsova.sk2

ODIŠLA KRÁĽOVNÁ

Mestský úrad v Nemšovej začal  
v týchto dňoch s distribúciou roz-
hodnutí miestnych daní a poplat-
kov do jednotlivých domácností.  
Pri úhrade daní a poplatkov prosí-
me o uprednostnenie úhrad pro-
stredníctvom bankového prevodu 
prípadne priloženou poštovou po-
ukážkou. V nevyhnutnom prípa-
de môžete dane a poplatok uhra-
diť v hotovosti v pokladni MsÚ.  
Pri platbe v hotovosti je potrebné 
dodržiavať nariadenia Úradu ve-
rejného zdravotníctva v súvislosti 
s opatreniami ochorenia COVID-19.

MIESTNE DANE 
A POPLATKY

MESTSKÁ KNIŽNICA DOSTUPNEJŠIA
Mestskú knižnicu v KC Nemšová už môže navštíviť každý občan.  
Ako sa mesto postaralo o bezbariérový prístup?

Eva Kristínová sa narodila 5. augusta 1928  
v Trenčíne. Jej mladosť bola čiastočne po-
značená tvrdým osudom jej otca. Otec bol 
československým príslušníkom Štefániko-
vých francúzskych légií, povýšili ho na bri-
gádneho generála a neskôr ho degradovali 
na obyčajného vojaka, až bol z armády pre-
pustený. Pani Eva sa v mladom veku pridala 
k Slovenskému národnému povstaniu, kde 
slúžila ako spojka.
„Povstanie vo mne utužilo zodpovednosť za 
druhých za to, čo sama v živote robím. Dlho 
som sa po vojne dostávala do ‘normálu’. Spo-
lužiačky vedľa mňa sa mi zdali byť ako deti 
a podobne to bolo aj s chlapcami. Dokonca 
oveľa staršími. Žiť vo vojne a v mieri sú dva 
veľké rozdiely. Vojna človeka mení. Jeho po-

hľad na život i svet je úplne iný,“ takto si spo-
mínala na toto obdobie pani Kristínová.
  
V roku 1950 absolvovala Odborný divadel-
ný kurz v Bratislave. Po ukončení štúdia 
získala angažmán v SND, zároveň pôsobila  
v rozhlase, v televízii a vo filme. Na národnej 
divadelnej scéne pôsobila skoro štyridsať ro-
kov. Debutovala v krátkometrážnej komédii 
Rohy (1955). Nasledovala komédia režiséra 
Paľa Bielika Nie je Adam ako Adam (1956). 
Účinkovala v mnohých televíznych filmoch: 
Štyridsaťštyri (1957), Smrť sa volá Engelchen 
(1960), Sám vojak v poli (1964), v komédii 
Rysavá jalovica (1970), v historickej dráme  
v réžii Pavla Haspru Lucrezia Borgia (1974), 
v komédia Zypa Cupák (1976), Bičianka z do-

liny (1981) v réžii Jozefa Zachara, Puto naj-
silnejšie (1990). Úspešné boli tiež filmy Cesta 
ženy (1974), Penelopa (1977), Hody (1987) a iné. 
Priama účastníčka SNP bola od roku 1968 za-
slúžilou umelkyňou, nositeľkou Čs. medaily 
Za chrabrosť, Čs. medaily za zásluhy I. stup-
ňa, Radu SNP II. triedy, Ceny mesta Bratisla-
vy. Prezident SR Ivan Gašparovič jej udelil 
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne 
zásluhy v oblasti rozvoja slovenského diva-
delného umenia a kultúry.
Mesto Nemšová jej v roku 1998 udelilo Cenu 
mesta a v roku 2019 jej Mestské zastupi-
teľstvo v Nemšovej pri príležitosti jej vý-
znamného životného jubilea za celoživot-
ný umelecký odkaz, celoživotný láskyplný  
a úprimný vzťah k Nemšovej, ktorý ako dcé-
ra slávneho Nemšovského rodáka Generála 
Jozefa Martina Kristína, prezentovala počas 
celého svojho plodného kultúrneho a spolo-
čenského života nielen pri svojich častých 
návštevách Nemšovej, ale aj po celom Slo-
vensku, udelilo čestné občianstvo mesta Ne-
mšová ako najvyššie osobné vyznamenanie.

Legendárna slovenská herečka a recitátorka 
Eva Kristínová na scéne Slovenského národ-
ného divadla, v rozhlase i v televízii vytvorila 
herecké kreácie, ktoré sa stali súčasťou zla-
tého fondu slovenského hereckého umenia. 
Na divadelných doskách stvárnila približne 
80, väčšinou dramatických postáv. Vo výraz-
ných ženských úlohách pôsobila aj vo filme, 
televízii a v rozhlase.

V septembri 2008 pri oslavách 70. výročia 
vzniku Multifunkčnej zásobovacej základ-
ne Západ Nemšová herečka, dcéra generála 
Kristína, odhalila pamätnú tabulu pri  príle-
žitosti udelenia čestného názvu „Multifunkč-
ná zásobovacia základňa Západ brigádneho 
generála Joze-fa Martina Kristína.“ Tento 
čestný názov bol útvaru zapožičaný Rozka-
zom prezidenta Sloven-skej republiky Ivana 
Gašparoviča číslo 5, zo dňa 17. júla 2007. 

Mesto Nemšová a Divadelný ústav Bratislava 
pripravilo výstavu fotografií umeleckej tvor-
by rodáčky z Nemšovej, pani Evy Kristínovej 
pri príležitosti jej životného jubilea 90 rokov. 
Jej autorom bol Karol Mišovic a použité foto-
grafie boli z fotoarchívov Divadelného ústa-
vu a Slovenského filmového ústavu. Vernisáž 
fotografií sa konala 14. februára 2019 v Mest-
skom múzeu v Nemšovej. 
 
Herečka zomrela v nedeľu 14. júna 2020 vo 
veku 91 rokov.
Na dlhoročnú členku Činohry Slovenského 
národného divadla, výraznú a jedinečnú pro-
pagátorku krás slovenskej poézie, ktorej in-
terpretačné umenie sme vždy radi počúvali, 
či už z éteru rozhlasu alebo televízie, nikdy 
nezabudneme!

Eva Kristínová ... jednoducho kráľovná!

Miroslava Mazánová

„Eva Kristínová bola herečkou veľkých kráľovských osudov. No nemusela mať práve na hlave zlatý 
diadém, aby to dokázala. Hrdosť, grandióznosť, dominancia i kultúra slovného prejavu boli totiž 
základnými témami jej hereckej kariéry vôbec. Či už hrala postavu titulnú alebo epizódnu. To z nej 
v hereckých kruhoch robilo herečku špecifickú a výnimočnú,“ uviedol divadelný kritik a teoretik 
Karol Mišovic, autor výstavy venovanej životnému jubileu herečky.

Rodinná fotografia Evy Kristínovej s rodičmi a súrodencami 

Eva Kristínová v úlohe Balladyny (tragédia poľského spisovateľa Juliusa Slowackého) 

Nezabudnuteľná rola Bičianky z doliny

Jedinečné technické riešenie pomôže imobilným občanom

Bezbariérovosť sa na prvý pohľad týka len malej skupiny občanov 
osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Je však po-
trebné si uvedomiť, že táto skupinka je pomerne široká a zahŕňa oso-
by s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálnym postihnutím, 
osoby pokročilého veku, tehotné ženy a osoby sprevádzajúce dieťa  
v kočiari alebo dieťa do 3 rokov.

Aj mesto Nemšová sa rozhodlo prispieť pomyselnou kvapkou v mori 
a zriadilo aspoň čiastočný bezbariérový prístup do Mestskej kniž-
nice v Nemšovej. Knižnica sa nachádza na druhom nadzemnom 
podlaží kultúrneho domu. Na jeho prvé podlažie bol bezbariérový 
prístup zriadený už v minulosti, ale na druhé podlažie bol prístup 
len schodiskom. Keďže dispozičné riešenie objektu bolo navrhnuté 
ešte v dobách minulých a poskytuje iba obmedzené možnosti na pl-
nohodnotnú bezbariérovosť, mesto Nemšová sa rozhodlo zriadiť na 
existujúcom schodisku stoličkový výťah, ktorý slúži ako pomôcka na 
prepravu osôb po schodisku. Sedačka výťahu je sklápateľná, čím še-
trí priestor na schodisku. Je vybavená otočným sedadlom, ktoré sa  
v cieľovej stanici otočí, aby mohla prepravovaná osoba vystúpiť če-
lom k podeste. Pohybuje sa po vodiacej koľajnici, uchytenej do scho-
diska. Sedačka je zároveň vybavená bezpečnostnými prvkami - ako 
sú citlivé okraje, vďaka ktorým sedačka zastaví, ak príde do styku  
s osobou na schodisku alebo cudzím predmetom. Jeho obsluha je 
intuitívna. V prípade potreby využitia stoličko-výťahu stačí, ak pred 
jeho použitím stlačíte tlačidlo zvonku a zamestnanci knižnice vám 
radi a ochotne výťah aktivujú a predvedú. 

Zároveň mesto Nemšová vyvíja úsilie začleniť do života ľudí, ktorí 
nemali toľko šťastia a trpia určitým zdravotným znevýhodnením.  
V rámci podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva vznikne od 
1. júla 2020 pracovisko chránenej dielne práve v mestskej knižnici,  
v ktorej umožníme zamestnať sa šikovným a vzdelaným ľuďom  
a plnohodnotne sa podieľať na kultúrnom živote mesta.

Rudolf Kúkel, prednosta

Pamätný zápis - Nemšová



Od začiatku tohto roka namierilo svoje kroky do mlyna v Nem- 
šovej približne 200 návštevníkov. Tí najmenší – škôlkari, pri-
šli so svojimi pani učiteľkami, najpočetnejší návštevníci boli 
samozrejme Nemšovčania, pôvodom z najvzdialenejšieho 
miesta bola návštevníčka z Texasu, najväčší nadšenci Krá-
likovho mlyna, boli pravdepodobne manželia z okolia Brna, 
ktorí cielene prišli na Slovensko práve kvôli tejto unikátnej 
technickej pamiatke.
Niekto navštívil mlyn zo zvedavosti, viacerí prišli na toto 
miesto rozvíjať svoje zručnosti na tvorivých dielňach, ktoré 
sa tu úspešne rozbiehajú pod vedením skúsených lektorov. 
Prvé tvorivé dielne v Králikovom mlyne sa uskutočnili 5. fe-
bruára 2020. Členovia OZ Peregrín pracovali pod vedením vý-
tvarníka Stanislava Lubinu. Vďaka nemu  mohli nahliadnuť 
do tajov remeselno-umeleckých zručností cez grafickú tech-

niku linorytu, ktorú si viacerí vyskúšali prvýkrát. Vytvorené 
takmer umelecké dielka, na ktoré sú účastníci právom hrdí, 
si môžete prísť pozrieť do mlyna. 
S túžbou naučiť sa niečo nové a príjemne prežiť štvrtkové 
odpoludnie sa 27. februára 2020 stretlo 17 záujemkýň o dru-
hé tohtoročné tvorivé dielne, témou ktorých bolo zdobenie 
KRASLÍC. Pod vedením pani Márie Jurenkovej z Horného Sr-
nia sa účastníčky venovali zdobeniu škrupiniek vyfúknutých 
vajíčok bielou akrylovou farbou. Kraslice budú vystavené po-
čas slávnostného otvorenia tohtoročnej sezóny prehliadok  
a podujatí v Králikovom mlyne. 

Podujatia sa uskutočnili v spolupráci mesta Nemšová a OZ PEREGRÍN.  
Je plánované aj ich pokračovanie, na ktoré ste pozvaní i vy.

Jana Králiková
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ZIMNÁ SEZÓNA V KRÁLIKOVOM MLYNE

SKAUTI NEZAHÁĽALI ANI POČAS KARANTÉNY

FLORBAL  A  ŠUHAJÍCI 
NA PANVICI

MESTSKÝ PLES
MÚZEUM MLYNÁRSKEHO REMESLA A ORGANIZOVANIE AKTIVÍT SÚVISIACICH S ĽUDOVOU TVORIVO-
SŤOU V JEHO PRIESTOROCH OSLOVUJÚ A ZVYŠUJÚ NÁVŠTEVNOSŤ ĽUDÍ.

Nahliadnutie do časov minulých deťmi materskej školy

Králikov mlyn ožíva tradičnými remeslami Robo Opatovský bol exkluzívnym hosťom tohtoročného plesu

JUNIOR (Milan Zimnýkoval) s florbalistkami NTS Nemšová

Zábavné ale najmä obohacujúce boli online stretnutia skautov počas karanténnych obmedzení

Svoju tradíciu začal Mestský ples písať v roku 1995. Dnes 
je najvýznamnejším spoločenským a kultúrnym podujatím  
v našom meste. Nielen kultúrny zážitok pritiahne každo-
ročne viac ako tristo hostí. 
Tohtoročný mestský ples sa konal 25. 2. 2020 v KC Nemšo-
vá. Úvodné slovo patrilo Milošovi Mojtovi, primátorovi mesta, 
ktorý zaželal prítomným príjemný večer a slávnostne otvo-
ril 25. ročník plesu. Na pódiu sa v striedalo niekoľko inter-
pretov. Prítomní sa zabávali v rytmoch hudobnej skupiny 
Replay Band a o plný tanečný parket sa do neskorých noč-
ných hodín postarala hudobná skupina Galaktic. Ani tento 
rok nechýbal exkluzívny hudobný hosť. Po interpretoch, ako 
boli Pavol Hamel, Mária Čírová, či Ján Slezák, sa mikrofónu 
chopil Robo Opatovský. Výzdoba zo živých kvetov, elegant-
né róby prítomných dám len podčiarkli noblesnú atmosféru,  
v ktorej sa niesol celý večer. Barbora Koníčková

V sobotu 7. 3. 2020 zorganizovali florbalist-
ky pod záštitou mesta Nemšová kulinársku 
akciu, ktorej hosťami boli Šuhajíci pri pan-
vici na čele s Juniorom. Dievčatám sa túto 
akciu podarilo do nášho mesta dostať aj 
vďaka ľuďom z Nemšovej, ktorí v rámci pro-
pagácie novej florbalovej Hyundai extraligy 
zdieľali na sociálnych sieťach obrázok s lo-
gom svojho obľúbeného tímu. Nemšovčanky 
túto súťaž bezkonkurenčne vyhrali a mohli 
si vybrať termín, kedy sa táto akcia uskutoč-
ní. Rozhodli sa teda vybrať si špecifický dá-
tum 07. 03. 2020, pretože práve v tento deň 
sa florbalistkám začalo play-off florbalovej 
Hyundai extraligy a pri jednom oslávili aj 
Medzinárodný deň žien. 
Dievčatá pri vstupe do Kultúrneho centra  
v Nemšovej pred začiatkom akcie rozdávali 
medovníkové srdiečka všetkým ženám. Ak-
ciu otvoril svojim príhovorom pán primátor 
Miloš Mojto, následne sa ľuďom prihovorili 
florbalistky. Všetkým poďakovali a popriali 
príjemný zážitok. Nasledoval krátky pro-

gram, ktorý si pripravili deti zo Základnej 
umeleckej školy v Nemšovej a ukázali, že Ne-
mšová nemá len šikovných športovcov, ale aj 
umelcov. Po tomto vystúpení pódium patrilo 
už iba Šuhajíkom, ktorí zabávali publikum  
a varili rôzne špeciality, ktoré mohli prítom-
ní hostia bezplatne ochutnať. 

Po gastronomickom zážitku sa všetci presu-
nuli do mestskej športovej haly, ktorá pras-
kala vo švíkoch. Prvý štvrťfinálový zápas 
play-off Hyundai extraligy mal naozaj nielen 
vysoké tempo, ale aj vysokú návštevnosť. 
Diváci si tento zápas pochvaľovali, aj keď 
skončil v neprospech domácich florbalistiek 
výsledkom 4 : 5. Na druhý deň však dievčatá 
čakala odveta a v nej boli úspešnejšie práve 
nemšovské florbalistky a dievčatá vyhrali 
bezkonkurenčne 10 : 5. Stav série je teda 1 : 1 a 
súboje budú pokračovať. Držme im spoločne 
palce a dúfajme, že sa Hyundai extraliga čo 
najskôr vráti do Nemšovej. 

Terézia Zajacová 

Obmedzenia súvisiace s pandémiou korona-
vírusu SARS CoV 2 sa dotkli aj skautskej čin-
nosti, a to najmä prerušením pravidelných 
schôdzok, tzv. družinoviek, ktoré mávajú 
naši členovia v klubovniach. Dlho však ne-
zaháľali a využili moderné technológie, pro-
stredníctvom ktorých sa na pravidelnej týž-
dennej báze stretávali cez obrazovky svojich 
počítačov alebo mobilov. Na týchto online 
stretnutiach sa venovali rôznym činnostiam, 
hrali kvízy kahoot, pracovali na skupinových 
úlohách, pozvali si na konferenčné hovory aj 
špeciálnych hostí, dokonca navštívili spo-
ločne virtuálnu galériu. Učili sa na diaľku 
skautské zručnosti, akými sú napríklad via-
zanie praktických uzlov alebo si spolu čítali 
vybranú knihu. 
Na sviatok svätého Juraja, ktorý je patrónom 
skautov, sme si dokonca cez konferenčný ho-
vor zapálili „online“ táborák a spoločne si za-
spievali obľúbené skautské piesne.
Počas karantény si skauti vytvorili aj vlast-
nú niekoľkodňovú terénnu hru, vďaka ktorej 

navštívili blízke i vzdialenejšie miesta nášho 
mesta. Taktiež prerábali jednu z našich klu-
bovní, pripravovali skautský letný tábor, aj 
keď sme ešte v tom čase nevedeli, či nejaký 
tábor bude. Avšak skautské heslo Buď pripra-
vený sa vyplatilo, a tak sa tešíme na augusto-
vé táborenie v prírode. 
Dospelí skauti a skautky sa mohli zapojiť do 
celonárodnej iniciatívy s názvom Skautská 
služba. A viacerí tak aj urobili. Vo svojom voľ-
nom čase pomáhali viacerými spôsobmi - šili 
rúška, roznášali letáky, darovali krv alebo za-
bezpečovali iný potrebný servis.
Aj napriek tomuto ťažkému obdobiu, spojené-
mu s COVID-19 sme dokázali spoločne s ostat-
nými skautskými sestrami a bratmi zmyslu-
plne tráviť svoj čas, pomáhať a rozvíjať sa, aj 
keď nás karanténne opatrenia prinútili ostať 
doma. Naša činnosť sa však po viac ako dvoch 
mesiacoch s určitými obmedzeniami opäť 
obnovila a my sa tešíme, že môžeme naďalej 
napredovať v našich výchovných cieľoch.

Vladislav Kakody



SPOLOČNE SME 
TO ZVLÁDLI
Rok 2020 nečakane priniesol do celej Európy koronavírus 
SARS-CoV 2. Od 16. marca 2020 nastala na celom Slovensku 
karanténa. Nastala veľká zmena v našich životoch. Vznikla 
povinnosť nosiť ochranné rúška, ktorých bol nedostatok.

ODOVZDÁVANIE 
ĎAKOVNEJ PLAKETY
Dňa 6. mája 2020 sa uskutočnilo odovzdávanie ďakovnej pla-
kety občanov mesta Nemšová na veľvyslanectve Rumunskej 
republiky pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Nemšovej.
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Ihneď po vyhlásení výzvy mestským rozhlasom sa nášmu 
mestu nahlasovali naše dobrovoľníčky – krajčírky. Ochot-
ne darovali materiál, šili rúška, ktoré následne doniesli na 
mestský úrad. Mesto, Materská škola na Ulici odbojárov 
spolu so šičkami zaobstarali vhodný materiál. V tejto ná-
ročnej situácii, pri dodržiavaní opatrení proti šíreniu nákazy  
Covid-19, roznášali naše pracovníčky zo správneho odde-
lenia ochranné rúška starším a osamelým občanom vhad-
zovaním do poštových schránok. Rúška boli distribuované 
postupne podľa ulíc a častí mesta. Pracovníčky správneho 
oddelenia distribuovali celkovo 910 rúšok najrizikovejšej 
skupine našich občanov. 
Veľká vďaka patrí našim ochotným a šikovným dobrovoľ-
níčkam, ktoré obetovali svoj čas a energiu v tejto mimoria-
dnej situácii v prospech všetkých občanov mesta. Rúška šili  
ochotne, obetavo, nezištne a s radosťou. Ďakujeme každému 
jednému účastníkovi výzvy. Či ste už látku darovali, striha-
li alebo obetavo šili rúška. Ďakujeme všetkým, či už niekto 
pomohol jedenkrát alebo pomáhal počas výzvy sústavne. Je 
vidieť, že úprimný záujem pomôcť druhým na úkor svojho  
voľného času  sa v Nemšovej naozaj nestráca. Pevne veríme, 
že solidaritu a občiansku angažovanosť, aká sa prejavila pri 
tejto výzve, spoločne zažijeme aj pri  iných príležitostiach. 
Poďakovanie patrí: Kataríne Morihlatkovej, Oľge Murkovej, 
Elene Belkovej, Jitke Mačinovej, Márii Patkovej, Eve Koš-
útovej, Jaroslave Artmanovej, Helene Moravčíkovej, Jessice 
Navrátilovej, Márii Ližičiarovej, Kataríne  Pružincovej, Márii  
Čajkovej, Márii Pšenčíkovej, Kataríne Chabadovej, Anne Ke-
bískovej, Monike Korienkovej, Renáte Knápkovej, Jane Hu-
sárovej, Eve Vavrušovej, Janke Králikovej a Berte Dankovej .

SRDEČNE VÁM ĎAKUJEME!
Renáta Šupíková

Kvetinový záhon na kruhovom objazde pri vstupe do nášho mesta

Primátor mesta Nemšová a rumunská veľvyslankyňa

Primátor mesta Nemšová a attache ruskej ambasády

Mesto Nemšová v tomto roku pokračuje vo výsadbe verejnej 
zelene. Už tradične sa vysadili všetky kvetináče na Miero-
vom námestí, Ulici SNP, kruhovom objazde, športovej hale a 
pribudli aj nové, závesné kvetináče. Tie zdobia stĺpy verejné-
ho osvetlenia pri Mestskom múzeu, pred Kultúrnym centrom  
a na Ulici Janka Palu, kde je v pláne aj rozsiahlejšia jesenná 
výsadba. 
Jarné slnečné lúče pohladili nielen kvety v záhonoch našich 
záhrad, ale vniesli pocit radosti z úspešného boja. Život sa 
vracia do starých koľají a prináša nám zabehnuté rituály. 
Opäť sa môžeme stretávať a voľne si užívať bez obmedzení. 
Tešme sa z každého dňa a napriek všetkému buďme stále 
opatrní. Veľa zdravia všetkým občanom mesta Nemšová!

Beata Tršková

NEMŠOVÁ ROZKVITLA

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NEMŠOVÁ 29.2.2020

VOLEBNÝ
OKRSOK

SĽS
A. Hlinku

DOBRÁ
VOĽBA

SLOBODA
A SOLIDARITA

SME
RODINA

SLOVENSKÉ
HNUTIE
OBRODY

ZA ĽUDÍ MÁME
TOHO DOSŤ!

SLOVENSKÁ
NÁRODNÁ
STRANA

DEMOKRA-
TICKÁ

STRANA

OĽANO
NOVA

KÚ

KOALÍCIA
PS a SPOLU

STAROSTOVIA 
A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI

č. 1 3 16 31 104 - 30 2 12 2 191 46 -

č. 2 2 17 52 81 - 21 - 17 2 221 43 1

č. 3 - 18 36 87 1 45 1 42 1 258 51 -

č. 4 - 16 20 74 - 31 2 36 - 251 44 1

č. 5 1 27 15 31 2 12 - 29 2 128 20 1

č. 6 1 5 2 18 - 3 - 13 - 51 8 1

Počet hlasov
pre stranu 7 99 156 395 3 142 5 149 7 1100 212 4

Počet %
pre stranu 0,19 2,66 4,20 10,63 0,08 3,82 0,13 4,01 0,19 29,60 5,71 0,11

Počet oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 5127

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 3751

Počet platných hlasov 3716

Percentuálna účasť voličov (%) 73,16

Účasť voličov vo voľbách do NR SR bola celkovo 73,16 %.
VOLEBNÝ
OKRSOK č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

Počet oprávnených voličov 1115 1016 1180 1088 519 209

Počet vydaných obálok 745 766 882 794 412 152

Počet odovzdaných obálok 745 766 882 794 412 152

Počet platných hlasov 739 758 877 786 405 151

Účasť vo voľbách (%) 66,82 % 75,39 % 74,75 % 72,98 % 79,38 % 72,73 %

VOLEBNÝ
OKRSOK

99%
OBČIANSKY

HLAS

KRESŤANSKO-
DEMOKRATICKÉ

HNUTIE

SLOVENSKÁ
LIGA VLASŤ MOST - HÍD SMER - SD

SOLIDARITA - 
HNUTIE 

PRACUJÚCEJ 
CHUDOBY

HLAS ĽUDU MKO - MKS
PRÁCA

SLOVENSKÉHO
NÁRODA

KOTLEBOVCI - 
ĽSNS SOCIALISTI.SK

č. 1 - 40 - 37 1 139 1 1 1 1 80 1

č. 2 1 53 - 36 - 152 - 3 - 1 49 6

č. 3 1 88 - 29 3 166 - - - 1 43 6

č. 4 - 84 - 34 - 144 - 1 - 1 45 2

č. 5 - 43 - 11 - 57 2 1 - - 20 3

č. 6 - 9 - 6 - 29 - - - - 5 -

Počet hlasov
pre stranu 2 317 0 153 4 687 3 6 1 4 242 18

Počet %
pre stranu 0,05 8,53 0,00 4,12 0,11 18,49 0,08 0,16 0,03 0,11 6,51 0,48
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
KALENDÁR ZBERNÝCH DNÍ
ODPADOV V NEMŠOVEJ

DO ZBERNÝCH NÁDOB TREBA VHADZOVAŤ OBALY  
BEZ ZVYŠKOV POTRAVÍN, PRÍPRAVKOV A INÉHO MATERIÁLU. 

OBJEM JE ZMENŠENÝ ICH STLAČENÍM.

OTVÁRACIE HODINY

ZBERNÝ DVOR ODPADOV NA ULICI BOROVSKÉHO, NEMŠOVÁ
pondelok, utorok 13:00 - 17:00

streda, štvrtok a piatok 13:00 - 18:00
sobota 9:00 - 17:00

KOMPOSTÁREŇ NA ULICI GORKÉHO, NEMŠOVÁ
streda 16:00 - 18:00
sobota 9:00 - 15:00

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

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE ODPAD!

Nový koronavírus SARS CoV 2, tak ako všetky iné vírusy, 
žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa ne-
rozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov 
kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, 
ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.
Zároveň podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikova-
né Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 19. mar-
ca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste manage-
ment for the COVID -19 virus“) neexistujú žiadne dôkazy  
o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte 
ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivos-
ti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako 
pri komunálnom odpade.
Všeobecne platí, že vírusy prežijú dlhšie na nepórovitých 
(vodotesných) povrchoch, ako je nehrdzavejúca oceľ, plas-
ty, pórovité povrchy, ako sú tkaniny a tkanivá.

Doba predpokladaného prežívania koronavírusu na rôz-
nych povrchoch:
• polypropylén/plast 72 hodín,
• nehrdzavejúca oceľ 48 hodín,
• kartón/lepenka/papier 24 hodín,
• meď 4 hodiny.
Na základe vyššie uvedeného a pri používaní osobných 
ochranných pracovných prostriedkov pracovníkov, ktorí 
nakladajú s odpadmi (rúška a rukavice), nie je predpoklad 
rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpa-
dom touto formou.

Vychádzajúc z týchto skutočností Úrad verejného zdravot-
níctva SR odporúča likvidovať použité rúška, vreckovky  
a rukavice ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá 
do plastových vriec určených na odpad a následne do kon-
tajnerov na komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy  
v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v uve-
denej súvislosti odporúča upozorniť verejnosť, aby tento 
druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separá-
ciu odpadu (papier, plast).

Beata Tršková

SKLO je materiál, ktorý môžeme recyklovať tzv. doneko-
nečna. Šetríme tým nielen energiu, ale aj primárne surovi-
ny, z ktorých sa vyrába.
SKLO patrí do zeleného   kontajnera, kde vkladáme nevrat-
né obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických 
nápojov, poháre, sklo z okien a dverí, sklenené črepy a pod.
DO ZELENÉHO KONTAJNERA NEPATRÍ plexisklo, kerami-
ka, zrkadlá, porcelán, žiarivky, auto-sklá, sklo s kovovou 
výplňou a TV obrazovky.

SKLO má aj jednu nevýhodu. Rozklad v prírode podľa po-
sledných odhadov trvá viac ako 4000 rokov, preto je veľmi 
dôležité správne vytriedenie a následná recyklácia. 

Životné prostredie je témou celej spoločnosti. Aj my, obča-
nia mesta Nemšová, máme možnosť prispieť k jeho ochra-
ne. Ponúkajú sa nám ďalšie možnosti separácie odpadu.

Mesto Nemšová v spolupráci s ASEKOL SK s. r. o., organi-
záciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, ba-
térie a akumulátory zabezpečila pre našich občanov čer-
veno-biele kontajnery ako prejav výbornej spolupráce pri 
triedení elektroodpadu v celkovom vyzberanom množstve 
za rok 2019 v objeme 21,805 tony.
Na základe týchto pozitívnych čísiel mesto dostalo 3 kusy 
červeno-bielych kontajnerov (na Ulici Janka Palu, SNP  
a Ľuborčianska ulica). Sú to špeciálne zberné nádoby na 
veľmi malý elektroodpad.

ČO PATRÍ DO ČERVENO-BIELEHO KONTAJNERA?
Všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. 
videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi 
veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové 
ovládače, slúchadlá a pod.) / videokamery, digitálne a ana-
lógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, 
blesky a pod.) / malé elektrické a elektronické hudobné 
nástroje / výpočtová technika (napr. drobné počítače, note-
booky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, kláves-
nice) / faxy a záznamníky / telefónne prístroje (klasické, 
bezdrôtové, mobilné) / tlačiarne, malé stolné kopírky / kal-
kulačky / herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joy-
sticky, gamepady a pod.) / elektrické hračky (napr. autodrá-
hy, vláčiky, RC modely a pod.) / batérie a akumulátory / iné 
elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.

ČO NEPATRÍ DO TOHTO KONTAJNERA?
• monitory / televízory / žiarivky / výbojky

Väčšie elektrospotrebiče ako chladničky, práčky, televízo-
ry a pod. odovzdajte na zberný dvor. Červeno-biely kontaj-
ner je výhradne pre malé spotrebiče.

Prosíme občanov, aby si tieto kontajnery nezamieňali so 
zberným dvorom a „neodkladali“ tu veľké elektrospotre-
biče. Neoprávnene by ste uložili odpad na iné miesto, než 
na miesto určené obcou a tým by ste porušili Všeobecné 
záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Nemšová, ktoré by sa riešilo v priestupkovom konaní.  

Beata Tršková

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM 
V SÚVISLOSTI S COVID-19

SEPARUJEME ELEKTROODPAD

Z 5 recyklovaných  
sklenených pohárov  

je možné vyrobiť 
vázu na kvety

 TRIEDIME ODPAD
SKLO
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Aj keď do konca školského roka 2019/2020 chýba niekoľko dní, môžeme povedať, že bol výnimočný, odlišný od tých predchádzajúcich. V posledných 
týždňoch sme sa riadili usmerneniami, odporúčaniami, ktoré pribúdali veľmi rýchlo a ešte rýchlejšie boli aktualizované. Približne rovnaká schéma 
školského roka v porovnaní s uplynulými rokmi prestala existovať.

1. JÚN 2020 BOL MALÝ SEPTEMBER
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

Po sérii uvoľnení, po dlhých jedenástich týžd-
ňoch, sa 1. júna 2020, pri dodržaní prísnych 
hygienicko-epidemiologických opatrení, 
mohli vrátiť do škôl žiaci 1. – 5. ročníka. Časť 
žiakov prišla do školy v tomto školskom roku 
po druhýkrát. Do Základnej školy, Janka Palu 
2, Nemšová nastúpilo 1. júna takmer 86 % žia-
kov 1. – 5. ročníka. 1. jún bol teda malý septem-
ber. Deti sa do školy veľmi tešili. Zatvorenie 
škôl, športovísk, nákupných centier, obmed-
zenia pri vyšetrení u lekárov, ale aj v bežnom 
živote, dodržiavanie odstupu na verejnosti, 
nosenie ochranných rúšok, častá dezinfekcia 
rúk, priestorov, obavy a strach z ďalšieho vý-
voja boli našou súčasťou. Karanténa z dôvodu 
šírenia respiračného ochorenia koronavírusu 
COVID-19 zasiahla nečakane rodičov, žiakov, 
zamestnancov, celú spoločnosť. 
Neštandardne, za dodržania prísnych hygie-
nických opatrení, bez prítomnosti predškolá-
kov, sa uskutočnil aj zápis budúcich prvákov. 
Deviataci boli oslobodení od celoslovenského 
testovania, zrušený bol aj pobyt v škole v prí-
rode, nerealizoval sa ani tanečný kurz spolo-
čenskej výchovy a tanca, ktorý malo spolu-
financovať mesto Nemšová. V spolupráci so 
zriaďovateľom sme zabezpečili internetový 
signál do jednej rodiny, zo školy sme žiakom 
požičali počítačové zostavy, individuálne sme 
pracovali so žiakmi, aby všetci mali možnosť 
vzdelávania. Žiakov sme prinútili pracovať 
s tabletmi, počítačmi, zmysluplne využívať 
mobilné telefóny na prácu. Mnohí rodičia sa 
museli naučiť pracovať s portálmi Edupage, 
zborovna.sk, popri zamestnaní nahradili svo-
jim deťom učiteľov, zabezpečili denný servis: 
varenie, upratovanie, pranie, nákupy, organi-
zovali voľný čas detí. Ďakujem všetkým rodi-
čom, ktorí zvládli túto skúšku a urobili všetko 
pre to, aby si deti osvojili učivo čo najlepšie. 
Ďakujem rodičom, ktorí to nevzdávali napriek 
tomu, že deťom sa už nechcelo, prípadne mali 
toho veľa a vedeli, že deti nemôžu byť klasifi-
kované známkou nedostatočný.

Uplynulé obdobie bolo nielen o vzdelávaní  
a hľadaní systému fungovania rodiny. Aj keď 
si to žiaci neuvedomovali, učili sa zodpoved-
nosti, kreativite, ohľaduplnosti. Som rada, 
že máme aj takých žiakov, ktorí vypracovali 
všetky, aj nepovinné, neklasifikované pracov-
né listy, testy, úlohy a zadania a pravidelne 
sa zúčastňovali aj online vyučovania. Popri 
učení sa žiaci aj nudili, získavali drobné pra-
covné a manuálne zručnosti, varili, tvorili, vy-
rábali darčeky pre svojich blízkych, posielali 
fotografie, videá, pomáhali rodičom. 
Jednoduché to nemali ani učitelia. Muse-
li rýchlo reagovať a zabezpečiť vzdelávanie 
žiakov iným spôsobom. Rovnako aj im patrí 
poďakovanie za ich kreativitu, spoluprácu  
a vzájomnú podporu. Hľadali možnosti spolu-
práce s rodičmi, pracovali pomocou rôznych 
komunikačných kanálov: webex, ZOOM, 
Edupage, WhatsApp, Messenger, SMS-kova-
li a často telefonovali. Online vyučovanie sa 

stalo súčasťou domácností. Rodičia, hoci ich 
nebolo na obrazovke vidieť, boli pravidelný-
mi aktérmi online hodín, pozorne sledovali 
prácu pani učiteliek  a výdatne pomáhali s 
vypracovaním testov svojim deťom. Mnohé 
pani učiteľky mali doma svoje deti, pre kto-
ré museli navariť, oprať, upratať a popri tom 
sa naučiť pracovať s portálmi, pripraviť testy, 
úlohy, prezentácie k učivu pre žiakov. Komu-
nikovali s rodičmi, úlohy kontrolovali počas 
celého dňa, aby mali žiaci  čo najskôr spätnú 
väzbu. Správy posielali aj v neskorých večer-
ných hodinách, aby vyhoveli rodičom, ktorí 
pracovali v predĺžených smenách. 

Aby rodičia získali potrebnú zručnosť, pani 
učiteľky trpezlivo vysvetľovali, navigovali, po-
sielali postup inštalácie. S dôverou kontakto-
vali p. Miroslavu Vavrúšovú, ktorá neúnavne 
zabezpečovala komunikáciu prostredníctvom 
technológií, stala sa správkyňou počítačovej 
siete na škole. Pani zástupkyňa riaditeľky 
školy, Mgr. Lenka Tršková,  ktorá je vo funkcii 
necelý rok, rovnako vyučovala, venovala po-
zornosť domácnosti, kontrolovala úlohy svo-
jej dcére, ale hlavne koordinovala prácu pani 
učiteliek. Ing. Andrea Krchňávková viedla aj 
počas prerušeného vyučovania hospodársko-
-ekonomickú a personálno-mzdovú agendu 
školy,  pani upratovačky s pánom školníkom 
dezinfikovali interiér školy a upravovali areál. 
Všetkým patrí veľké ďakujem. Uplynulé ob-
dobie budú odborníci analyzovať, čakajú nás 
ďalšie usmernenia. Verím, že v spolupráci s 
rodičmi to spolu zvládneme.

Emília Mazanovská, riaditeľka školy

ÚSPECHY ŠKOLY I NAŠICH ŽIAKOV

Tento rok sa piatykrát v základných školách 
uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka. Aj 
tohtoroční piataci nadviazali na výborné vý-
sledky tých minuloročných a pokračujú tak 
v dlhoročnej štafete nadpriemerných výsled-
kov našej školy v porovnaní s celosloven-
ským priemerom. V matematike prekročili 
naši žiaci slovenský priemer o 2,8 %, v sloven-
skom jazyku a literatúre o 9,2 %.  

Ešte koncom decembra 2019 zverejnil Inšti-
tút pre ekonomické a sociálne reformy INE-
KO najnovší rebríček základných a stredných 
škôl. Pri ZŠ vstupujú do výpočtu celkového 
hodnotenia školy ukazovatele z oblastí Testo-
vanie 5, Testovanie 9 a mimoriadne výsledky. 
Spomedzi viac ako 2200 ZŠ na Slovensku sa 
naša základná škola umiestnila na úžasnom 
15. mieste ako škola s vynikajúcimi výsledka-
mi žiakov. V rámci Trenčianskeho kraja sme 
sa z 260 škôl umiestnili na 3. mieste. Veľmi 
nás teší toto  hodnotenie, ktoré je možné po-
važovať za akúsi satisfakciu za naše dlhoroč-
né snaženie, ktoré je zásluhou celého pedago-
gického kolektívu a ostatných zamestnancov 
našej školy, ktorí sa rozhodli venovať nielen 
svoje znalosti, potenciál, ale najmä srdce prá-
ci, ktorá vychováva našu budúcu generáciu.
Našich desať najlepších pingpongistov sa 
zúčastnilo 12. ročníka stolnotenisového tur-
naja O pohár primátorky mesta Trenčianske 
Teplice. Žiaci s veľkým nasadením zápolili už  
v základných skupinách a napokon sa v bo-

joch o medaily nedali zahanbiť ani hráčmi 
profesionálnych stolnotenisových klubov. Vo 
veľkej konkurencii najlepšie obstál Alexan-
der Korienek zo 7. A, ktorý obsadil 3. miesto 
vo svojej kategórii. Koncom januára sa naše 
majsterky Slovenska zúčastnili krajské-
ho kola súťaže floorball SK LIGA v Púchove, 
ktorú organizuje Nadácia TV JOJ. Dievčatá 
zaslúžene a s prehľadom vyhrali a postúpili 
tak do finále, ktoré sa uskutoční v máji v Ta-
tralandii. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za 
výbornú reprezentáciu školy.

Tento školský rok reprezentovala našu ško-
lu na krajskom kole olympiády v nemeckom 
jazyku Emily Vidrová zo 7. A. Emily sa veľmi 
darilo a v kategórii germanofónnych žiakov 
získala výborné 2. miesto, ktoré si svojou usi-
lovnou prácou a šikovnosťou vybojovala spo-
medzi žiakov základných škôl, osemročných 
a bilingválnych gymnázií z celého Trenčian-
skeho kraja.
Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do 
výtvarnej súťaže zameranej na rozvoj envi-
ronmentálneho myslenia – recyklácie skla. 
Cieľom súťaže bolo výtvarne zobraziť užitoč-
nosť skla ako suroviny, ktorá sa dá nekonečne 
veľakrát recyklovať. Výherné práce 13 žiakov 
sú zverejnené v nástennom kalendári na rok 
2020. V tomto ročníku výtvarnej súťaže boli 
úspešné dve žiačky štvrtého ročníka Sára 
Bahnová a Laura Červeňanová, ktoré za svoju 
usilovnosť získali vecnú aj peňažnú odmenu

Za kolektív ZŠ Lenka Tršk

Mladí prírodovedci

Majsterky Slovenska SK LIGY Lyžiarsky výcvik v stredisku Vernár - Studničky 
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ZÁKLADNOU ZÁSADOU VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V KSŠ JE KRESŤANSKÁ VÝCHOVA AKO SÚČASŤ KVALITNÉHO VZDE-
LÁVANIA, VZDELÁVANIA ZO ŽIVOTA, O ŽIVOTE A PRE ŽIVOT. PRIDANOU HODNOTOU A POSLANÍM ŠKOLY JE   VIERA A RAST ŽIAKOV 
VO VIERE CEZ MNOHÉ AKTIVITY V NAŠEJ ŠKOLE A TIEŽ AJ AKTIVITY, KTORÉ ŽIACI PLNILI DOMA  V DUCHU EVANJELIA A SÚ VEDENÍ 
K ĽUDSKOSTI, SVIATOSTNÉMU ŽIVOTU, LÁSKAVEJ A PEVNEJ DISCIPLÍNE.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

OTVORENÁ ŠKOLA PRE KVALITNÉ VZDELÁVANIE 
VŠETKÝCH DETÍ

V našej škole pracujú kvalifikovaní učitelia, ktorí sú ochotní 
neustále napredovať vo svojom profesijnom rozvoji. Počas 
aktuálneho školského roka takmer desať učiteľov úspešne 
absolvovalo prvú a druhú atestačnú skúšku. Dôraz kladi-
eme na individuálny prístup k žiakom, kde v centre vzde-
lávania je žiak a učiteľ sa stáva jeho sprievodcom na ceste  
k dobrému vzdelaniu v príprave na ďalší život.
Naša škola ponúka vzdelávanie detí v bežných triedach, 
vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami v špeciálnych 
triedach a v prípravných ročníkoch vzdelávame deti s na-
rušenou komunikačnou schopnosťou a deti s poruchami 
autistického spektra. Práve táto pestrá kombinácia pomá-
ha vytvárať neopakovateľnú atmosféru tolerancie, rešpektu, 
úcty a nezištnej pomoci medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi 
školy. V škole pracuje školský špeciálny pedagóg, školský 
psychológ, výchovný a kariérový poradca a najviac asis-
tentov učiteľa v okolí. Škola je jednou zo škôl, ktoré stáli pri 
zrode Fóra proaktívnych škôl a tiež sa aktívne, organizačne 
a prezentačne zapája do aktivít projektu Deti nepočkajú. 
Mesiac február patril historicky 1. regionálnym stretnutiam 
Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní, ktoré boli v rámci 
projektu „Deti nepočkajú!“ zorganizované vo všetkých kraj-
ských mestách. Stretnutie v Trenčíne sa konalo na pôde 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Ďakujeme 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne za 
poskytnutie zázemia a spoluprácu. Kvalitnú školu tvoríme 
spolu! Cieľom je viesť partnerský dialóg a spoločne nachá-
dzať dobré riešenia v oblasti vzdelávania v prospech detí aj 
na základe dobrých príkladov praxe z regiónov SR.

Obdobie Korony zasiahlo našu školu rovnako intenzívne, 
ako celú spoločnosť. Objavili sa pre nami nové výzvy, ktoré 
sme museli zvládnuť.  Škola prešla v celom rozsahu na diš-
tančné vzdelávanie na platformách Cisco Webex Meetings 
a Edupage.  Vzdelávanie sme presunuli do online priestoru, 
tiež aj porady a stretnutia učiteľov.
Online sme zvládli zápisy žiakov do prvého ročníka a do prí-
pravných ročníkov, tiež zápisy detí do materskej školy. 
Počas  tohto obdobia sme spolu s učiteľmi vypracovali ná-
vrh vízie školy, začali sme pracovať na zmenách v školskom 
vzdelávacom poriadku i na zmenách v organizácii vyučo-
vania od septembra 2020. Jednou z týchto zmien bude aj 
prechod na systém odborných učební na druhom stupni ZŠ. 
Žiaci sa budú vyučovať každý predmet v príslušnej odbornej 
učebni, ktorá bude vybavená všetkým potrebným na vyučo-
vanie konkrétneho predmetu. Učebne budeme postupne 
modernizovať a za každú učebňu bude zodpovedný jeden 

vyučujúci. Plánujeme zmenu vnútornej vizualizácie školy 
a úpravu exteriérových priestorov na možnosť vyučovania 
a voľnočasových aktivít vonku, v prírode. Škola sa zapája-
la v poslednom období do viacerých projektových výziev. 
Najvýznamnejšie je zapojenie sa do Národného projektu 
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. V rámci toh-
to projektu môže škola získať asistenta učiteľa a školského 
špeciálneho pedagóga do materskej školy. Základná škola 
získa ďalšie finančné krytie na pozície asistentov učiteľa, 
školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. 
Ďakujem všetkým rodičom, ktorí spolu s nami museli zvlá-
dať zaťaženie vyučovacích dní spolu s deťmi. 
Ďakujem všetkým rodičom za prejavenú dôveru pri zápi-
se detí do základnej a materskej školy. Ďakujem všetkým 
kolegyniam a  kolegom, ktorí sa popasovali s úplne novým 
spôsobom vyučovania. Musím povedať, že túto situáciu so 
cťou zvládli, napriek mnohým, aj technickým problémom, 
ktorým sme sa nevyhli. Chcem poblahoželať aj všetkým de-
viatakom, ktorí sa lúčia s našou školou, že všetci sa dostali 
na stredné školy, ktoré si vybrali, taktiež chválim piatakov, 
ktorí mali záujem o osemročné gymnáziá, a úspešne sú 
prijatí a jedna žiačka  z ôsmeho ročníka bude od budúceho 
školského roka študentkou bilingválneho gymnázia, čo je 
tiež veľkým úspechom. 
Všetci sme sa veľa naučili a veríme, že v ďalšom období 
nám tieto skúsenosti pomôžu v efektívnejšej a kvalitnejšej 
príprave Vašich detí na ich ďalší život.

Lubomír Král

DUCHOVNÉ AKTIVITY

Slávime Rok Božieho slova – nájdime si preto v tomto  ob-
dobí čas, ktorý budeme venovať čítaniu  Svätého Písma. 
Nechajme pôsobiť Ducha Svätého, ktorý sa nám prihovára 
prostredníctvom posvätného textu a ktorý nás bude postup-
ne pretvárať. Nájdime si čas a prečítajme si nedeľné evan-
jelium aj častejšie v týždni. Nespoľahnime sa na to, že veď 
ho budeme počuť v nedeľu v na sv. omši. Môžeme si ho čítať 
častejšie a čo je podstatné, nečítajme ho iba očami.  Uvažuj-
me o ňom, hľadajme v ňom odpovede na konkrétne otáz-
ky nášho života, hľadajme v ňom príležitosti, ako naplniť 
jeho posolstvo každý deň – a o toto všetko sme sa snažili aj  
v našej školskej kaplnke počas celého školského roka pod 
vedením aj našich katechétiek. 

NAŠI ŽIACI BOLI AJ DOMA TVORIVÍ

Žiačikovia na 1. stupni kreslili, čítali, písali, zapájali sa do 
tvorivých projektov, pomáhali svojim rodičom, učili sa  
o rastlinách, zvieratkách, prváčikovia sa hrali na bádateľov, 
skúmali geometrické telesá, dievčatá sa s radosťou zapojili 
do projektu Keby som bola dospelá...a do mnohých iných za-
ujímavých aktivít.
Aj žiaci 2. stupňa nezaostávali v kreatívnych činnostiach, 
počítali, kreslili a spoznávali huby, šikovní piataci pri prebe-
raní bábkového divadla vytvorili krásne bábky, popri domá-
cich úlohách stihli byť aj kuchármi a pomocníkmi v domác-
nosti a popri tom stihli určovať prídavné mená a podmet  
a prísudok, ôsmaci vytvorili zaujímavé komiksy a záložky 
do kníh pri tvorení svojich čitateľských denníkov, pripravili 
si projekty z anglického, nemeckého i ruského jazyka, ché-
mie, fyziky či biológie alebo geografie. Z výtvarnej výchovy 
vytvorili krásne maľby na tému Uzdravovanie našej plané-
ty... Žiaci v rámci slovenského jazyka pri opisovaní obráz-
kov, čítaní s porozumením, dramatizácii a rôznych iných 
aktivitách sa stihli úspešne zapojiť aj do literárnych súťaží. 

LITERÁRNE ÚSPECHY

Villa Zerna je celoslovenská literárna súťaž, ktorú organi-
zuje literárny klub PoeMa s Obecnou knižnicou a Obecným 
úradom v Hornom Srní. Tento rok sa do súťaže zapojili aj ži-
aci našej školy. A hneď získali obrovský úspech. Tobiáš Král 
z 8.A sa umiestnil na 1. mieste v kategórii próza - starší žiaci. 
Saška Sedláčková z 9.A (st. žiaci) a Sofia Švítelová z 5.A (ml. 
žiaci) obsadili krásne 3. miesta. Víťazom blahoželáme a pra-
jeme, nech ich neopúšťa literárna MÚZA. 

POZVÁNKA NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR

Aj tento školský rok je možnosť pre deti zúčastniť sa den-
ného tábora organizovaného CVČ našej školy, čo bude 
krásnym vstupom do sveta prázdnin. Na deti čakajú kaž-
dodenné úžasné aktivity a taktiež maliarske zručnosti, viac 
informácií nájdete na stránke školy.

Úspešné ukončenie školského roka 2019/20 a krásne prázd-
niny plné pohody, oddychu a  zdravia praje všetkým pedago-
gický kolektív KSŠ.

Pripravila Mária Urbánková

Skrášlenie školy - milá rozlúčka deviatakov

Bábky tvorivých piatakov

Pohybové hry v školskej telocvični



8 www.nemsova.skNEMŠOVSKÝ                      SPRAVODAJCA

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ OPÄŤ V PREVÁDZKE
OTVORILI SA BRÁNY MATERSKEJ ŠKOLY. ZABEZ-
PEČIŤ RIADNU PREVÁDZKU V MIMORIADNEJ SI-
TUÁCII BOLO NÁROČNÉ, NO ŠKÔLKA OPÄŤ OŽILA. 

Jar v roku 2020 všetkým priniesla nemilé prekva-
penie - COVID 19. Prerušenie prevádzky materskej 
školy na tak dlhý čas zaskočil zamestnancov, ro-
dičov a aj deti. Materská škola sa pri opätovnom 

otvorení, ako všetky školy, musela vyrovnať s Usmernením MŠVVaŠ 
a Nariadením primátora mesta a zabezpečiť prevádzku tak, aby boli 
dodržané epidemiologicko – hygienické nariadenia. Obdobie nako-
niec trvalo dva týždne, no školu zabezpečenie stálo nemalé finančné 
prostriedky – dezinfekcia, čistiace prostriedky, zásobníky, papierové 
utierky, bezdotykové teplomery, jednorazové rukavice, rúška - a to 
všetko na plánované tri mesiace a osem tried.  Zmenila sa organizácia 
a zadali sa vnútorné pokyny pre zamestnancov a zákonných zástup-
cov detí.

Čo zásadné sa v materskej škole dialo? Deti mali pred vstupom do 
budovy zmeranú teplotu a vydezinfikované ruky. Rodičia podpisovali 
denne vyhlásenia o zdravotnom stave. Deti sa hrali v malých skupi-
nách. V triede bol maximálny počet 15 (čo sa podarilo vďaka zhovie-
vavým rodičom na materských dovolenkách, rodičom čerpajúcich 
pandemické ošetrovné dieťaťa, ... – veľká vďaka!) Deti nesmeli použí-
vať textilné uteráky, ale papierové zo zásobníkov. Spali v postieľkach 
vzdialených minimálne jeden meter od seba. Dezinfekcia rúk, vnútor-

ných priestorov a hračiek bola takmer sústavná.
S poteším ale konštatujem, že všetky deti boli a sú zdravé a že škôlka 
je tým ideálnym miestom pre deti. Rozhovory detí ako si vzájomne 
chýbali, šušotanie tajných vecí, ale i nebadateľné pohladenie učiteľky, 
lebo aj ona chýbala, hovoria za všetko. Z  otázok typu „čo budeme dnes 
robiť“ je zrejmé, že aj z aktivít a riadených činností majú deti radosť.  
A tak či sa už stihli hrať na Indiánov, chrobáčikov alebo na dopravu, či 
zoologickú záhradu, vždy to bola pre ne veľká zábava.

Z materskej školy je opäť počuť detský smiech a to predsa všetci 
chceme! Miroslava Dubovská

ÚSPEŠNÝ DETSKÝ HERECKÝ CASTING  
V TV MARKÍZA

V polovici februára tohto roku sa žiaci Literárno-dramatického odboru ZUŠ 
Nemšová zúčastnili výberového detského hereckého castingu v ateliéroch 
NAD TV Markíza v Bratislave. Produkcia tentokrát obsadzovala epizódne det-
ské postavy do  ďalších častí divácky obľúbeného seriálu Oteckovia. 

Talentovaní herci vo veku od 8 do 15 rokov si po prvý raz vôbec vyskúšali he-
reckú akciu pred televíznymi kamerami v dialógoch malých hercov, známych 
z televíznych obrazoviek. ZUŠ Nemšová  a ich učiteľka PaedDr. Kristína Preko-
pová dostala pochvalnú spätnú väzbu za hereckú prípravu talentovaných detí 
z Nemšovej a okolia. V pripravovanej veľkonočnej časti so zajačikmi budeme 
môcť na obrazovkách  vidieť aj našu šikovnú herečku – Lauru Červeňanovú, 
ktorú do seriálu Oteckovia obsadil tím tvorcov. Okrem Laury v seriáli Otec-
kovia uvidíme i Šimona Deneša, ktorý si zahrá v ďalšej pripravovanej epizó-
de. Laure i Šimonovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich veľkého úspechu.  
V rámci castingu si žiaci prezreli aj filmové ateliéry a spolu s pedagógmi na-
vštívili aj výstavu s názvom Veže do neba v Medzinárodnom dome umenia pre 
deti Bibiana.

Viera Muntágová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

FAŠIANGY  
V NAŠOM MESTE

DEŇ VENOVANÝ
ŽENÁM

MÁJOVÁ 
TRADÍCIA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizova-
lo Mesto Nemšová pre všetky dámy koncert hudobnej 
skupiny EMINENT. Koncert sa konal v KC Nemšová 
dňa 8. 3. 2020.

Aj napriek karanténnym opatreniam súvisiacich s ko- 
ronavírusom SARS CoV 2 sa podarilo symbolicky 30. 4.  
2020 v každej mestskej časti nášho mesta zachovať 
tradíciu stavania májov.

V utorok 25. 2. 2020 sa ulicami Nemšove,j za sprievodu 
dychovej hudby, presúval fašiangový sprievod, ktorého 
vyvrcholením bolo ,,pochovávanie basy.“ Najkrajšie mas-
ky boli ocenené na karnevale vo veľkej sále KC Nemšová.



NEMŠOVSKÝ                      SPRAVODAJCAwww.nemsova.sk 9

DOBROVOĽNÍ HASIČI 
V NEMŠOVEJ

TRI METRE 
K ŽIVOTU

PREHĽAD ČINNOSTÍ
Členovia DHZO Kľúčové, Ľuborča a Nemšová 
vykonali protipožiarnu hliadku počas Novo-
ročnej vatry na kopci Sobotište. Na mieste 
boli dva kusy techniky CAS25 s posádkou 1+2 
a 1+4. Po skončení akcie obe jednotky zaistili 
ohnisko a vykonali zabezpečovacie práce jed-
ným prúdom C52. 

Podľa pokynov krízového štábu Mesta Ne-
mšová sme sa zapojili do protiepidemiologic-
kých opatrení donáškou ochranných rúšok 
pre seniorov, ktoré zabezpečilo Mesto Nemšo-
vá. Na území mesta a jeho časti sme rozniesli 
takmer 600 rúšok. Rovnako sme počas trvania 
obmedzení zabezpečovali donášku obedov 
pre tých občanov, ktorí sa prihlásili na MsÚ.

Vzhľadom na stále sa zvyšujúce riziko vzni-
ku požiaru a na základe platného programu 
cvičení pre tento rok bolo dňa 23. 4. 2020 pro-
stredníctvom zvolávacieho systému o 17:47 
vyhlásený cvičný poplach jednotke DHZO 
Klúčové. Jednalo sa o požiar trávy a porastu 
v okolí futbalového ihriska v Kľúčovom, kto-
ré bolo na základe pokynov veliteľa cviče-
nia zlikvidované prostredníctvom jedného 
útočného C-prúdu. Cvičenia sa zúčastnilo  
7 príslušníkov DHZO Klúčové a traja prísluš-
níci DHZO Nemšová, ktorí cvičenie monitoro-
vali a na záver vyhodnotili.

Počas svojej hliadkovacej činnosti bol spo-
zorovaný požiar na ulici Hradná. Jednalo sa  
o svah na ktorom horeli uskladnené konáre, 
piliny a plamene ohrozovali porast nad ces-
tou kedy hrozilo, že požiar preskočí cez cestu 
na kopec Hradisko. Na miesto vyrazil jeden 
kus techniky CAS 25 RTHP Liaz s posádkou 
1+3, ktorá po príchode na miesto nasadila 
jeden útočný C-prúd a požiar po dôkladnom 
prekopaní skrytých ohnísk zlikvidovala. 

Podľa harmonogramu cvičení pre rok 2020 
bol dňa 28. 4. 2020 prostredníctvom zvoláva-
cieho systému FIREPORT o 17:18 vyhlásený 
cvičný poplach pre jednotky DHZO Nemšová 
a Ľuborča - požiar trávy a krikov na pravom 
brehu Váhu pod diaľničným privádzačom. Na 
miesto vyrazilo 8 príslušníkov DHZO s tech-

nikou CAS 25 RTHP Liaz, ktorí si na mieste 
precvičili zriadenie útočného C-vedenia, do-
pĺňanie cisterny zo zdroja (Váh), hasenie po-
mocou lafety, využitie spojovacích prostried-
kov, spôsob riešenia mimoriadnych situácii  
a reguláciu dopravy na mieste udalosti. 

V čase 16:17 po prijatí informácie od okoloid-
úceho občana o spadnutom strome cez hlavnú 
cestu v mestskej časti Kľúčové bol vyhláse-
ný poplach členom DHZO. Na miesto udalos-
ti vyrazila CAS 25 RTHP Liaz s posádkou 1+3. 
Po príchode na miesto udalosti už zasahovali 
príslušníci HaZZ DCA s jedným kusom techni-
ky VARIO s posádkou 1+2. Spadnutý strom bol 
rozpílený a komunikácia sprejazdnená po 17:00.

Tomáš Prno

Rok 2020 priniesol do štruktúr Dobrovoľnej hasičskej ochrany na území Mesta viaceré novinky. K 1. 1. 2020 mali 
velitelia k dispozícií viac ako 30 preškolených osôb v oblasti zdolávania požiarov a mimoriadnych situácií. V 
tom duchu bol formulovaný aj harmonogram cvičení a zdokonaľovacej prípravy pre nasledujúci rok. Tento 
harmonogram bol narušený celosvetovou problematikou COVID-19 a súvisiacimi opatreniami na eliminá-
ciu následkov nákazy. Z toho dôvodu sme museli niektoré plánované činnosti buď zrušiť alebo presunúť na 
neskôr. Určité veci ale nedokážeme ovplyvniť, a preto boli jednotky stále v pohotovosti čo sa ukázalo ako 
opodstatnené, nakoľko k 15. 6. 2020 evidujeme 3 výjazdy. 

Vzhľadom na situácie z uplynulých dní a mesiacov nám 
bola doručená výzva Krajského riaditeľstva HaZZ v Tren-
číne o zabezpečení priechodnosti miestnych a účelových 
komunikácií pre hasičskú a záchrannú techniku v zmysle 
požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení § 82 a § 83 vyhlášky 
MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické po-
žiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb, konkrétne 
požiadavky na príjazdové komunikácie a nástupové plochy.

Na základe uvedenej výzvy a na pokyn veliteľov vykonala 
zásahová jednotka DHZO počas posledných dní prvú a dru-
hú fázu projektu „3 metre k životu“, a to prejazdové skúšky 
kritickými ulicami na území Nemšovej, Ľuborče, Kľúčového 
a Trenčianskej Závady.
Výsledkom prvých fáz prejazdových skúšok je, že ulice boli 
prejazdné len veľmi hranične. Po manévroch s cisternou 
sme prešli takmer všade, čo však v prípade ostrého výjazdu 
k udalosti – požiaru, nie je vyhovujúce. Často sa stávalo, že 
sme našli osobné vozidlá zaparkované na ulici kde bol sťa-
žený prejazd alebo priamo nad podzemným hydrantom, čo 
by v prípade potreby znemožnilo jeho použitie. Prejazdové 
skúšky budú vykonávané na rôznych miestach pravidelne 
každý mesiac. Žiadame preto občanov, aby sa snažili parko-
vať svoje vozidlá na svojich pozemkoch a obyvateľov byto-
vých domov o ohľaduplnosť pri parkovaní svojich vozidiel 
na verejných priestranstvách.
Apelujeme na všetkých občanov, aby parkovali s ohľadom 
na zákonnú povinnosť ponechať prejazdný pruh o šírke mi-
nimálne 3 metre, nakoľko keď ide o život - preparkovať ne-
stihnete. Reakčný čas výjazdu našej jednotky je do 10 minút 
od ohlásenia z operačného strediska IZS a nevhodne zapar-
kované vozidlá bránia včasnému a bezpečnému príchodu na 
miesto udalosti, záchrane majetku a hlavne životov. Z toho 
dôvodu je vhodné parkovať vozidlá primárne na svojom po-
zemku - predovšetkým rodinné domy.

Tomáš Prno

Cvičenie NMS
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Dňa 8. mája sme si pripomenuli 75. výročie ukončenia naj-
väčšieho vojenského konfliktu v dejinách. Druhá svetová 
vojna začala 1. septembra a odhaduje sa, že v nej zomrelo 
viac ako 50 miliónov ľudí. V minulých rokoch si mnohé mes-
tá koniec vojny pripomínali veľkými oslavami, vojenskými 
prehliadkami, pietnymi spomienkami a vyzdvihovaním hr-
dinského kultu. Tento rok sme z dôvodu pandémie výročie 
oslávili bez osláv. Preto si aspoň touto formou pripomenie-
me Druhú svetovú vojnu a jej ukončenie u nás, v našich ob-
ciach. Zamyslime sa nad posolstvom tejto udalosti, možno i 
v kontexte dnešných dní.

PRIBLIŽOVANIE FRONTU K NEMŠOVEJ, ROK 1944

Vojna sa k našim obciam začala približovať na jar 1944.
„...až v tomto období začalo doliehať dunenie diel aj na Ne-
mšovú a Nemcov v obciach bolo plno...kopali sa zákopy, 
rozvŕtali sa role, stavali sa bunkre, protitankové diery a 
samé a samé zákopy.“ opisuje kronikár z Ľuborče vo svo-
jich zápisoch. Bolo vidieť, že Nemci sa tu chystajú na veľký 
odpor. Obranné línie prebiehali medzi Váhom a dedinou, 
od mostu cez Vláru pod Lány, Oboru, Stráň, Hliník, Hate, 
Zábreh až po Kremenice. „Nemci očakávali, že rumunská 
armáda príde od Trenčianskej Teplej, no nakoniec prišli od 
Kľúčového.“

BETÓNOVÉ PROTITANKOVÉ PREKÁŽKY

Na prístupoch k Vlárskemu priesmyku v údolí Vláry na 
Prúdoch, medzi Mlyniskom  a Hliníkom, dali Nemci po-
staviť betónové protitankové prekážky v tvare kociek s pô-
dorysom 3x3 metre, 2 metre vysoké, tzv. penky (Vojenské 
dejiny, Dejiny Nemšovej..., V. Korvas). 
„Môj brat ich pomáhal stavať, robili ich priamo na mieste, 
postavili šalung a doň liali a liali betón. Raz keď tam pri 
nich bol aj s kamarátom, kamarát odbehol do krovia, vrátil 
sa a niečo držal v ruke a vravel, ja to pustím, ja to pustím...
bol to granát, ktorý zahodil a zabil ho. Môj brat to prežil,“ 
spomína pamätník v tých časoch zo Závady. Tzv. Penky-
-betónové -   protitankové kocky -  sú dodnes v Ľuborči na 
kopcoch a tiež popri cyklotrase smer Horné Srnie. 

PÁD LIETADLA CONSOLIDATED B-24 LIBERATOR 15  
V ANTONSTÁLSKEJ DOLINE

Na jar 1944 začala americká 15. letecká armáda bombar-
dovaciu ofenzívu proti cieľom v južnej a strednej Európe, 
preto aj naši občania čoraz častejšie videli nad hlavami 
stovky kondenzačných čiar vytváraných bombardérmi a 
stíhačkami. Obyvateľka Tr. Závady si spomína: „pamätám 
si, ako sme s tatom orali, vodila som im kravy a tato vrave-
li, idú lietadlá, pojme s kravami do jarku, mali sme strach, 
schovali sa a lietadlá preleteli nad nami...“
Prelety angloamerických zväzov ohlasovala v Nemšovej 
siréna umiestnená na sklárni. Keď ju  začuli, museli sa ob-
čania skryť do protileteckých krytov, prípadne pivníc. Ka-
ždý sa schoval, kde mohol. Angloameričania ale Nemšovú 
nikdy nebombardovali, no boli čoraz častejšie napádané 
nemeckými stíhačkami Luftwaffe a mnohé sa zrútili i v 
okolí Trenčína. Jeden bombardér dopadol aj neďaleko An-
tonstálu. Dňa 29. augusta 1944 odštartovalo 307 bombardé-
rov Boeing B-17 Flying Fortrees a Consolidated B-24 Libe-
rator 15. Tí boli chránení 250-timi stíhačkami a ich úlohou 
boli ciele na českej strane. Zadná časť vyše sto kilometrov 
dlhého prúdu lietadiel bola okolo 10.40 hodine v priestore 
Trenčína napadnutá nemeckými stíhačkami. Zasiahnutý 
bol i Liberator, ktorý následne odbočil smerom na seve-
rovýchod a núdzovo odhodil šesť 250 kg vážiacich bômb, 
ktoré dopadli do Váhu pri Zamarovciach. 

Desať členná posádka opustila stroj, ktorému horel motor 
v priestore medzi Závadou a Horným Srním. „Keď zostre-
lili to lietadlo, bol to veľký zážitok. Na oblohe bolo veľké 
mračno a vojaci ako vtáci leteli dole. Videl som, ako lieta-
dlo padalo k zemi. Osobne som ale pri lietadle nebol,  ale  
miestni chalani k nemu chodili a brali, čo sa dalo, naprí-
klad staniol, ten bol vzácny,“ spomína vtedy len 9- ročný  
chlapec. „Vojaci, čo povyskakovali, pristáli niekde pri No-
vej Nemšovej a hneď sa pýtali, že kde dopadol stroj, či na 
Morave alebo na Slovensku a keď zistili, že na Slovensku, 
tak boli spokojnejší. Bol tam aj môj sváko, mojej mamky 
brat, on vedel po anglicky. Robil im tlmočníka“. spomína si  
pamätník z Ľuborče. 
Podľa monografie od Vojtecha Korvasa dvaja letci pristáli 
na moravskej strane a siedmi na Slovensku. Pilot zostal v 
lietadle a podľa pamätníkov sa snažil s lietadlom pristáť 
na lúke, ale nedalo sa. Chcel to  vybrať, no pri vile v An-
tonstále zhavaroval. „Môj otec tam bol. Schovávali sa pri 
moste pri vile. Lietadlo hučalo a letelo len pár metrov nad 
ich hlavami a keď dopadlo, všetka munícia začala strieľať. 
Bomby tam našťastie neboli, tie vyhodili popredku niekde 
nad Súčou (v monografii sa uvádza v Zamarovciach). A pi-
lot? Pilot mal obhorené nohy aj ruky. Zaujímavé je, že jeho 
drevené pátričky (ruženec), ktoré mal na krku, zostali ne-
poškodené.“

Zdroj: Vojenské dejiny, in. Dejiny Nemšovej. Ľuborče, Kľúčového a Tr. 
Závady: Vojtech Korvas, obecné a školské kroniky a spomienky pamät-
níkov, foto Miroslava Bachratá 

Spracovala Miroslava Bachratá

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA V NEMŠOVEJ
1. časť (čítanie na pokračovanie)

Fotografia Andrewa Solocka

Fragmenty z padnutého lietadla v mestskom múzeu Nemšová

Prevoz pozostatkov A. Solocka úzkokoľajnou železnicou

Betónové prekážky mali zabrániť prechodu tankov

IBV POD HOROU  
A CYKLOTRASA  
KĽÚČOVÉ - ĽUBORČA
Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vás informoval o zámeroch a aktuálnom 
stave týkajúceho sa  Individuálnej bytovej výstavby ,,Pod Ho-
rou“ v mestskej časti Kľúčové a o plánovanej cyklotrase spá-
jajúcej mestské časti Kľúčové a Ľuborča. 
V prípade IBV Pod Horou bol v 25. týždni ukončený  proces 
verejného obstarávania odovzdaním cenových ponúk uchá-
dzačov o zhotovenie miestnych komunikácií a inžinierskych 
sietí. Následne mesto Nemšová uzatvorí s úspešným uchád-
začom zmluvu o dielo na zhotovenie predmetných sietí a ko-
munikácií, predpokladáme na prelome mesiacov júl/august. 
V ďalšom kroku mesto pristúpi k procesu odpredaja pozem-
kov jednotlivým uchádzačom o výstavbu v danej lokalite. 
Cena pozemkov za m² sa bude odvíjať od ceny za dielo, kto-
rá bude výsledkom verejného obstarávania. Predpokladáme 
však, že cena nebude vyššia ako 65 €/m² a to pre záujemcov  
o kúpu pozemkov, ktorí sú obyvateľmi Nemšovej, resp. majú 
na území mesta trvalý pobyt. 
Proces predaja bude nasledovný: Mesto Nemšová zverejní na 
svojej webovej stránke a úradných tabuliach mesta informá-
ciu o podmienkach, spôsobe predaja (termín, cena) a možnos-
tiach prihlásenia sa. Záujemcovia o kúpu pozemkov sa budú 
môcť prihlásiť písomne na mestský úrad v Nemšovej, pričom 
spolu s prihláškou vyplnia aj formulár, ktorý bude prílohou 
oznámenia o začatí predaja pozemkov. Oslovení listom budú 
aj tí, ktorí si už podali žiadosť o odkúpenie pozemkov a to 
priamo, nielen prostredníctvom zverejnenia na web stránke  
a úradných tabuliach mesta. Po zosumarizovaní žiadostí 
budú všetci prihlásení záujemcovia pozvaní na zhromažde-
nie uchádzačov, na ktorom sa budú losovaním vyberať po-
stupne jednotliví uchádzači, pričom každí vylosovaní si bude 
môcť vybrať z pozemkov v danej lokalite. Takto sa bude loso-
vať  až do pridelenia posledného voľného pozemku.

Na celý priebeh losovania a prideľovania jednotlivých po-
zemkov bude dozerať notár tak, aby bola zabezpečená 
transparentnosť a spravodlivé podmienky pre všetkých pri 
prideľovaní pozemkov. Detailnejší postup bude zaslaný spo-
lu s pozvánkou na zhromaždenie uchádzačov o pozemky.  
V prípade ak bude nižší počet záujemcov z radov obyvateľov 
mesta Nemšová ako je samotný počet pozemkov, po ukon-
čení tohto spôsobu prideľovania/odpredaja pozemkov bude 
nasledovať druhé kolo, ktoré bude otvorené pre ktoréhokoľ-
vek uchádzača a to aj takého, ktorý nie je obyvateľom Nem- 
šovej. Tu sa však nebudú pozemky prideľovať spôsobom 
ako pri obyvateľoch Nemšovej, ale pozemok sa bude predá-
vať formou verejnej obchodnej súťaže, t. z., že bude predaný 
tomu, kto dá najvyššiu cenovú ponuku. Týmto dvojkolovým 
predajom má mesto záujem uprednostniť svojich obyvateľov 
a tak vytvárať podmienky pre všestranný rozvoj obyvateľov 
Nemšovej. Všetkých záujemcov o pozemky žiadame o trpez-
livosť, nakoľko má mesto Nemšová prioritný záujem vytvoriť 
rovnaké a spravodlivé podmienky pre všetkých a zároveň 
chrániť verejný majetok, ktorý slúži resp. bude slúžiť primár-
ne novým obyvateľom IBV Pod Horou. Aj z tohto dôvodu sa 
budú inžinierske siete, komunikácie a chodníky v tejto lo-
kalite budovať na tri etapy. Po ukončení druhej etapy, teda 
potom, čo budú uložené inžinierske siete (voda,  STL plyn, 
kanalizácia,  NN a VN rozvody, verejné osvetlenie  a rozvody 
slaboprúdu vrátane prípojok na jednotlivé inžinierske siete) 
a vybudované  komunikácie a spevnené plochy (bez vrchnej 
obrusnej vrsty komunikácií  a bez krytu chodníkov) budú 
môcť majitelia pozemkov začať s výstavbou svojich rodin-
ných domov. 
Čo sa týka cyklotrasy medzi mestskými časťami Kľúčové  
a Ľuborča, mesto Nemšová považuje za potrebné informovať 
občanov o tom, že podmienkou na získanie finančných pros-
triedkov z eurofondov je stopercentné vlastníctvo pozemkov, 
na ktorých má byť cyklotrasa umiestnená. Toto však nie je 
jednoduchý proces a to, čo bolo v silách a možnostiach mes-
ta sa zrealizovalo, pozemky od konkrétnych súkromných 
osôb mesto odkúpilo, avšak pozemky neznámych vlastníkov  
a pozemky vo vlastníctve štátu je potrebné odkúpiť od Slo-
venského pozemkového fondu, ktorý za štát tieto pozemky 
spravuje. Napriek splneniu si všetkých povinností súvisia-
cich s odkúpením pozemkov od SPF zo strany mesta Nemšo-
vá ešte koncom februára tohto roka Slovenský pozemkový 
fond do dnešného dňa nepodpísal zmluvy o predaji týchto 
pozemkov, aj keď musíme objektívne priznať, že túto nečin-
nosť spôsobili objektívne faktory súvisiace s prepuknutím 
pandémie a s personálnymi zmenami vo vedení SPF po par-
lamentných voľbách. Pokiaľ sa podarí v blízkej dobe odkúpiť 
pozemky je tu šanca získať zmienené finančné prostriedky 
vo výške 95% z nákladov na zhotovenie cyklotrasy a túto ná-
sledne aj zrealizovať. 

Napriek nepriaznivým okolnostiam v oboch prípadoch, kto-
ré vyplývajú jednak zo zbytočnej komplikovanosti právnej 
úpravy verejného obstarávania a objektívnym skutočnosti-
am, ktoré nastali veríme, že sa podarí oba projekty úspešne 
dotiahnuť dokonca, čím sa zlepšia podmienky života obyva-
teľov mesta Nemšová.

Miloš Mojto
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Dňa 2. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 10. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý otec a dedko  
MICHAL TRŠKA a dňa  
26. 5. 2020 uplynulo 8 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mama a babka 
EMÍLIA TRŠKOVÁ. Kto ste 
ich poznali venujte im tichú 
spomienku.  
Dcéry s rodinami. 

Dňa 27. 1. 2020 uplynulo 
5 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
manželka, mama a stará 
mama pani  učiteľka 
DANIELA ADAMČÍKOVÁ. 
Ten kto v srdciach žije 
nezomiera. S úctou  
a smútkom v duši na ňu 
spomínajú manžel, deti 
s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

Dňa 28. 1. 2020 sme si 
pripomenuli 5. výročie,  
čo nás navždy opustil náš 
drahý otec a dedko  
JÚLIUS ZÁHOREC a dňa  
8. 7. 2020 si pripomenieme 
20. výročie, čo nás navždy 
opustila mama ANTÓNIA 
ZÁHORCOVÁ. Kto ste ich 
poznali venujte im tichú 
spomienku.  
Dcéry s rodinami  
a ostatná blízka rodina.  

Dňa 9. 3. 2020 sme si 
pripomenuli 23. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý otec, dedko 
a pradedko MICHAL 
MUTŇANSKÝ  
a dňa 26. 3. 2020  
sme si pripomenuli  
2. výročie, čo nás  
navždy opustila mama, 
babka a prababka ANNA 
MUTŇANSKÁ.  
S láskou a úctou spomínajú 
synovia a dcéra s rodinami.  

Dňa 14. 1. 2020 sme si 
pripomenuli dvadsiate 
výročie a 20. 2. 2020 
šesťnáste výročie úmrtia 
našich milovaných dcér 
HELENKY a PETRY 
PATKOVÝCH z Ľuborče.  
S láskou a úctou spomínajú 
mama, otec, sestra a bratia 
s rodinami, krsniatka, krsné 
mamy a ostatná rodina.  
Kto ste ich poznali venujte 
im tichú spomienku. 

Dňa 15. 5. 2020 uplynulo 
10 rokov, čo nás navždy 
opustila HELENA 
KORIENKOVÁ  
z Trenčianskej Závady.  
S láskou  a úctou spomína 
švagriná Helena  

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

a jej deti s rodinami.
Dňa 1. 4. 2020 sme si 
pripomenuli prvé výročie, 
kedy odišla na večnosť naša 
mama, babka a prababka 
TERÉZIA BRYNDZOVÁ.  
S láskou a vďakou spomína 
dcéra Jana s rodinou. 
Odpočívaj v pokoji.

Dňa 25. 5. 2020 uplynuli 3 
roky, čo nás navždy opustila 
naša drahá mama, babka 
a prababka JULIANA 
ŠVANDTNEROVÁ. S láskou  
v srdci, vďakou a úctou  
v duši spomína celá rodina.

Dňa 26. 5. 2020 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý otec, dedko a pradedko 
ALOJZ ŠVANDTNER. 
S láskou a úctou  
spomína celá rodina.

Dňa 20. 4. 2020 uplynulo  
42 rokov, čo odišiel do 
večnosti starostlivý otec  
a dedko ŠTEFAN PATKA  
z Kľúčového a dňa 27. 2. 
2020 uplynulo 20 rokov, čo 
nás navždy opustila láskavá 
a obetavá mama, babka, 
prababka MÁRIA PATKOVÁ  
z Kľúčového. S láskou 
spomína celá rodina. 

Dňa 20. 3. 2020 uplynul 1 rok, 
čo nás opustila naša drahá 
mama, babka, prababka, 
svokra IRENA PAVLAČKOVÁ 
vo veku 92 rokov. S láskou  
a úctou spomína celá rodina.

Dňa 13. 3. 2020 sme si 
pripomenuli 5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec 
a dedko ONDREJ BEGÁŇ.  
Za tichú spomienku 
ďakujeme všetkým, ktorí  
na neho nezabudli. S úctou 
a láskou spomína manželka, 
deti s rodinami a ostatná 
blízka rodina. 

Dňa 21. 6. 2020 uplynulo  
5 rokov čo nás na deň otcov 
náhle opustil náš tatino, 
brat, priateľ a kolega MIŠKO 
GABRIŠ z Trenčianskej 
Závady. V našich srdciach 
žije krásna spomienka na 
spoločne prežité chvíle.  
S láskou spomína Kristínka, 
Vladko a veľké objatie 
posiela vnučka Marínka.

Dňa 16. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 15 rokov, čo nás 
navždy opustil pán VILIAM 
PETRÚŠEK z Kľúčového.   
S úctou a láskou spomína 
celá rodina. 

Dňa 8. 3. 2020 uplynulo 24 
rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec a dedko ONDREJ 
MOTOLA, dňa 9. 4. 2020  
uplynuli 2 roky, čo nás 
navždy opustil náš brat, 
švagor a ujo JOZEF MOTOLA 
a dňa 4.5. uplynie 11 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša mama a babka MÁRIA 
MOTOLOVÁ. V spomienkach 
sme stále s Vami, kto ste  
ich poznali spomínajte  
s nami. Blízka rodina.

Dňa 23. 4. 2020 uplynuli  
3 roky, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec  
a dedko JOZEF GUGA.  
S láskou v srdci a so 
smútkom v duši spomína 
celá rodina.  

Dňa 25. 4. 2020 sme si 
pripomenuli smutné  
20. výročie úmrtia môjho 
otca, dedka a pradedka 
FRANTIŠKA MIČKU.  
S úctou a láskou spomína  

dcéra Marta s celou rodinou.
Dňa 15. 3. 2020 sme si 
pripomenuli smutné 11. 
výročie úmrtia môjho brata, 
švagra a ujka MARIANA 
MIČKU. S úctou a láskou 
spomína sestra Marta  
s celou rodinou.

Dňa 28. 1. 2020 sme si 
pripomenuli 30. výročie 
úmrtia našej mamy, 
babky a prababky MÁRIE 
JUZEKOVEJ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej prosím 
tichú spomienku. S láskou  
a úctou dcéra Jana s rodinou 
a ostatná blízka rodina

Dňa 25. 2. 2020 sme si 
pripomenuli 20 rokov, kedy 
nás opustil IVAN ZÁHOREC, 
manžel, dedko a pradedko.  
S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn a dcéra  
s rodinou, ostatná blízka 
rodina.

Dňa 9. 3. 2020 sme si 
pripomenuli 2. výročie, čo 
nás navždy opustil náš  
drahý otec a dedko  
JAROSLAV MINÁRECH  
a dňa 18. 4. 2020 uplynie 20 
rokov, čo nás navždy  
opustila naša drahá mama  
a babka EVA MINÁRECHOVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú 
synovia s rodinami  
a ostatná blízka rodina. 

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým z rodiny, priateľom a známym, ktorí 
prišli na poslednej ceste odprevadiť a naposledy sa rozlúčiť s naším drahým 
manželom, otcom a starým otcom LADISLAVOM BABULÍKOM, ktorý nás navždy 
opustil 15. 12. 2019 vo veku 65 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Naše poďakovanie patrí aj pánovi kaplánovi Mgr. Dominikovi Ondriašovi za 
dôstojnú rozlúčku. S úctou, láskou a vďakou spomína smútiaca rodina. 

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť  
a naposledy sa rozlúčiť s naším manželom, otcom a dedkom MARTINOM 
TARABUSOM, ktorý nás navždy opustil dňa 20.3.2020 vo veku 68 rokov. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým z rodiny, priateľom a susedom, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom JÁNOM 
MAZANOVSKÝM, ktorý nás opustil 16. 12. 2019 vo veku nedožitých 78 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Naše poďakovanie patrí 
aj pánovi kaplánovi Dominikovi Ondriašovi za dôstojnú rozlúčku. S láskou  
a vďakou spomína manželka, dcéry s rodinami, švagrovia, švagriné s rodinami  
a ostatná smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť 
a naposledy sa rozlúčiť s našou drahou mamičkou a babičkou ANNOU 
GABRIŠOVOU, ktorá nás navždy opustila dňa 18.12.2019 vo veku 80 rokov.  
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Naše poďakovanie patrí aj 
pánovi kaplánovi Dominikovi Ondriašovi za slová útechy a dôstojnú rozlúčku  
a Pohrebnej službe VPS, m. p. o. Nemšová za  zabezpečenie dôstojného priebehu 
obradu. Smútiace dcéry s rodinami.

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.
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EXTRALIGA ŽIEN
VÝSLEDKY
Nemšová - Tvrdošín 5 : 6 | Nemšová - Spišská Nová Ves 7 : 8 | Nemšová - Bratislava 6 : 4 | Ne-
mšová - Kysucké Nové Mesto 6 : 7 | Nemšová - Partizánske 7 : 5 | Nemšová - Michalovce 20 : 3 | 
Nemšová - Sabinov 8 : 7
PLAY OFF ŠTVRŤFINÁLE 
1. zápas: Nemšová – Spišská Nová Ves 4 : 5 | 2. zápas: Nemšová - Spišská Nová Ves 10 : 5 

MLÁDEŽNÍCKE LIGY / PORADIE
JUNIORKY – 1. Partizánske, 2. Pruské, 3. Nemšová, 4. Nitra
DORASTENKY – 1. Partizánske, 2. Nemšová, 3. Pruské
STARŠIE ŽIAČKY – Partizánske, 2. Nemšová, 3. Modra, 4. Galanta

REPREZENTÁCIA SR - výber hráčiek z Nemšovej
Žiačky: MICHAELA OŠKRDOVÁ, TIMEA KULOVÁ, KRISTÍNA ONDREJIČKOVÁ, ROMANA VELE-
KOVÁ | Juniorky: PATRÍCIA ŠTEFÁNKOVÁ, KRISTÍNA VYLETELKOVÁ

ZIMNÁ HALOVÁ MINILIGA VO FUTBALE / 26. ROČNÍK

KONEČNÉ PORADIE
1. FOFO | 2. ESPANYOL | 3. NIVA | 4. NEFE |5. ATLETICO | 6. FLAMENGO | 7. HILTON | 8. DYNAMO | 
9. LIZARD | 10. ZRANENIE | 11. ALICANTE | 12. BONUSKO  
 
Najlepší strelec: MARIAN VAVRÚŠ (tím Flamengo)
Najlepší hráč: PATRIK SCHISZLER (tím Fofo)
Najlepší brankár: Martin KŘIŽEK (tím Atletico)
Najlepší hráč do 18 rokov: RADOMÍR HÚDEK (tím Niva)

SPONZORI
Generálny sponzor firma BSC Line p. Bernard Bagín, Mesto Nemšová, firma RONA a.s. Lednické 
Rovné p. Ing. Štefan Hanák, Reštaurácia Nemšovanka p. Ľ. Švorec a p. Z. Uherková

PRÍPRAVA NA NOVÚ SEZÓNU

Futbalisti Nemšovej sa začali pripravovať na novú sezónu 2020-2021. Po vynútenej prestávke 
spôsobenej koronavírusom začali opäť tvrdo trénovať. Úspešne sa predstavili v modelovanom 
zápase s Kvašovom a v prípravnom zápase s Kľúčovým. 
V minulom ročníku mala Nemšová v jedenástke roka VIII. ligy vymenovaných až 5 hráčov. Me-
dzi najlepšími hráčmi sa právom objavili mená Martin Vavruš, Ján Bahno, Matúš Beňo, Juraj 
Ďuďák,  a Damián Vavruš ako najlepší strelec súťaže. Po reorganizácii súťaže sa predstaví muž-
stvo Nemšovej v VII. lige a teší sa na derby zápasy so súpermi ako Trenčianska Teplá, Dolná 
Súča alebo Horné Srnie. Významnou udalosťou bude opäť Memorial Petra Kenderu, na ktorom 
Nemšová privíta okolité mužstvá. Informácie o prípravných zápasoch budú včas zverejnené.

Stanislav Ďuriš

Letná sezóna nemšovského kúpaliska bola zahájená 20. júna 
2020. Už piatu sezónu kúpalisko ponúka relax v bazéne s vod-
nými atrakciami ako sú vodné trysky či perličky a troj šmý-
kačka. Pre deti je určený detský bazén , detské hojdačky alebo 
trampolína. Pre rodiny s malými deťmi novinku – prístrešok 
(umelý tieň). Nielen plávanie, ale i futbal alebo plážový vo-
lejbal poskytne návštevníkom letné športové vyžitie. K letnej 
pohode nechýba občerstvenie a možnosť zapožičania leža-
diel. S radosťou privítame malých i veľkých a veríme, že do-
kážeme prispieť k Vašej letnej pohode.

LETO 2020 NA MESTSKOM KÚPALISKU

Výsledky nájdete na www.chess.sk - results 3. liga B2, 4. liga B 21

PRIPRAVUJEME
PRAGUE GAMES | florbal | najväčší mládežnícky turnaj | 8.-11.7.2020

NIVA CUP | futbal | 4.7.2020
CIGÁŇ JUNIOR CUP | futbal | 20.-30.7.2020

CHAMPION RACE | Najťažší pretek na Považí | 22.8.2020


