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                SVET  -   u d a l o s t i 

 
 
 
 
         Zo svetových  udalostí  roka  2006  zaujali niektoré, ktoré  je  potrebné  
pripomenúť. Samozrejme vo svete sa toho udialo skutočne veľa, avšak do našej 
mozaiky  sme vybrali len niektoré, snáď tie najznámejšie  a  v  Európe  sme 
zaznamenali tie,  ktoré sa  udiali  na Balkáne a u našich najbližších susedov.  
        V januári  sa  do  sveta  rozšírila  správa z Iránu, že  tento štát obnovil výskum 
jadrového paliva, údajne  na  mierové účely, ale podľa  EÚ boli  porušené  dohody. 
V Istanbule prepustili na slobodu atentátnika na pápeža Jána Pavla II. Mehmeda 
Aliho Agcu. Odvolací súd však jeho  prepustenie zrušil. 
        Vo februári  rôzne európske noviny vytlačili karikatúry proroka Mohameda, proti 
čomu islamský svet ostro protestoval, pričom zomreli stovky  ľudí. 
         U našich  susedov v Maďarsku sa v marci uskutočnili  parlamentné voľby.  
V oboch kolách vyhrala koalícia maďarskej socialistickej strany a Zväzu sociálnych 
demokratov. Premiérom sa stal Ferenz Gyurcsán. 
         V máji  sa  obyvatelia Čiernej Hory  v referende rozhodli pre nezávislosť 
a odtrhnutie od Srbska. Parlament vyhlásil nezávislosť. 
          V júni  zasiahla  Bezpečnostná rada OSN  proti Severnej Kórei, ktorá 
vykonávala nepovolené skúšky medzikontinentálnych rakiet. 
          V júli  absolvoval  kubánsky  vodca Fidel Castro vážnu operáciu, po ktorej 
poveril vedením krajiny svojho brata  Raúla Castra. 
          V septembri  USA úspešne otestovali  protiraketový systém.  Prezident  G. 
Bush priznal  existenciu  tajných väzníc  CIA. 
          Pápež  Benedikt  XVI.  Použil  citácie, označujúce  islam za  násilné  
náboženstvo,  čo  vyvolalo búrlivé protesty  v moslimských krajinách. 
          V Maďarsku boli  veľké protesty, spojené s násilnosťami na uliciach a výzvami  
na odstúpenie premiéra Gyurcsány, ktoré boli najhoršie od pádu komunizmu. 
Protesty vyvolalo jeho priznanie  o klamstvách o ekonomickej situácii krajiny. 
          Koncom septembra odporúčala  Európska komisia, aby Bulharsko a Rumunsko 
vstúpili do Európskej únie od 1.januára 2007. 
          V októbri sa udeľovali Nobelove ceny.  Nositeľom Nobelovej ceny za mier sa 
stali bangladéšsky ekonóm Muhammad Júnus a ním založená banka Grámin, ktorá 
poskytovala výhodné pôžičky chudobným v jeho krajine. 
           Za generálneho tajomníka OSN zvolili juhokórejského ministra zahraničia 
Pana Ki-muna. Vo funkcii vystriedal Kofiho Annana. 
           V novembri  navštívil pápež Benedikt  XVI. Turecko, pri ktorej sa zameral na 
uzmierenie katolíkov s pravoslávnou cirkvou a islamom. 
           V decembri  zomrel  bývalý  prezident USA Gerald Ford, bývalý čílský diktátor 
Augusto Pinochet  a bývalý iracký  diktátor Saddám  Husajn  bol popravený. 
 
 
   

 
               

 
 
  

              
                   



 
 
 
                 SLOVENSKO -   u d a l o s t i 

  
 
         Rok 2006  sa  pre Slovensko začal  pozitívne. 1. januára sa Slovensko stalo na 
pol roka nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN.   
         V priebehu  januára  dochádzalo  na  úrovni  samosprávnych krajov  ku 
konštituovaniu  krajských zastupiteľstiev , orgánov ako aj úradovní, nakoľko koncom 
roka 2005 sa uskutočnili voľby do samosprávnych krajov. V Trenčianskom kraji (TSK) 
bolo zvolených 45 poslancov. Vytvorila sa  koalícia – 26 kresiel ( 20 HZDS,3 SNS,1 
SDKÚ, 2 nezávislí)  a opozícia – 18 kresiel (10 SMER, 8 KDH)+ 1 nezaradená.  Za 
župana bol zvolený  kandidát Ľudovej strany-Hnutia za demokratické Slovensko, 
MUDr. Pavol Sedláček,  riaditeľom  úradu TSK sa stal Ing. Lobotka (bývajúci 
v Nemšovej) 
        19. január sa zapíše do dejín Slovenska čiernymi písmenami. V tento deň došlo 
k veľkému leteckému nešťastiu. Vo večerných hodinách pri návrate z mierovej misie 
v Kosove, narazilo vojenské lietadlo AN-24 so 43 vojakmi na palube do kopca pri 
maďarskej obci Hejce neďaleko slovenských hraníc. Pád lietadla ako jediný prežil 
akoby zázrakom vojak  Martin Farkaš. Celá osádka lietadla vrátane vojenského 
kňaza zahynula. Bol vyhlásený dvojdňový štátny smútok. Ministerstvo obrany na čele  
s Ing. Jurajom Liškom im pripravilo v prešovskej športovej hale dôstojnú rozlúčku, 
ktorá bola vysielaná naživo Slovenskou televíziou v priamom prenose. Z nášho 
regiónu boli medzi mŕtvymi- pplk. Ľuboš Belák z Trenčína, nadpor. Ján Hejduk 
z Tuchyne  a Juraj Žúbor z Timoradze. 
        Následkom tejto havárie  bolo, že minister obrany Juraj Liška sa vzdal postu 
ministra obrany, čo sa v novodobej histórii Slovenska stalo prvý krát. Jeho nástupcom 
sa stal Martin Fedor za Slovensku demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú 
stranu, SDKÚ - DS (pochádzajúci z Trenčianskych Teplíc). 
        Vo  februári sa na  našej  politickej scéne vyostrili vzťahy  medzi  vládnymi 
stranami SDKÚ  a KDH.  KDH  z vlády vystúpilo potom, ako SDKÚ nechcelo podporiť 
schválenie Zmluvy o výhrade vo svedomí. Vo  vláde zostalo  SDKÚ  so SMK (Stranou 
maďarskej koalície), ale nakoľko takáto menšinová vláda bola neudržateľná, 
nezostalo jej nič iné, len vyhlásiť predčasné parlamentné voľby, ich termín padol na 
17. júna. 
        1.marca  Najvyšší súd  SR rozpustil  ultranacionalistickú stranu Slovenskú 
pospolitosť – národnú stranu, čo si vyžiadala snaha štátu nepodporovať 
nacionalistické a xenofóbne  programy, ktoré táto strana oživovala. 
        Dlhodobo neudržateľná  situácia slovenských zdravotníkov vyústila dňa 21. 
apríla  do celoštátneho štrajku,  ktorým žiadali vládu o vyššie  mzdy, pričom 
neposkytovali ani ambulantnú starostlivosť. 
        Najväčšou udalosťou na vnútropolitickej scéne Slovenska  boli  predčasné 
parlamentné voľby dňa  17. júna.  Podľa  avizovaných a dlhodobých prieskumov, 
voľby vyhral  dovtedy  opozičný SMER – Sociálna demokracia, ktorý získal 29,14 % 
hlasov a v parlamente  5O poslaneckých kresiel. Na druhom mieste so ziskom 18,35 
% hlasov a 31 poslaneckých kresiel prekvapivo získala strana SDKÚ – DS. Treťou 
najsilnejšou stranou sa stala  Slovenská národná strana (SNS), ktorá získala 11,73 % 
hlasov a 20 poslaneckých kresiel.  Do parlamentu sa ešte dostali strany : Strana 
maďarskej koalície, ktorá získala 11,69% a 20 poslancov, ďalej Ľudová strana – 
Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) získala 8,79 % a 15 poslancov 
a Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) získalo 8,31 % a 14 poslaneckých kresiel. 
Prvé úvahy analytikov a novinárov boli, že strana SMER-SD zoberie strany KDH 
a SMK do vlády. KDH poslalo svoj súhlas s vytvorením koalície neskoro (vzhľadom 



na vlastné vnútorné problémy), predseda strany SMER-SD  sa napokon rozhodol 
vytvoriť koalíciu so stranami SNS a ĽS-HZDS aj napriek nesúhlasu a problémom  
v zahraničí. 

                         V júli lídri strán  SMER-SD, SNS a ĽS-HZDS  podpísali koaličnú dohodu a spolu    
                vytvorili vládu, všeobecne nazývanú ako ľavicová. Premiérom sa stal Róbert Fico a     
                získal  hlavný vplyv v takmer všetkých oblastiach verejného života. Za pomoci  
                parlamentnej väčšiny – 85 hlasov, trojčlennej koaličnej väčšiny, získal SMER-SD  11  
                zo 16 členov vlády, na úrovni krajských samospráv  podporoval  5 z 8 županov, má  
                doteraz najsilnejšie postavenie v komunálnej samospráve. Postupne obsadzoval  
                stovky postov v štátnej a verejnej správe.    Strany  bývalej koalície (SDKÚ-DS, KDH   
                a SMK)  sa  dostali  do  opozície. 

         V auguste neznámi útočníci údajne napadli študentku Hedvigu Malinovú v Nitre. 
Incident vyvolal rozruch na Slovensku i v zahraničí a vyostril slovensko – maďarské 
vzťahy, ktoré sa narušili už vstupom SNS do vlády. 
          Dôsledkom  vstupu  SNS  do vlády  bolo aj  to že strane SMER- SD  
pozastavila Strana európskych socialistov v októbri  členstvo v jej štruktúrach.  
          Slovensko prežilo v novembri  ďalšie banské nešťastie v Novákoch, kde 
zahynuli 4 baníci. 
           1. decembra   Špeciálny súd rozhodol  vziať  do väzby  Jozefa  Majského, 
podozrivého z rôznych finančných a iných podvodov ( napr. pri BMG – Invest) 
           2. decembra  sa  v riadnom termíne  a po predchádzajúcej predvolebnej 
kampani  konali  na  celom  Slovensku  komunálne  voľby. Z celkového počtu 
získaných poslaneckých mandátov, vyhral  SMER-SD. Opozičná pravica si udržala 
silné postavenie na čele  veľkých miest. 
 
 
 
SLOVENSKO – ekonomika 
 
 
 
           Slovenská ekonomika tento rok lámala jeden rekord za druhým. Tým 
najvýznamnejším bol takmer 100%-ný hospodársky rast. Hrubý domáci produkt, čiže 
celková produkcia tovarov a služieb v ekonomike, stúpol medziročne o 9,8 %. 
            Makroekonomické čísla neboli odtrhnuté od reality. Hospodársky rozvoj 
pocítili ľudia vo svojich peňaženkách. Boli vyššie platy, rástli aj penzie, a to nielen 
nominálne, ale aj v reálnom vyjadrení. Ľudia si za svoj príjem mohli kúpiť viac ako 
vlani. Nezamestnanosť klesala, historicky bola najnižšia aj zásluhou automobiliek  
PSA Peugeot-Citroen v Trnave a KIA v Žiline. Začali vyrábať na export a očakávali 
veľký dopyt po produkcii. 
           Po nástupe novej vlády premiér Fico zdôraznil, že bude maximálne 
rešpektovať termín zavedenia Eura v roku 2009 tak ako to nastavila predchádzajúca 
vláda. Koruna, ktorá po jeho nástupe na post premiéra oslabovala, sa po tomto 
vyhlásení zastabilizovala.   
           Nová vláda  už v auguste zrušila poplatky za návštevu u lekára a za 
hospitalizáciu, čo zaviedla predchádzajúca vláda. Pre tých, ktorí majú nadštandardné 
príjmy, bola zavedená tzv. milionárska daň. 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
POČASIE A PRÍRODA 
 
 
         Začiatok roka  bol poznamenaný miernou zimou. Snehová pokrývka bola 
slabšia, postupne v polovici januára, kedy často snežilo, pribudlo do 50 cm snehu. Pri 
jeho odpratávaní z ulíc a chodníkov v meste pomáhali pracovníci a technika 
Verejnoprospešných služieb, ich kmeňoví pracovníci  ako aj  ľudia , evidovaní ako 
uchádzači o zamestnanie, ktorí pracovali v rámci tzv. malých obecných služieb. 
Zvládalo sa to za pomoci občanov, vojenských útvarov, poľnohospodárskeho 
družstva. Sneh bol na Mierovom námestí zhŕňaný na veľkú kopu, ktorá dosiahla 
výšku cca 3 metre. 
         Ku koncu januára  sa vyjasnilo a okamžite na to reagovali nočné teploty, najskôr 
do  -15˚C, neskôr i nižšie až do -20˚C. Denné teploty sa dlhodobo pohybovali okolo  
-10˚C . Takéto studené počasie trvalo až do prvej tretiny februára. Následkom týchto 
mrazov  zamrzli všetky potoky na území mesta, dokonca i rieka Vlára. Takejto zime 
sa potešili všetci korčuľovaniachtiví – deti i dospelí, ktorým pripravil mestský úrad 
ľadovú plochu na ihrisku za Základnou školou na Ul. J. Palu. Táto plocha bola 
využívaná niekoľko týždňov, vďaka výdatnému osvetleniu sa dalo korčuľovať do 
neskorých večerných hodín. Meteorológovia konštatovali, že pokrývka snehu na 
Slovensku trvala nepretržite od polovice decembra až do polovice februára, čo bolo 
cca 55 dní. Samo osebe to bolo výnimočné, nakoľko typickejšie boli prerušovania 
trvania snehovej  pokrývky. 
         Oteplenie nastalo až v 2. polovici februára a spôsobilo, že sneh na strechách 
budov oťažel a hrozilo, že sneh ich preborí, našťastie v Nemšovej taký prípad 
nenastal. Avšak mnohí mali problémy so zatekaním, keďže ľad sa v strešných 
odkvapoch topil nerovnomerne a pomaly, vytekajúca voda si našla cestu po múroch, 
ktoré v noci zamŕzali, čo postihlo aj starú budovu mestského úradu. 
         Následkom oteplenia koncom februára sa zdvihla hladina potokov a riek, 
najhoršie to bolo na rieke Vlára a tiež na štrkovni, kde sa odtrhol aj kus brehu. 
         V mesiacoch  marec a apríl bolo ešte  chladné a väčšinou daždivé počasie, 
výraznejšie oteplenie nastalo až koncom apríla, kedy sa teplota pohybovala až okolo 
+ 20˚C. No nebolo to ustálené, neskôr sa ochladilo, časté boli prehánky, potoky 
a rieky  boli často plné vody, hladiny sa monitorovali, aj hasiči museli riešiť menšie 
záplavové situácie. 
         Prvá júnová dekáda bola opäť chladná a vlhká, teplota  bola pod normálom (od 
14 - 18˚C).V polovici júna sa výrazne oteplilo, prišli až tropické teploty do 30˚C. 
Vlhkosť vzduchu  spôsobovala časté a dosť intenzívne prehánky a búrky. Takéto 
počasie trvalo aj celý júl, teploty sa šplhali až do výšky  35˚C. Začiatkom augusta sa 
teplo skončilo, teploty boli od 15 do 22 ˚C, tiež počasie sa do konca augusta 
prejavovalo teplotami ako na jeseň  od 14 do 17 ˚C. V septembri a októbri bolo 
ustálené, slnečné a suché počasie s teplotami od 20 do 25 ˚C. Ochladilo sa až 
koncom októbra a november  sme privítali slnečným, ale chladným počasím, na 
Dušičky aj slabo nasnežilo. Okolo 15. novembra začalo opäť pekné  počasie, teploty 
vystupovali až na 15 ˚C, ale na konci novembra vďaka prúdeniu oceánskeho vzduchu 
sa od rána vyskytovali dlhé ranné hmly, teploty slabo nad nulou, výraznejšie sa 
neochladzovalo. V decembri na Mikuláša, sa dokonca ešte oteplilo, teploty boli 
rovnaké cez deň aj v noci (6 – 8 ˚C). Od druhej  decembrovej dekády až do konca 
mesiaca bolo chladno so slabými mrazíkmi, avšak bez snehovej nádielky, ktorá 
začiatkom roka 2006 bola taká bohatá. 
   
 



 
 
NEMŠOVÁ  -  UDALOSTI 
 
 
         Slávnostné uvítanie Nového roka 2006, spojené s oslavou slovenskej štátnosti 
na Mierovom námestí, sa začalo už na Silvestra o 22.00 hod. O polnoci po 
slávnostnom prípitku a príhovore primátora mesta Jána Mindára a po doznení 
poslednej petardy, sa veľa, najmä mladších občanov mesta, zabávalo pri občerstvení 
ešte niekoľko hodín. Primátor mesta  pozdravil všetkých občanov mesta hneď v prvý 
pracovný deň dopoludnia formou príhovoru prostredníctvom mestského rozhlasu. 
V roku 2006 sme vstúpili do roka 30.výročia od zlúčenia obcí Nemšová, Ľuborča, 
Nemšová a Trenčianska Závada do jednej strediskovej obce, čo predznamenalo, že  
Nemšová mohla získať štatút mesta. 
         Január bol štedrý na snehovú nádielku, aká tu nebola niekoľko rokov a tá 
preverila pripravenosť všetkých kompetentných, ktorí boli zodpovední za 
odpratávanie snehu. Boli to predovšetkým Verejnoprospešné služby Nemšová , ich 
pracovníci a technika (dokonca sa musela dokúpiť snehová fréza), ďalej 
Poľnohospodárske družstvo, vojenské útvary, Lesná správa, ale aj pracovníci malých 
obecných služieb. 
         Hneď po Veľkej noci začiatkom apríla, sa pracovníci  Mestského úradu 
presťahovali do priestorov po bývalom Papiernictve, nakoľko sa začala rekonštrukcia  
budovy mestského úradu. Časť finančných prostriedkov bola získaná z predaja 
bývalej lekárne a účelovo bola viazaná na túto prestavbu a to na základe uznesenia 
mestského zastupiteľstva č. 25 z 24.októbra 2005. Prestavba bola skutočne 
opodstatnená. Pracovníci jednotlivých oddelení pracovali v stiesnených 
podmienkach, spôsobil to aj prechod kompetencií zo štátu na obce v roku 2004,  
pracovníkom pribudlo veľa agendy. Všetky rozvody (hlavne elektrina a kanalizácia) 
boli poruchové, okná netesnili, čo predstavovalo zbytočné náklady. 
        7.mája pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov za prítomnosti členov 
všetkých hasičských zborov, sa konala slávnostná sv. omša vo Farskom kostole sv. 
Michala v Nemšovej, spojená  s vysviackou hasičských zástav z Kľúčového 
a Ľuborče. Dobrovoľný hasičský zbor  z Nemšovej  si zároveň pripomenul 120.výročie 
do svojho založenia v roku 1826. 
       2.júna vyvrcholili oslavy 50.výročia otvorenia základnej školy na Ul.J. Palu. Celá 
škola týmto výročím žila takmer od začiatku roka. (Podrobnejšie popisujeme 
v samostatnej kapitole). 
  
       Predčasné parlamentné vo ľby 
 
        V júni  žili občania predčasnými parlamentnými voľbami a tiež  pracovníci 
Mestského úradu v Nemšovej, ktorí tieto voľby organizačne zabezpečovali. Konali sa 
dňa 17. júna. Novinkou  bolo, že sa konali už len v jeden deň a to v sobotu od 7.00  
do  22.00 hod. Ďalšou novinkou bolo, že právo voliť mali aj tí občania, ktorí mali trvalý 
pobyt mimo územia Slovenskej republiky a o voľbu mohli požiadať písomne poštou, 
čo využili 3 občania – voliči.  Primátor mesta určil 6 volebných okrskov s volebnými 
miestnosťami nasledovne :  
         Okrsok č. 1  a 2 – veľká sála Klubu S na prízemí 
         Okrsok č. 3  - malá zasadačka Klubu S na prízemí 
         Okrsok č. 4  - Kultúrne stredisko Ľuborča  (pre mestskú časť (Ľuborča) 
         Okrsok č. 5  - Materská škola Trenčianska 43 (pre mestskú časť Kľúčové) 
         Okrsok č. 6  - Kultúrne stredisko v Trenčianskej Závade (pre m.č. Tr.Závada) 
Účasť voličov bola v každom okrsku nad 5O %, najväčšia 68,68%  bola v okrsku č. 5, 
v Kľúčovom.  O priazeň voličov sa uchádzalo 21 politických strán. V meste Nemšová 



najväčší počet hlasov získali tieto politické strany: Na prvom mieste skončila strana  
SMER – Sociálna demokracia, ktorá získala 847 hlasov, čo bolo 30,63 %. Na druhom 
mieste skončilo Kresťanskodemokratické hnutie so ziskom 507 hlasov, čo bolo 
18,33%. Tretie miesto obsiahla Slovenská národná strana so ziskom 415 hlasov, čo 
predstavovalo 15 %, na štvrtom mieste skončila Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko so ziskom 338 hlasov, čo sa rovnalo 12,22 % hlasov, na 
piatom mieste skončila  Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana so ziskom 336 hlasov, čo bolo 12,15 % hlasov.           
           19. júna na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva došlo k  
založeniu Regionálnej vodárenskej spoločnosti so sídlom v Nemšovej. Tvoria ju obce 
Nemšová, Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka. Pre všetky zúčastnené obce to má 
veľký význam, čo sa prejavilo hlavne pri žiadostiach o dotácie z prostriedkov 
Európskej únie  pri stavbách nových kanalizačných sietí na ich území. 
            Koniec školského roka sa niesol v znamení odmeňovania.  Primátor mesta 
Ján Mindár oceňoval najlepších žiakov v školskom roku 2005/2006 v obradnej sieni 
mesta, a to z oboch základných škôl. Prítomné boli vedenia oboch škôl. Zo základnej 
školy na Ul. J. Palu bolo ocenených 19 žiakov a zo Spojenej katolíckej školy to bolo 
22 žiakov. Takáto slávnostná forma odmeňovania sa udiala po prvý raz. 
            Tradičný  augustový  Nemšovský jarmok (11.-12. augusta) bol obohatený 
sprievodnými akciami – výstavou gladiol a obrazov. Konala sa aj výstava fotografií 
pod názvom Vlára od autora Antonína Kostku z Brumova-Bylnice. Autor fotografuje 
prírodu Bielych Karpát na moravsko-slovenskej hranici systematicky od začiatku 80-
tych rokov minulého storočia. Jeho čiernobiele fotografie, týkajúce sa bezprostredne 
nášho regiónu, boli oku každého návštevníka blízke, ocenené boli na celoštátnych 
i medzinárodných súťažiach (V roku 1994 získal zlatú medailu na medzinárodnej 
súťaži Strom v Ružomberku). 
             V rámci Nemšovského hudobného leta, dňa 20.augusta, sa konal už 4. ročník 
Nemšovského dychfestu, ktorý pod záštitou Mesta Nemšová organizovala dychová 
hudba Nemšovanka. Pre občanov nášho mesta, ale i z okolitých obcí, bol pripravený 
hodnotný program z vystúpení pozvaných dychových hudieb. 
             Jubilejný 40. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú v spolupráci 
s mestským úradom v Nemšovej organizovali členovia Slovenského záhradkárskeho 
zväzu – základné organizácie  č. 1  a 2, sa konal v dňoch 6. – 9. októbra  
v priestoroch veľkej sály Klubu S.  
             22. októbra sa konal Spoločenský večierok  Seniorklubu a Miestneho odboru 
Jednoty dôchodcov v Klube S, na ktorom si aj primátor mesta J. Mindár uctil všetkých 
dôchodcov, ktorí sa dožili pekného životného jubilea. 
             Mesto Nemšová už dlhodobo udržuje družobné kontakty s moravským 
mestom Hluk. Jeho zástupcovia sa s našimi poslancami stretli na  spoločnom  
slávnostnom zasadnutí v obradnej sieni mesta Nemšová dňa 22. septembra. 
 
Cena mesta  a Cena  primátora mesta 
 
             Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej svojím uznesením č. 33 zo 6.septembra 
2006, schválilo udelenie Ceny mesta Nemšová jednotlivcom a kolektívom ako aj 
udelenie Ceny primátora mesta Nemšová, vrátane vyplatenia finančnej odmeny pre 
ocenených. Slávnostný akt  odovzdávania cien sa uskutočnil v obradnej sieni mesta 
dňa 22.novembra podvečer. Všetkým oceneným za účasti poslancov mestského 
zastupiteľstva, prizvaných hostí, novinárov, sa slávnostne prihovoril primátor mesta 
Ján Mindár. Všetkým jednotlivcom a kolektívom vyjadril poďakovanie za  ich dlhoroč-
nú prácu a spoluprácu. Vyslovil presvedčenie, že pre ocenených bude táto udalosť 
motiváciou k ich ďalšej aktívnej činnosti. Potom za sprievodu hudby odovzdával ceny.   

                Cenu mesta si prevzali títo jednotlivci a kolektívy  :  



• Nemšovský telovýchovný spolok (NTS) - za úspešnú dlhoročnú športovú 
reprezentáciu mesta a za investičný rozvoj.  Cenu prevzal  Ján  Chmelina. 
• Základná škola na Ul. J. Palu  pri príležitosti 50. výročia školy – za úspešnú 
pedagogickú a výchovnú činnosť. Cenu prevzala riaditeľka školy  Mgr. Emília 
Mazanovská. 
• Akademik  Anton Blažej - za dlhoročnú prezentáciu mesta na poste 
vysokoškolského pedagóga, za vedeckú a publikačnú činnosť. 
•  Jozef Králik - kapelník, skladateľ, zakladateľ a dlhoročný vedúci dychovej hudby 
Nemšovanka. 

                •   Dezider Daňo – In memoriam – dlhoročný  obetavý športový funkcionár. Cenu   
                prevzal syn MUDr. Peter Daňo. 

•  Andrej Kristín  -  kameraman, scenárista krátkometrážnych filmov, nakrútil film 
s názvom Cez Nemšovú  o ľudových zvykoch a folklóre Nemšovej. 

                Cenu primátora  mesta si prevzali  : 
• Terézia  Paličková  - za rozvoj mesta Nemšová a dlhoročné vedenie Klubu 
dôchodcov a Jednoty dôchodcov. 
•  Vdp. dekan Mgr. Anton Košík, správca Rímskokatolíckeho farského úradu – za 
obnovu kultúrnej pamiatky kostola sv. Michala v Nemšovej a kaplnky Fatimského 
zjavenia v Trenčianskej Závade. 
• Vojtech Ondruška za aktívny podiel  pri vzniku, udržiavaní a obnove vzťahov 
s mestom Hluk, pri príležitosti 30.výročia  tejto spolupráce. 
•   Milan Mikuš – za publikačnú činnosť o významných osobnostiach mesta Nemšová. 
•   Pavol Chmelina – za výstavbu a rozvoj telovýchovných zariadení na území mesta 
Nemšová. 
•   Ján Holeček – In memoriam – učiteľ a dlhoročný kronikár obce Nemšová. Cenu 
prevzal syn Ján Holeček. 
 
Komunálne  vo ľby 
 
             V sobotu  2. decembra sa z rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej 
republiky konali aj v Nemšovej voľby poslancov a  primátora  v čase od 7.00 hod. do 
22.00 hod. Podobne ako parlamentné voľby, tiež v jeden deň. V súlade so zákonom 
č. 346/1990 Zb.z. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov, schválilo mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 6. septembra 2006  
uznesením č. 33 pre obdobie rokov 2006 – 2010  štyri volebné obvody, v ktorých sa 
bude  voliť primátor a  13 poslanci.  Vo volebnom obvode č. 1 – Nemšová – 7 
poslancov, vo volebnom obvode č. 2  Ľuborča – 3 poslanci, vo volebnom obvode č. 3 
Kľúčové – 2 poslanci a vo volebnom obvode č. 4  Trenčianska Závada – 1 poslanec. 
Na poslancov  bolo navrhnutých celkom 45 kandidátov, ktorých kandidovali nielen 
strany,  hnutia  alebo ich koalície, občania si mohli vybrať aj nezávislých  kandidátov 
( či už na poslancov alebo na primátora), ktorí pre svoju kandidatúru museli predložiť 
mestskej volebnej komisii predpísaný počet podpisov od občanov. Politické strany 
a hnutia delegovali do mestskej volebnej komisie (MVK) 1 člena a 1 náhradníka, jej 
zloženie na obdobie rokov 2006 – 2010 bolo: Ing. Janka Papierniková – 
predsedníčka, Mgr. Ladislav Palička – podpredseda  a členovia Jozef Štefánek, 
Katarína Korvasová, Ing. Miroslava Cabalová. Za zapisovateľku MVK bola 
vymenovaná  primátorom mesta  Anna Pavlačková. Občania volili v 6 volebných 
okrskoch, rovnakých ako pri parlamentných voľbách. Na post primátora  kandidovalo  
6 kandidátov : •Jozef Kiačik - nezávislý kandidát, • Bc. Stanislav Mičko – za koalíciu 
Smer –SD, Slovenská národná strana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko, • Kvetoslav Navrátil – nezávislý kandidát, • Pavel Králik – Kresťansko-
demokratické hnutie, • Ján Mindár – nezávislý kandidát, • Ing.Jozef Rea – nezávislý 
kandidát.  



Na poslancov vo volebnom obvode č. 1 v Nemšovej  kandidovalo 28 kandidátov - za 
koalíciu SMER-Sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Ľudová strana –
Hnutie za demokraticke Slovensko : Anton Andel, Ing. Bernard Bagin, Mgr. Mária 
Haljaková, Pavol Chmelina, Ing. Jozef Krchňávek, Július Orechovský, Ing. Ján Takáč, 
za Kresťanskodemokratické hnutie : MUDr. Peter Daňo, Anton Gurín, Jozef Králik, 
Pavel Králik, Anton Krchňávek,  Mgr. Jaroslav Mojto, Agnesa Vašíčková, za Hnutie za 
demokraciu : Martin Kristín, Miroslava Mazánová, Daniel Mutňan, Zuzana Tršková, 
za Komunistickú stranu Slovenska : Ivan Jurdák, Igor Vanek, za  Združenie 
robotníkov Slovenska : Pavol Oriešek,  nezávislí kandidáti : Ing. František Bagin, Ing.  
Alexandra Ďurišová, Ing. Dušan Duvač, Jozef Kiačik, JUDr. Miloš Mojto, Bc. Juraj 
Mrázik, Dalibor Pernica. 
Vo volebnom obvode č. 2 v Ľuborči kandidovalo  8 kandidátov - za koalíciu SMER – 
Sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Ľudová strana- Hnutie za 
demokratické Slovensko : Stanislav Husár, Janka Koníčková, Ing. Anna Vavrová, 
za  Kresťanskodemokratické hnutie : Marta Bobošíková, Ján Gabriš, Ing.Magdaléna 
Spišiaková, za Hnutie za demokraciu : Andrea Kvasnicová , nezávislý kandidát : Ján  
Mindár. 
Vo volebnom obvode č. 3 v Kľúčovom  kandidovalo  7 kandidátov - za koalíciu 
SMER-SD , SNS, ĽS – HZDS : Jozef Vavruš, Janka Vavrušová, za KDH : Marianna 
Hladká, 
Pavol Vavruš, za HZD : Slavomír Holúbek, Peter Kiačik, nezávislá kandidátka : Eva 
Vavrušová 
Vo volebnom obvode č. 4 v Trenčianskej Závade kandidovali 2 kandidáti – za koalíciu 
SMER-SD,SNS, ĽS-HZDS : Jozef Kuruc , za KDH : Andrej Pavlačka. 
Mestská volebná komisia  hneď na druhý deň (v nedeľu)po konaní volieb zverejnila 
výsledky volieb prostredníctvom oznámenia v mestskom rozhlase a vyvesením 
v skrinkách úradných oznamov vo všetkých mestských častiach. Na voľbách sa 
zúčastnilo 2410 voličov, čo bolo 49,37 %. 
 
Výsledky komunálnych volieb 
 
Za primátora mesta bol zvolený nezávislý kandidát  Ján Mindár, ktorý získal 668 
platných hlasov. Na ďalších miestach sa umiestnili : Pavol Králik – 435 hlasov, 
Bc.Stanislav Mičko – 429 hlasov, Ing. Jozef Rea – 370 hlasov, Kvetoslav Navrátil – 
266 hlasov a Jozef Kiačik – 176 hlasov. 
Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení vo volebnom obvode č. 1 : 
MUDr. Peter Daňo (KDH ) – 813 hlasov, Mgr. Mária Haljaková (koalícia SMER-
SD,SNS,ĽS-HZDS) – 557 hlasov, Anton Krchňávek (KDH)- 521 hlasov, Ing. František 
Bagin (nezávislý) – 454 hlasov, Agnesa Vašíčková (KDH) – 453 hlasov, Ing. Dušan 
Duvač (nezávislý) – 400 hlasov, Pavol Chmelina (koalícia SMER-SD,SNS,ĽS-HZDS) 
- 388 hlasov. 
Za poslancov vo volebnom obvode č. 2  boli zvolení : 
Ján Gabriš (KDH) – 266 hlasov, Stanislav Husár (koalícia SMER-SD,SNS,HZDS) – 
198 hlasov, Marta Bobošíková (KDH)- 191 hlasov 
Za poslancov vo volebnom obvode č. 3 boli zvolení : Eva Vavrušová (nezávislá) – 
147 hlasov, Marianna Hladká (KDH) – 106 hlasov 
Za poslancov vo volebnom obvode č. 4 bol zvolený poslanec Jozef Kuruc (koalícia 
SMER-SD, SNS, HZDS) – 57 hlasov 
 
Prvé ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupite ľstva  
 
             Konalo sa necelé 3 týždne od konania komunálnych volieb dňa 20.decembra 
2006. Malo slávnostný, ale i pracovný charakter, zúčastnilo sa ho veľa občanov. 
Predsedníčka Mestskej volebnej komisie, Ing. Papierniková, oboznámila všetkých 



s výsledkami volieb, osvedčila výsledky volieb primátora a poslancov, ktorí boli 
zvolení pre volebné obdobie rokov 2007 až 2010. Potom nasledoval  slávnostný sľub 
primátora a  poslancov so zápisom do pamätnej knihy mesta Nemšová. Slova sa ujal 
staronový primátor mesta Ján Mindár a začala sa pracovná časť zasadnutia. 
V programe  bola  voľba zástupcu primátora, ktorá bola tajná. Ani jeden kandidát 
nezískal nadpolovičný počet hlasov, preto sa voľba odsunula na neskoršie 
zasadnutia. 

                             Na základe návrhov, sa volili ďalšie orgány mesta – komisie pri mestskom    
                zastupiteľstve, predsedovia výborov mestských častí a sobášiaci.  Bolo zvolených 5  
                komisií, v každej  jeden zapisovateľ ako zamestnanec mestského úradu a 8 - 10  
                členov. Boli zvolené tieto komisie :       

1. Komisia životného prostredia a výstavby(11-členná)Zapisovateľka – Ing. Soňa 
Prílesanová  Predseda : Ing. Dušan Duvač, členovia : Ján Gabriš, Anton Gurín, 
Jozef Štefánek, Pavol Vavruš, Ing. Ján Takáč, Ján Chmelina, Pavol Chmelina, 
Ing. František  Bagin, Ing. Ján Dorušinec 

2. Komisia sociálne-zdravotná (9-členná) Zapisovaleľka – Martina  Mičková 
Predseda : MUDr. Peter Daňo, členovia : Marianna Hladká, Mgr. Anna Gajdošová, 
Margita Šumichrastová, Jozef Knápek, Janka Vavrušová, Janka Koníčková, 
Emília Daňová  

3. Komisia finančná (9členná) Zapisovateľka – Ing. Jarmila Savková 
Predsedníčka : Agnesa Vašíčková, členovia : Marta Bobošíková, Marta 
Krchňávková, Ing. Magdaléna Spišiaková, Jozef Kuruc, Ing. Anna Vavrová, Ing. 
Janka Papierniková, Ing. Bernard Bagin 

4. Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa a verejného poriadku (9 členná) 
Zapisovateľka: Bc. Eva Poláčková, Predseda : Anton Krchňávek, členovia: 
Stanislav Husár, Andrej Pavlačka, Mgr. Alojz Svedek, Mária Vydrnáková, Milan 
Hoško, Július Orechovský, Ing. Miroslava Mazánová  

5. Komisia kultúry, školstva a športu (9 členná) Zapisovateľka : Ing. Eva Brandoburo-
vá, Predsedníčka: Mgr. Mária Haljaková, členovia: Eva Vavrušová, Jozef Králik, 
Štefan Štefánek, Mgr. Jaroslav Mojto, Bc. Terézia Patková, Anton Andel, Alžbeta 
Gurínová 

                             Poslanci zvolili tiež predsedov výborov  mestských častí : predsedu MV č.1 
                 v  Ľuborči– Jána Gabriša, MV č.2 v Kľúčovom – Evu Vavrušovú a MV č.3 v Tren - 
                 čianskej Závade Jozefa Kuruca.     

                Za sobášiacich  a  vykonávajúcich  občianske  obrady  boli zvolení  Anton  
    Krchňávek, Mg. Mária Haljaková, Ing. František Bagin, Marta Bobošíková 

    
                             Rok  2006  bol na udalosti i v Nemšovej veľmi bohatý a predstavitelia mesta  
                 a mestského úradu sa tiež zúčastňovali na výročných členských schôdzach všetkých  

    organizácií, ktoré sa v meste nachádzajú – Klubu seniorov a Jednoty dôchodcov,    
    základných organizácií záhradkárskych zväzov, miestneho spolku SČK, urbárskych  
    spoločenstiev, rybárskej organizácie, v neposlednom rade hasičských zborov.  

              Možno konštatovať, že tieto účasti neboli len formálne, ale funkcionári  
  mesta si pri nich vypočuli  mnohé  pripomienky a návrhy, ktoré znamenali hodnotnú 
  inšpiráciu   pre ich ďalšiu   prácu. 
    
  MESTO  NEMŠOVÁ -   BUDOVANIE  
 
               Mesto Nemšová   budovalo rôzne stavby  jednak z vlastných  zdrojov  
  v rámci mestského rozpočtu, z dotácií ministerstiev (Ministerstva výstavby  
  a regionálneho rozvoja,    Ministerstva životného prostredia ), ale aj z dotácií 
  rôznych fondov. Z podkladov od   pracovníkov Odboru výstavby mestského úradu       
  ako aj zo zverejnených informácií v   časopise Nemšovský spravodajca sme  
  zaznamenali, že sa realizovali akcie investičného aj neinvestičného charakteru.  



               Z investi čných akcií to boli najmä tieto stavby: 
  Predovšetkým to bolo zahájenie stavby 3O nájomných bytov pri mestskej športovej  
  hale, mesto Nemšová ako investor stavby, Poľnohospodárske družstvo Vlára ako  
  dodávateľ prác. Výstavbu schválilo MsZ uznesením č. 28, kde bol zároveň  
  schválený  úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 22.661 412Sk a dotá- 
  cia z  Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške  11 321 500Sk na      
  výstavbu bytov a inžinierskych sietí. Zaplánovaných bolo postavenie 11 bytov,  
  získaných nadstavbou rehabilitačného strediska a 19 bytov  sa stavalo nanovo  
  v samostatnom bytovom dome. 
              Začiatkom apríla sa začala rekonštrukcia  starej a nevyhovujúcej budovy 
mestského úradu a z dôvodu prevzatia nových kompetencií už nespĺňala ani 
podmienky pre vybavovanie stránok. Časť finančných prostriedkov sa získala 
z predaja budovy bývalej lekárne a časť z úveru v rámci rozpočtu mesta vo výške 
6miliónov korún. 
              V júni sa zrekonštruovala križovatka Púchovská ul. – diaľničný privádzač 
a vybudovala sa okruhová križovatka I/507, II/507. Vybudovaná bola hlavne kvôli 
častej dopravnej nehodovosti. Investorom stavby bola Slovenská správa ciest Žilina, 
dodávateľom prác bola firma EUROVIA Košice – cesty a.s. Košice. Mesto Nemšová 
zabezpečovalo projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie a výkup pozemkov 
V Nemšovej na ul. SNP sa zrekonštruovali chodníky, upravil a odvodnil sa priestor 
pred Požiarnou zbrojnicou. V rámci Nemšovej a Ľuborče sa pokračovalo vo výstavbe 
kanalizácie a kanalizačných prípojok na ul. Závadskej, Školskej a Rybárskej. Mesto 
získalo dotáciu z Ministerstva životného prostredia vo výške 3 900 000Sk. 
              V Ľuborči pri areáli Čistiarne odpadových vôd sa vybudoval  tzv. Zberný dvor 
odpadov v celkovom náklade 3 804 000Sk.  Výstavbu realizovalo PD Vlára  Nemšová 
Finančne bol podporený z Recyklačného fondu. 

                               Okrem ve ľkých investi čných akcií sa realizovali aj menšie ako  napr. : 
- čiastočná rekonštrukcia  kúrenia na mestskom kúpalisku, jeho dovybavenie 
-     na ZŠ na Ul. J. Palu sa zrekonštruovali sociálne zariadenia 
-  na budove  SKŠ sa vymenili vstupné dvere 
-  uskutočnila sa rekonštrukcia interiéru v Klube S (úplná rekonštrukcia kuchyne a    
-  sociálnych zariadení pri knižnici, výmena radiátorov v knižnici) 
-  začala sa rekonštrukcia výmenníkových staníc č. 3 a 7 ( v objektoch Materskej  
-  školy na ul. Odbojárov, zdravotného strediska a lekárne na ul. Odbojárov) na  
      sídlisku Stred a na Ul.J. Palu na  samostatné plynové kotolne   
-  začala sa výstavba miestnych komunikácií v IBV  Čerešňový sad 
               Na území mesta  prebiehala  výstavba rôznych stavieb aj od iných 
investorov :  
-  pokládka diaľkového optického kábla do miestnych komunikácií na úseku Újazd –  

 Bolešov  (Slovak Telekom a.s. Bratislava) 
-  rekonštrukcia bývalej lekárne na polyfukčný objekt (belgický investor) 
-  výstavba bytov do osobného vlastníctva  (firma Final) 
-  výstavba čerpacej stanice pohonných hmôt a LPG na ul. Slovenskej        
-  armády  (firma Euronova Nemšová) 

                               Ku všetkým  investičným akciám  Mesta  Nemšová, ktoré sme už vyššie   
                popísali, sa  vyhotovovali projektové dokumentácie, v rámci kapitálových výdavkov  
                boli zaradené  ako neinvestičné akcie. 

  
     MESTO NEMŠOVÁ  -  PROJEKTY A ŽIADOSTI O DOTÁCI E 
 
                    Mesto Nemšová pre programovacie obdobie rokov 2007 – 2013 reagovalo  
     na výzvy  ministerstiev i Trenčianskeho samosprávneho kraja. V oblasti Národného  
     strategického referenčného rámca  vypracovalo žiadosti a projekty, zamerané   

                hlavne na  environmentálnu oblasť, konkrétne na :  



- dokončenie ako aj ďalšie budovanie kanalizačných a vodovodných sietí v rámci 
všetkých mestských mestských častí 

- vybudovanie rekreačno – oddychových zón 
 
               Ďalej sa predkladali žiadosti a projekty v oblastiach :  
-    modernizácia, rekonštrukcia a rozšírenie zariadení vzdelávacej infraštruktúry 
- modernizácia  budovanie zariadení sociálnych služieb 
- modernizácia , rekonštrukcia  a rozšírenie zdravotníckych zariadení 
- tvorba  Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nemšová 
- tvorba Koncepcie a stratégie rozvoja a výstavby mesta Nemšová 
- energetická koncepcia mesta Nemšová 

                    Celkove išlo o takmer  5O projektov, v súhrne to predstavovalo niekoľko 100  
     miliónov korún, čo by veľmi pomohlo pri rozvoji nášho mesta. Budúcnosť ukáže, ktoré  
     projekty  budú  úspešné. 
                    Už v  roku 2006 prebiehali niektoré projekty  v rámci  cezhraničnej      
     spolupráce.  Mesto Nemšová a jeho partner  obec Horné Srnie  boli úspešní v rámci  
     Programu iniciatívy spoločenstva  INTERREG III A  pre Slovenskú a Českú republiku,  
     keď  požiadali o grant  pod  názvom  Čistá  Vlára  od  ústia  až  ku  prameňu. Rieka  
     Vlára, bola spojivom  tejto  spolupráce, nakoľko sa nachádza v hraničnom území  
     medzi  Slovenskou a Českou republikou  a na jednej  i na druhej  strane  dochádza  k   
     jej  znečisťovaniu.   Projekt  má  niekoľko etáp  a bude  končiť v roku 2007.  Zameraný  
     je hlavne na  boj  proti znečisťovaniu vody, odhaľovaniu divokých skládok, podpo- 
     rovanie turistických aktivít a pod. 
                    V roku  2006  bol  úspešný  projekt, zameraný na separovanie  odpadov, na 
     vybudovanie Zberného dvora pre vyseparované odpady.  Projekt  bol  podaný  na 
     Recyklačný  fond  s tým, že sa v meste  už dlhodobejšie  monitorovalo  separovanie 
     niektorých  komodít  ako  papier, sklo, plastové fľaše. Mesto z Recyklačného fondu  
     obdržalo  sumu  3 804 000 Sk. (Podrobnejšie uvádzame v samostatnej kapitole  
     Životné  prostredie a odpadové hospodárstvo). 
 
     Z  ČINNOSTI   SAMOSPRÁVNYCH  ORGÁNOV   MESTA  NEMŠOVÁ 
  
                   Vo  štvrtom roku volebného obdobia  2002 – 2006  bol  primátorom mesta   
    Ján Mindár,  zástupcom primátora  Pavel  Králik , p oslanecký   zbor    tvorilo  
    13 poslancov, 7 z volebného obvodu Nemšová, 3 z volebného obvodu Ľuborča, 
     2 z  Kľúčového a 1  z Trenčianskej Závady. 
                   Primátor mesta Ján Mindár  zvolával riadne zasadnutia mestského zastupi- 
     teľstva (MsZ)  podľa schváleného harmonogramu každé  2 mesiace a v prípade  
     neodkladného  prejednania  rôznych  záležitostí, zvolával mimoriadne zasadnutia. 
                   Dochádzka  poslancov  na zasadnutiach MsZ ako aj na zasadnutiach iných  
     orgánov (komisií  a výborov mestských častí)  bola dobrá 
                   V roku  2006 sa  uskutočnilo riadne  zasadnutie Msz  6 krát  v dňoch : 
     15.februára, 19. apríla, 28.júna 6. septembra, 6. novembra, 29. novembra ( V rámci  
     volebného obdobia  to boli v poradí  19.  až  24. zasadnutie)  mimoriadne rokovania 
     MsZ  sa  konali v dňoch : 3. februára a 19. júna. 
                   Riadnym zasadnutiam predchádzali pracovné  porady  poslancov, na ktorých 
     sa   podrobne prejednávali všetky body, pripravené na rokovania MsZ.  Okrem týchto 
     zasadnutí, zorganizoval mestský úrad  Spoločné  zasadnutie poslancov MsZ 
     Nemšová a družobného mesta  Hluk dňa  22. septembra  a taktiež  Slávnostné 
     zasadnutie pri príležitosti udelenia Ceny mesta a Ceny primátora v obradnej sieni  

dňa 
     21. novembra 2006. 
                   Mestské zastupiteľstvo Nemšová na svojich riadnych a mimoriadnych zasad- 
     nutiach v roku 2006 schválilo 8 uznesení č. 28 - 35, z nich pripomíname hlavne Všeo- 



     becne záväzné nariadenia   (VZN),  ktoré boli 4 : 
- VZN č. 13  O zrušení niektorých VZN – prijaté  na 21.riadnom zasadnutí MsZ dňa  

28.júna  uznesením č. 32 
                -     VZN č. 14  O určení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta  
                      Nemšová s účinnosťou od 17.11. 2006 
                -     VZN  č. 15  O správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebov a domov smútku na    

      území mesta Nemšová s účinnosťou od 1.1. 2007 
                -     VZN  č. 16  O miestnych daniach s účinnosťou od  1. 1. 2007 
                VZN  č. 14  -  16  boli prijaté na 23. riadnom zasadnutí MsZ dňa 6.novembra uznese- 
                ním č. 34.    
                           Účasť  občanov na  zasadnutiach bola  minimálna  aj  napriek  včasnému oz – 
                namovaniu ich konania formou oznamov  v  mestskom rozhlase. Všetky uznesenia  
                z riadnych i mimoriadnych rokovaní boli pravidelne zverejňované v časopise Nem- 

                šovský spravodajca, kde sa občania dozvedali aj o činnosti  funkcionárov 
a kompetentných z mestského úradu, zodpovedných za vykonanie  činností, 
vyplývajúcich z uznesení MsZ.  

                           Poradnými orgánmi pri MsZ boli  príslušné odborné komisie , ktoré prejedná- 
                vali  agendu vyplývajúcu z ich zamerania, výstupy z nich boli schvaľované v MsZ. 

- Komisia finančná a správy mestského majetku ( predseda: A. Vašíčková, zapis.: 
     Ing. J. Savková)  V roku 2006  sa zišla  6- krát.  Prejednávala hlavne prípravu 
     rozpočtu, predaj mestského  majetku, prípravu mestského rozpočtu, všeobecne  
     záväzných nariadení  a pod. 
-    Komisia školstva, kultúry a športu (predseda Mária Haljaková, zapis.: Ing. E. Bran- 
     doburová ) Zasadala 6 krát. Prejednávala kultúrno-spoločenské ako  aj  športové  
     aktivity a tiež  aj finančné krytie  týchto aktivít 
- Komisia sociálne – zdravotná. ( Predseda : MUDr. Peter Daňo, zapis.: Martina  

Mičková)  Zasadala  6 krát. Prejednávala  žiadosti občanov a organizácií o rôzne 
finančné výpomoce, o pohrebné, prejednávala úľavy na daniach z nehnuteľností 
pre občanov so zdravotným postihnutím a pod. 

- Komisia životného prostredia  a  výstavby (predseda Pavol Chmelina, zapis.: Ing. 
S. Prílesanová)  Zasadala 3 - krát.  Okrem prejednávania žiadostí občanov o po- 
volenie drobných stavieb, kolaudačných a iných rozhodnutí to boli informácie  o 
stave investičných a neinvestičných aktivít mesta a pod.) 

- Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa a verejného poriadku (predseda Július  
Orechovský, zapis.: Eva Poláčková) Zasadala  2- krát.  Prejednávala sťažnosti  
občanov v rámci susedských vzťahov, na hluk z reštaurácií, pohostinstiev, ot- 
váracie hodiny obchodných prevádzok a pod.)  
         Ďalšími  poradnými  orgánmi v rámci mestskej samosprávy  boli výbory  
mestských častí   ako určitá predĺžená ruka samosprávy .  Aktívne boli výbory 
hlavne v Ľuborči,  Kľúčovom a Trenčianskej Závade, ktoré hlavne na začiatku 
roka  navrhovali vykonanie väčších i menších investičných akcií, ktoré by mali byť 
zapracované do mestského rozpočtu.  Na aktivite  poslancov z týchto mestských 
častí  potom záležalo, aby sa do rozpočtu skutočne dostali, ale hlavne aby sa vy- 
konali. 

                               Jednou  z najdôležitejších  agend, ktoré sú v orgánoch mesta sledované, je  
                      rozpočet  a samozrejme  záverečný  účet  mesta. Za rok 2006 skončil v mínuso- 
                      vej položke vo výške  -8.191 884,99 Sk s tým, že účtovný výsledok hospodárenia 
                      bol vykrytý  finančnými operáciami – úverom a prevodom fondových finančných   
                      prostriedkov. 
                              Celkové príjmy rozpočtované v roku 2006 boli vo výške 107 474 000 Sk  a  

výdaje vo výške 104 474 000 Sk.   Mesto  vynaložilo značné finančné prostriedky 
na realizáciu kapitálových výdajov, spomenutých  v  kapitole   Budovanie. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
INŠTITÚCIE  ,   ORGANIZÁCIE 
 
M e s t s k ý   ú r a d 
 
           Prednostom Mestského úradu v Nemšovej  bol do  31. decembra 2006   
Bc. Stanislav Mičko.  MsÚ bol rozdelený na 3 oddelenia : Oddelenie správne, 
Oddelenie finančné a správy mestského majetku a Oddelenie výstavby a územ- 
ného plánovania. 

      •  Oddelenie  správne viedla  Anna Pavlačková. Činnosť  bola zameraná na  
      prípravu materiálov pri rokovaní orgánov mesta, plnenie úloh,  vyplývajúcich    
      z uznesení orgánov mesta,nárazových prác, vyplývajúcich z prijatých zákonov  

ako aj každodenné vybavovanie stránok. V roku 2006 organizačne zabezpečovalo 
dvoje voľby-  do NR SR dňa 17. júna, percento účasti bolo 57 %  a komunálne 
voľby 2. decembra, ktoré sa konali len v jeden deň a v skrátenom čase. 
           Na úseku evidencie obyvateľstva bola zodpovedná pracovníčka Jarmila La-  
mačková, na úseku matriky a sociálnych vecí Martina Mičková, na úseku Obcho- 
du, služieb a podnikania Eva Poláčková, na úseku školstva Darina  Ďurčová, 
na úseku životného prostredia, kultúry a zabezpečovania  Mária Bračíková, ktorá 
zastupovala do 30.mája pracovníčku Ing. Evu Brandoburovú, od 1.júna navrátivšiu 
sa z materskej dovolenky. 
           Jednotlivé  úseky  správneho oddelenia  zastrešujú  činnosti, ktorých  
výstupy  sú obsahom  samostatných kapitol mestskej kroniky. 
•   Oddelenie  finančné a správy  mestského  majetku viedla Ing. Jarmila Savková. 
Je to oddelenie, ktoré je garantom plnenia  rozpočtu mesta vrátane hospodárenia 
s mestským majetkom vrátane majetkovo – právnej agendy, na jeho pleciach je aj 
výkon štátnej správy na úseku školstva, hlavne metodické usmerňovanie a riade- 
nie všetkých školských mestských organizácií. V rámci oddelenia pôsobia  4 
útvary. Za Útvar daní a poplatkov bola zodpovedná Bc. Eva Poláčková, za Útvar 
účtovníctva a majetku Ing. Zita Bednáriková, za Útvar poplatkov a miezd Darina 
Ďurčová a za Útvar finančný bola  do 30.júna   zodpovedná  Bc. Iveta Mindárová, 
(ku dňu 30.6. odišla do iného zamestnania), od 1. júla Mária Bračíková. 
•   Oddelenie  výstavby a územného plánovania, ktorého vedúcou bola Ing. Soňa 
Prílesanová, už  pôsobilo v plnom rozsahu svojich činností  ako Stavebný úrad na 
úseku územného plánovania, stavebného poriadku a dopravy nielen pre občanov  
Nemšovej, ale i Horného Srnia, Hornej Súče, Trenčianskej Turnej.  Okrem 
územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, oddelenie 
pripravovalo investičné a neinvestičné akcie mesta (podrobne sú popísané 
v kapitole Mesto Nemšová – budovanie) a vykonávalo  tiež  technický  dozor 
investora. Za  uvedenú  agendu  okrem  vedúcej  oddelenia boli zodpovedné : Ing. 
Iveta Mindárová a Ing. Viktória Korbašová. 
           Oddelenie vydalo 34 rozhodnutí a stavebných povolení, 6 územných 
rozhodnutí,  60  kolaudačných rozhodnutí, 25 prerušení konania, 62 rozhodnutí o 
drobných stavbách a mnohé iné.  
            
Verejno-prospešné služby , m.p.o. 
 
            Verejno-prospešné služby sú mestskou príspevkovou organizáciou (m.p.o) 



                      napojenou na mestský rozpočet. V zmysle zákona 303/1995 Z.z. vykonávali aj   
 vlastné podnikateľské aktivity.  
             V prvom rade vykonávali činnosti v rámci svojho  poslania  ako  
udržiavanie poriadku, čistoty v meste, v letných aj zimných mesiacoch, starali sa 
o mestskú zeleň, zabezpečovali pohrebné a cintorínske služby pre občanov 
mesta, udržiavali  miestne cintoríny vo všetkých mestských častiach,likvidovali 
havarijné stavy následkom živelných udalostí a tiež vykonávali správu bytov  na  
ul. Športovcov  č. 45.  
            Vlastnými podnikateľskými aktivitami boli služby v rámci cestnej 
a nákladnej dopravy, služby vývozu a likvidácie odpadov, správa bytov na Ul. 
Odbojárov č. 7, na Ul.Trenčianskej  a Ul. Slovenskej armády.  
             Vedúcim VPS,  m.p.o. bol  druhým rokom  Mgr. Ladislav Palička, zástup- 
kyňou  bola  Katarína Strečanská. Priemerný počet pracovníkov :  4 THP a 12 
ostatných pracovníkov (šoféri, robotníci, elektrikár) 
             Celkový  hospodársky  výsledok k 31.12. bol vo výške  384 456,92 Sk, 
z toho  z hlavnej činnosti  229 216,03 Sk a z vedľajšej činnosti  155 240,89 Sk, 
DNM – 35 435 Sk,  DDHM – 780 539,82 Sk,   DHM – 4 571 397,73 Sk 
Materiál – 5 346,40 Sk,    Tovar – 81 998,50 Sk,   Pohľadávky – 991 744 Sk, 
Záväzky – 656 501,63 Sk 
 
 
Mestská športová hala 
 
            Mestský úrad Nemšová prevádzkuje  Mestskú športovú halu, za prevádzku  
ktorej je zodpovedný Vladimír  Gajdoš. Počas celého týždňa od pondelka do 
nedele je plne obsadená žiakmi z Materských škôl, základných škôl, rôznych  
športových klubov futbalových , volejbalových a iných, ktorých členovia trénujú vo 
veľkej telocvični podľa vopred stanoveného harmonogramu. 
             Pre občanov mesta za určitý poplatok je k dispozícii Fitness centrum, 
ktoré  je  plné rôzneho cvičného náradia. 
             Mestská športová hala  organizuje rôzne turnaje ako napr. zimnú halovú 
miniligu, žiacke a  dorastenecké futbalové turnaje, turnaj škôl v minifutbale, 
miniligu  vo futbale, extraligu vo florbale, halové tréningy pre  telovýchovné jednoty  
z  Ľuborče, Kľúčového a  tiež  pre  FK Slovan Nemšová, žiacky  futbalový turnaj 

                      O primátorskú vázu.    
                                   Predpoklady  k  tomu, aby  bolo v Nemšovej dostatok  športových  aktivít,  
                      vytvárajú priestory mestskej športovej haly, ktoré sú stále obsadené a rýchlo sa   
                      opotrebovávajú, preto sa postupne renovujú a opravujú (výmena palubovky).   
                      Samozrejme bez nadšenia jeho prevádzkovateľa by to tiež nešlo. 
 

 Mestská knižnica 
   
              Mestská knižnica   je v Nemšovej  jedinou  inštitúciou, ktorá  udržuje  
dlhodobo kultúrno - osvetové  povedomie  u našich  občanov  vo všetkých 
vekových kategóriách. Deti  ako aj dospelí čitatelia  si  požičiavali nielen knihy 
a časopisy, ale všetkým  čitateľom a iným záujemcom bol od tohto roku k dispozí- 
cii aj prístup na internet (za poplatok)  na 2 počítačoch. 
              Cieľom pracovníkov knižnice bolo zaujať hlavne deti a mládež v ich voľ- 
nom čase a pomáhať pri ich orientácii v rámci školských príprav. Pre najmenších  
z materských škôl a tried prvého stupňa základných škôl pripravovali akcie v rámci 
Mesiaca knihy. Zábavnou formou sa deťom priblížila práca v knižnici od objedná – 
vania kníh, cez ich zapísanie do prírastkových kníh až po ich založenie do regála, 
resp. ich vypožičanie. Dôsledkom týchto aktivít v marci pribudlo aj najviac 
čitateľov. Celkove ich v roku pribudlo 72 na konečný počet 1211. 



              Mestská knižnica je organizačne začlenená pod mestský úrad, finančne 
je  napojená na mestský rozpočet, vedúcou bola Helena Spišiaková, v práci jej 
pomáhal  Jozef Raučina, ktorý tu bol zaradený v rámci vykonávania svojej ab- 
solventskej praxe. V roku 2006 bolo zakúpených 386 kníh, celkove sa vypožičalo 
2145 kníh a časopisov. Otvorená býva každý deň v popoludňajších hodinách. 

                      Knižnice v mestských častiach 
              Obyvateľom, bývajúcim v mestských častiach Kľúčové a Tr. Závada sú k 
dispozícii malé knižnice, otvorené 2 krát za týždeň po pár hodín. Financie na 
nákup kníh a odmeny pre knihovníčky  sú určované  primeraným spôsobom. 
              V Kľúčovom bola za knižnicu zodpovedná Antónia Kulichová a v Tren-
čianskej  Závade  Emília  Žárska. 
 
 

                     O B  Y  V A T  E  Ľ  S T  V O 
 
 
Evidencia  obyvate ľov, matrika, nezamestnanos ť       
 
                 Z úseku evidencie obyvate ľov  : 
                 Celkový  počet obyvateľov v roku  2006  bol 6193, z toho mužov 3069 
a žien 3124.  Na samotnú  Nemšovú pripadalo 3.933 obyvateľov, na Ľuborču 
1334, na Kľúčové 657 a na Trenčiansku Závadu 269 obyvateľov. 
                 Narodilo sa 46 detí (o 11 menej ako v roku 2005), zomrelo 44 občanov  
(o 3 menej ako v roku 2005).  Počet narodených prevyšoval počet zomrelých. 
Nemšová sa preto zaraďuje medzi obce stacionárne s minimálnym poklesom 
obyvateľov.   Prihlásilo sa k pobytu 65 a odhlásilo sa 64 obyvateľov, celkový 
prírastok bol 111 a úbytok 108 obyvateľov. 
                 Najstarším občanom mesta bol Ján Prosňanský z Nemšovej (97 rokov), 
v Ľuborči  Antónia Chudová (88 rokov), v Kľúčovom Anna Bórová (88 rokov), 
a v Trenčianskej Závade Pavlína Ďurišová (96 rokov). 

                                      Z matri čnej činnosti  : 
                 Počet uzavretých manželstiev bol 34 (28 cirkevných a 6 občianskych), 
z toho  boli 2 sobáše s cudzincom. Počet zápisov do Osobitnej matriky bol 6 
( v prípade, ak sa sobáš alebo narodenie detí udialo v cudzine). Počet určenia 
otcovstva bol 5.  Boli zorganizované  4 smútočné občianske obrady. 

                                      Nezamestnanos ť obyvate ľov  : 
                 K 31.12. 2006  z celkového  počtu  obyvateľov bolo 79 občanov 
evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ÚPSVaR)  ako           
uchádzači o zamestnanie. Z Nemšovej bolo 44 občanov, z Ľuborče 18, 
z Kľúčového 15 a z Trenčianskej Závady 2. Podľa veku boli uchádzači rozdelení 
takto : do 20 rokov : 6 občanov, od 20 -30 rokov : 13 občanov, od 30- 40 rokov : 
15 občanov, od 40 – 50 rokov : 24 občanov, od 50 vyššie : 21 občanov. Tento 
počet sa v priebehu roka menil. V zimných mesiacoch na začiatku roka a po 
skončení školského roka sa pohybovali  počty evidovaných uchádzačov v roz-
medzí čísel  105 – 111. 
                K uvedenej štatistike evidovaných nezamestnaných treba prirátať 31 
občanov, ktorí boli  poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke. 
Z evidencie uchádzačov  o zamestnanie boli už dávno vyradení, nakoľko 
z rôznych dôvodov si prácu nenašli, boli však v evidencii sociálneho odboru 
ÚPSVaR, de facto sú to tiež nezamestnaní. Ak ich pripočítame k evidovaným,  
konečné číslo nezamestnaných  z  oficiálnych  štatistík  bolo : 110 
nezamestnaných.   Celková miera nezamestnanosti bola  3,5 % z ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva v Nemšovej (z 3100).   



               Občania, poberajúci dávky v hmotnej núdzi mohli v rámci mesta  odrábať 
tzv. aktivačné práce, ktoré boli aj  v Nemšovej pripravené v rámci projektu 
ÚPSVaR pod názvom - Malé obecné služby. Tí, ktorí túto možnosť využili, mohli 
k základnej sociálnej dávke obdržať aktivačný príspevok. V Nemšovej to bolo 
v priemere 15 občanov, ktorí pomáhali pri upratovacích prácach, pri zbere 
komunálneho odpadu, pri jeho separovaní, pri lisovaní plastových  fliaš a pod. 
 
 
 
ZAMESTNANOSŤ  OBYVATEĽSTVA 
 
Sklársky priemysel - VETROPACK , s.r.o.  Nemšová.   
 
              Sklársky podnik Vetropack , s.r.o. Nemšová je súčasťou skupiny  
Vetropack Holding, ktorá má zastúpenie v Rakúsku, Švajčiarsku, na Morave, 
v Chorvátsku a najnovšie i na Ukrajine. V roku 2006 sa  Vetropack Nemšová 
zameriaval na výrobu obalového skla, výrobu foriem pre sklárske stroje, 
prevádzkoval tiež veľkoobchod so sklárskymi výrobkami. 
               Podnik v roku 2006 zamestnával 369 zamestnancov, z toho 23 
vedúcich pracovníkov, čiže má ešte stále významné miesto pri udržiavaní 
zamestnanosti v našom meste . 
               V roku 2006  sa uskutočnila veľká investičná akcia, ktorá bola 
naplánovaná v podnikateľskom zámere na roky 2006 – 2008 . Bola zrealizovaná 
výstavba druhého taviaceho agregátu, čím sa plne zmodernizovali výrobné 
kapacity, výroba sa skvalitnila a znížila sa jej energetická náročnosť. Touto 
investíciou sa z Vetropacku Nemšová stal moderný európsky výrobca obalového 
skla s perspektívou zabezpečovať aj najnáročnejšie požiadavky zákazníkov doma 
i v zahraničí. Podľa slov konateľa spoločnosti Ing. Gregora Gábela vo Výročnej 
správe spoločnosti za rok 2006, znamenalo nové taviace zariadenie aj zníženie 
emisií CO2 o 30 %. Poukázal tiež na to, že napriek značnému konkurenčnému 
tlaku, si spoločnosť Vetropack Nemšová upevnila pozíciu vo výrobe skla na 
domácom trhu a výrazný nárast zaznamenal aj export, ktorého podiel na 
celkovom obrate stúpol na 52 %. Oproti predchádzajúcemu roku narástol obrat 
o 8,6%, čo predstavuje  1 554,9 mil. Sk. 
               Z výročnej správy  sme vybrali ďalšie údaje :  Za rok 2006 sa predalo 
450 mil. kusov skla, 40 % výroby smerovalo za hranice.  Štatutárnymi orgánmi 
spoločnosti bol Zbor konateľov. Okrem už spomenutého  In. Gregora Gábela, to 
boli : Dipl.Ing. Claud Raymond Cornaz, Dip. Ing. David Zak, Ing. Ota Horák ( do 
3.apríla 2006), Ing. Marcello Mintisci (od 3.apríla2006). Kontrolným orgánom bola 
Dozorná rada v  zložení : Predseda – Dipl. Ing. Christoph Burgermeister, 
podpredseda - JUDr. Roman Slivka,  členovia – Dipl. Ing. Rudolph Schraml, Ing. 
Ota Horák (od 3.apríla 2006) 
 
POĽNOHOSPODÁRSTVO  
 
Poľnohospodárske družstvo a jeho závody 
 
               Poľnohospodárske družstvo Vlára (PD Vlára) Nemšová sa aj v roku 
2006 snažilo udržať produkciu, zamestnanosť a  tržby vo všetkých svojich 
závodoch. O tom , že v rámci PD Vlára sa nerealizuje len poľnohospodárska 
výroba,  nás presviedča  organizácia výrobnej činnosti, ktorá  aj v roku 2006 
pozostávala zo :  1.  Závodu poľnohospodárskej výroby, 2. Závodu priemyselných 
činností, 3. Závodu  potravinárskej výroby, 4. Závodu stavebnej výroby  vrátane 



obchodu Priemyselný tovar. V organizačnej štruktúre existovali aj výrobné 
jednotky , ktoré zabezpečovali celodružstevné služby. 
• Závod poľnohospodárskej výroby  realizoval  tradičnú výrobu v 3 organizačných 
strediskách : 
                1.Stredisku  rastlinnej výroby, kde najlepšou komoditou bolo  pestovanie 
chmeľu. Pri jeho cene 121 921 Sk za tonu, boli celkové tržby za rok 2006 vo výške 
5 448 297 Sk.  Okrem chmeľu sa  pestovali :  slnečnica, kukurica na zrno , na 
siláž, lucerna, pšenica, jačmeň, ovos.  Celková obhospodarovaná plocha bola „ 
1585 ha, z toho orná pôda 1179 ha, TTP 367 ha, chmeľnice tvorili 39 ha. 
                2. Stredisku živočíšnej výroby, ktoré bolo zamerané na chov hovädzieho 
dobytka  ( 1187 ks),  oviec (327 ks) a hydiny ( 1 059 ton hydinového mäsa), 
produkcia mlieka bola  3 638 tis. litrov 
                3. Stredisku mechanizácie a služieb 
•Závod  priemyselných činností (kovovýroba, drevovýroba, lamináty) a • Závod 
stavebnej výroby boli  podľa výsledkov v  hodpodárení dobré až veľmi dobré, 
pričom závod stavebnej výroby sa v roku 2006 podieľal na celodružstevných 
tržbách  20-imi %.  V  • Závode  potravinárskej výroby, ktorý vyrába  extrudované 
a cereálne výrobky, boli najhoršie  hospodárske výsledky. Výrobkom chýbal 
dostatočný odbyt, obchodné reťazce tlačili ich cenu pod úroveň výšky ich 
výrobných nákladov, závod musel znižovať stavy svojich pracovníkov. 
                Celkový vykázaný  celodružstevný  hospodársky  výsledok bol 
mínusový. 
               V roku 2006 malo družstvo 290 členov,  v aktívnom pomere bolo 136 
členov, čo znamenalo 1056 hlasovacích práv  (z celkového počtu 1336 hlasov). 
               Počet prepo čítaných pracovníkov  bol 235, ich priemerný hrubý 
mesačný príjem bol 14.051 Sk    
                V marci 2006 bolo na výročnej členskej schôdzi zvolené Predstavenstvo 
družstva v zložení :  predseda – Ing. Milan Grác, podpredsedovia – Ing. Vojtech 
Lexman, Ján Chmelina, členovia – Ing. Ivan Kováčik, Monika Šimáková, Miroslav 
Hrobár, Ing. Boris Slezák. Do kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení Ing. 
Gabriela Ďurechová, Helena Prosňanská, Ing. Pavol Húserka. 
 
V o j e n s k é   ú t v a r y 
 
                   V Nemšovej  pôsobia už  viac ako  40 rokov 2 vojenské útvary , ktoré 
okrem toho, že plnili svoje stanovené poslanie, dlhodobo zamestnávali a 
zamestnávajú občanov z Nemšovej a okolia. Je to  Vojenský  útvar 7742 , 
občanmi nazývaný  Dolné kasárne, z hľadiska činnosti, ktorú plní je jeho oficiálny 
názov 5. kartoreprodukčná základňa Nemšová (5.KRZ). Pod týmto názvom bola 
vytvorená dňa 1. októbra 1995 reorganizáciou 3. kartoreprodukčného odriadu. Od 
svojho vzniku až doteraz vykonáva polygrafické a reprodukčné zabezpečenie 
Generálneho štábu  Ozbrojených síl SR a operačných veliteľstiev, na výrobu 
tlačív, vojenských predpisov, pomôcok, vojenských časopisov, rôznych 
propagačných materiálov, upomienkových predmetov a pečiatok pre útvary 
a zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR. Výpočet činnosti  základne je 
nespočetne bohatý.  V minulosti prešla mnohými reorganizáciami, modernizáciou 
priestorov, techniky, prístrojov.    
                  Najväčší rozvoj  spojený s rýchlym vývojom polygrafických technológií, 
ktorý so sebou priniesol aj zvýšené nároky na odbornosť príslušníkov útvaru bol 
v období  9O – tych  rokov.  
                  Súčasný veliteľ pplk Ing. Maroš Miškolci je presvedčený, že i v ďalších 
rokoch by sa mala dať ľuďom možnosť rozvíjať  svoje profesionálne zručnosti na 
pôde 5. KRZ Nemšová. A to tak  profesionálnym vojakom ako aj občianskym 
zamestnancom a tým i naďalej prispievať k udržaniu zamestnanosti v Nemšovej. 



                      Počet týchto zamestnancov  bol aj v roku 2006 v priemere  50. 
                 Druhý  vojenský útvar  9994 , tzv. Horné Kasárne v roku 2006 niesli 
názov  (od roku 2002)  Multifunkčná  zásobovacia základňa Západ Nemšová. Veli-
teľom  základne bol pplk. Tibor Meliš.  
                 V roku 2006  prešiel utvar, resp. základňa rôznymi reorganizačnými 
zmenami, bola ukončená  transformácia 10 materiálových tried na 5 zásobovacích 
tried NATO, zároveň bolo zjednotené vedenie evidencie majetku účtovných celkov 
a to v zmysle nového začlenenia materiálu a techniky do zásobovach tried. V roku  
2006 došlo  aj k scivilneniu služieb upratovania a kúrenia, zrušila sa vojenská 
kuchyňa, do Nemšovej boli presunuté 3 pracoviská z Trenčína, ktorým bolo treba 
vytvoriť  priestor. Bolo vytvorené  nové stredisko pod  názvom   Vystrojovacie 
stredisko pre zahraničné misie  (ISAF,KFOR, UNFICYP, Iracká sloboda, 
ERITREA, UNDOF, ALTHEA a i. ).  
              5. Multifunkčná zásobovacia základňa  zabezpečuje  veľké množstvo 
úloh a činností, ktoré je problematické  vymenovať,  je vykonávaná množstvom  
oddelení a útvarov, ktoré zásobujú vojenské útvary v teritóriu Západ (Bratislavský, 
Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický  kraj). Odberatelia tu 
nachádzajú  okrem náhradných dielcov pre tankovú a  automobilovú techniku,  aj 
materiál pre letectvo, ženijný, proviantný materiál, materiál na osobné užívanie, 
stavebno – ubytovací a všeobecný materiál, materiál pre techniku – kolesovú, 
ženijnú, spojovaciu, pre prevádzku letísk. Vojenský útvar 9994 je skutočne veľkou 
zamestnávateľskou organizáciou, v roku 2006 tu celkom pracovalo ......   
vojenských profesionálnych ako  aj občianskych zamestnancov. 
 
 
Obchod ,   služby,  podnikanie 
 
              Metský úrad  na  príslušnom úseku  vydal  aj tohto roku vyjadrenia 
k začatiu podnikateľskej činnosti, povolenie na zriadenie prevádzky, 
prevádzkového času a pod. Podľa ich prehľadu  o ukončenie prevádzky 
nepožiadal nikto,naopak  o zriadenie  prevádzky požiadalo 10 prevádzok ako 
napr.: Taxi Non Stop Peter Chudo, Kaviareň Ľuborčianska 11 (Kmecová), 
Poskytovanie finančných služieb, Železničná 7, Oprava obuvi  - Michal Ďuriš, SNP 
12, Trento, s.r.o. – Výroba betónových  výrobkov, Diskontná predajňa Papier – 
Hračky Moni –Jozef Vydrnák, Hostinec Dvorec Jozef Vavruš E.S.V. K., K-
PACK,s.r.o. Železničná 7, Odevy – Textil – Mária Chmelinová, Krytá tenisová 
hala, Školská 18,  PP-TEN s.r.o., Predajňa výpočtovej techniky a príslušenstva, 
Hornov, T-PRINT Plus, s.r.o. Mgr. Zuzana Kučíková.  
              Na území mesta existuje okrem veľkých podnikov, spomenutých vyššie  
viac ako  130  prevádzok, obchodných, remeselných, živnostníckych a ich počet 
podľa predchádzajúceho prehľadu narastá, ktoré vytvorili podnikatelia sami pre 
seba alebo  vytvorili prevádzku, ktorá zamestnáva iných ľudí, čiže  prispievajú 
k udržaniu zamestnanosti v našom meste.. Vytváraním nových prevádzok sa 
zvyšuje aj ponuka služieb, ktoré tu chýbali a občania za nimi nemusia cestovať 
mimo mesta. 

  
 

 Š  K O  L  S T  V O 
   
                     V Nemšovej  sa  prechodom kompetencií  zo štátu na obce a mestá, dostali 

pod  správu  mesta  všetky materské školy, základná škola na Ul. J. Palu, 
základná umelecká škola. Mesto sa stará o údržbu budov, platí za energie , 
zodpovedá za mzdy (ktoré na účet mesta prichádzajú z Krajského školského 
úradu), je zamestnávateľom  všetkých školských zamestnancov. Tohto roku si ZŠ 



na Ul. J. Palu pripomenula  5O. výročie otvorenia školy.  Spojená katolícka škola  
spadá pod správu  Biskupského úradu v Nitre, pod Diecézny školský úrad, ktorý  
zabezpečuje financovanie tejto školy, mzdy, energie a pod.   Budova však  patrí 
mestu. 

   
         
 
           Základná škola na Ul. J. Palu 
 
                       V školskom roku 2005/2006 pôsobila ZŠ pod vedením riaditeľky Mgr. 

Emílie Mazanovskej, zástupkyňou pre 1. stupeň bola Mgr. Edita Kadlečíková, pre 
2. stupeň Mgr. Anna Dekkerová, menovaná dňa 1. 7. 2005  poriadnom výberovom 
konaní (doterajšiemu zástupcovi  Igorovi Hornému sa po dlhej PN skončil 
pracovný pomer). K vedúcim zamestnancom školy patrila aj vedúca školskej 
jedálne – Zuzana Jankovcová. Ku kolektívu patril 6 prevádzkových pracovníkov  
a 4 kuchárky v jedálni. Pedagogický zbor tvorilo 31 pedagogických pracovníkov 
s vekovým priemerom 41 rokov. Na 1. stupni  12  a na 2. stupni bolo 19 
pedagógov. Tvorili pedagogickú radu školy. Poradnými orgánmi vedenia školy 
boli:  rada školy , rodičovské fórum a predmetové komisie. Rada školy bola 
zvolená v roku 2005 a jej pôsobenie pokračovalo aj v tomto školskom roku. Mala 9 
členov a predsedkyňou bola Mária Kováčová. Rodičovské fórum tvorili 
zástupcovia rodičov z jednotlivých tried. Bolo 13 – členné, Predsedkyňou bola 
Renáta Gugová. Predmetových komisií bolo 5, metodické združenia 2. Na škole 
úspešne pracoval Školský klub detí, ktorý mal 2 oddelenia, navštevovalo ho 57 
detí, zamestnané tu boli  2 vychovávateľky – Gabriela Steineckerová a Jarmila 
Vidomanová – Košinárová.  Zaangažované boli do  výchovných programov  : 
programu protidrogovej prevencie, programu výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
a programu environmentálnej výchovy. 

                          V školskom roku 2005/2006 navštevovalo školu 401 žiakov  - na 1. 
stupni  163  žiakov v 8 triedach  a na 2. stupni 238 žiakov  v 11 triedach. Chlapcov 
bolo 209, dievčat 192.  Z 58 žiakov 9.-tych ročníkov bol na  Gymnáziá prijatých  
10 žiakov, na stredné odborné školy 28 žiakov a na stredné odborné učilištia 20 
žiakov.   Celoštátne  testovanie deviatakov  zo slovenského jazyka  a matematiky  
- tzv.  Monitor 9,  konaný dňa 7. februára, ukázal, že úspešnosť v matematike bola 
len na 58 %, slovenčina skončila lepšie – na 81,6 %. 

                          Škola  organizovala vlastné aktivity  ako napr. Deň zdravej výživy, zbery 
papiera, rôzne  besedy (s policatom, včelárom), vianočné tvorivé dielne, 
fašiangový karneval, lyžiarsky výcvik pre 7. a 8. ročník , Deň otvorených dverí, 
slávnostnú akadémiu pri 5O-tom výročí školy, škola v prírode, koledovanie po 
meste.   Bola tiež zapojená do aktivít, ktoré organizovalo mesto ako napr. Výstava 
ovocie, zelenina, kvety (výtvarné a literárne práce),  Beh okolo Ľuborče – 2krát 4. 
miesto,  návštevy v Mestskej knižnici, oslavy Dňa matiek. 

                         Škola bola zapojená do rôznych sú ťaží´, olympiád a športov , kde boli 
žiaci aj úspešní. Napr.1. miesto v okresnom kole Pytagorády (Lukáš Prokain -4.B), 
3. miesto v okresnom kole v prednese poézie a prózy   (Natália Ďurišová – 8.A),  

           3.miesto  v súťaži pri príležitosti Medzinárodného dňa  školských knižníc získal    
           projekt Mgr. Eriky Lajčiakovej  pod názvom Objavovanie dobrodužstva, za čo 

škola obdržala finančný príspevok 10.000 Sk (použitý na nákup kníh do školskej 
knižnice),   1. miesto spomedzi 252 výtvarných prác vo výtvarnej súťaži, ktorú 
vyhlasilo Trenčianske osvetové stredisko a Trenč. Samosprávny kraj (Milan Haljak 
-2.B),  3. miesto  v Karpatskej interlige dievčat vo florbale v Slavičíne , kde sa 
zúčastnilo 8  družstiev z Poľska, Česka  a Slovenska.  Sezóna 2005/2006 bola pre 
družstvo dievčat vo florbale veľmi úspešná ( podrobne popisujeme v kapitole 
Šport). 



                           Škola bola zapojená rôznych projektov ako INFOVEK, 
ENVIROPROJEKT, Jazykové laboratóriá pre školy. V rámci projektu Európskej 
únie pre školy SPRING DAY, kde žiaci písali básne o mieri, navštívil školu 
europoslanec Peter Baco, ktorý okrem vyhodnotenia tejto súťaže  besedoval so 
žiakmi na rôzne témy. 

                          Škola  v školskom roku rekonštruovala   svoje už dosť zdevastované 
priestory, budova škola mala už 5O rokov a v posledných rokoch  sa takmer nič 

           neopravovalo. Nové vedenie školy, za aktívnej pomoci zriaďovateľa školy – Mesta 
Nemšová už v lete 2004 zrekonštruovalo 4 učebne, v roku 2005 sa kompletne 
zrekonštruoval školský klub detí a školský rozhlas. Budova školských dielní a 
kuchynky prešli úpravou tiež v roku 2005.  Do všetkých tried 1. stupňa sa zakúpili 
nové lavice, stoličky, katedry.   

                            50.výro čie základnej školy na Ul. J. Palu 
                                       Dňa 16.septembra 1956  bola slávnostne otvorená nová základná   
                      škola v Nemšovej. Tomuto kroku predchádzalo to,  že nemšovské školstvo sa   
                      dlhodobo, dá sa povedať od čias Rakúsko – Uhorska potýkalo s priestorovými  
                      problémami. Aj neskôr po vzniku Československa, takmer 40 rokov počet detí  
                      narastal a to hlavne prílevom nových obyvateľov z dôvodu rozvíjajúcej sa sklárne  
                      ako aj poľnohospodárstva. Boli to problémy samotnej Nemšovej, nakoľko   
                      Ľuborča, Kľúčové, Tr. Závada  mali svoje obecné,neskôr ľudové (resp. základné)  
                      školy.  Po rôznych reorganizáciách školstva, rekonštrukciách napr. v budove  
                      Mýta, zavedenie smennosti a pod., bolo nakoniec rozhodnuté o stavbe novej  
                      budovy, ktorá mala tieto problémy vyriešiť. Ako sa však neskôr ukázalo, po  
                      zrušení malotriedok v okolitých obciach (Ľuborči, Trenč. Závade, Kľúčovom), sa  
                      musela postaviť ešte jedna budova. 

                           Slávnosť otvorenia budovy školy sa začala v nedeľu o 14. hod. 
nástupom žiakov a občanov pred starou budovou  školy na Mýte. Po symbolickej 
rozlúčke so starou školou sa všetci za sprievodu hudby, vydali k novej školskej 
budove. Po slávnostnom prestrihnutí pásky a krátkom programe  sa každý, kto 
chcel, mohol zúčastniť prehliadky školy. V školskom roku 1956/1957 bol 
riaditeľom školy Karol Malý, funkciu zástupcu vykonával Mikuláš Gabčo, učiteľov 
bolo 17, vyučovalo sa v 15 triedach , školu navštevovalo 476 žiakov. V jubilejnom 
školskom roku 2005/2006 mala škola 401 žiakov, 27 učiteľov, 2 vychovávateľky, 6 
prevádzkových pracovníkov a 5 kucháriek v Školskej jedálni. 

                           K 5O.výro čiu otvorenia budovy školy bolo v škole ve ľa aktivít  : 
     -  boli vyhlásené súťaže  O najzdatnejšieho žiaka v telovýchovných disciplínach 

   a súťaž v slohových prácachna tému Škola, a tiež výtvarná súťaž 
     -  pre žiakov 1. st.  bol pripravený kvíz  5 X 10 
     -  pomocou sponzorov žiaci zhotovili  papierové tašky, do ktorých vložili pre  
        účastníkov osláv  publikáciu – históriu školy v skratke, pamätný list z osláv a  

   malý  darček 
                Škola pripravila  slávnostnú akadémiu d ňa 2. júna 2006 . V tento deň  
bola škola  slávnostne  vyzdobená a už od rána vítala prvých účastníkov osláv. Tí 
sa po prehliadke  školy presunuli do Klubu S, kde bol pripravený slávnostný 
program a pohostenie. 
                Slávnostná akadémia začala slávnostným príhovorom riaditeľky školy, 
Mgr. Emílie Mazanovskej  a príhovorom zástupcu primátora mesta – Pavla 
Králika. 
Potom nastúpili žiaci so svojím pásmom spevu, tanca a hovoreného slova, ktoré  
všetkých symbolicky prenieslo na rôzne vyučovacie hodiny, spomínal sa  i šport. 
Záverečná pieseň Úsmev za úsmev  umocnila vystúpenie žiakov a bola zároveň 
vrelým poďakovaním všetkým tým, ktorí v priebehu 50 rokov v škole pôsobili 
a pracovali.  



               50 – ročnú históriu školy prítomným priblížila videoprojekcia, ktorú 
pripravila  Mgr. Edita Kadlečíková. 
               Mesto Nemšová  ocenilo všetkých učiteľov, ktorí na škole pôsobili viac 
ako 25 rokov,  odovzdaním Ďakovného listu. 
               V mene všetkých  pozvaných a prítomných hostí prehovoril akademik 
Anton Blažej, bývalý rektor Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT), doc. Ing. 
Ignác Prno, CSc, t. č. prorektor Trenčianskej univerzity A.Dubčeka a Mgr. Božena 
Benčíková z Krajského školského úradu. Ďalšími významnými hosťami boli : 
MUDr. Jozef Novotný, Ing. Karol Bartek, Ing. Michal Fabuš, zástupcovia Štátnej 
školskej inšpekcie, starostovia okolitých obcí, zástucovia  Vojenských útvarov, 
Vetropacku Nemšová, Poľnohospodárskeho družstva Nemšová, členovia Rady 
školy, bývalí predsedovia ZRPŠ, vedenie  Cirkevnej školy, poslanci MsZ, bývalí 
a súčasní žiaci a učitelia, bývalí a súčasní nepedagogickí pracovníci. 
Zaujímavosťou bolo, že zo 7O  bývalých žiakov 1. ročníka v školskom roku 
1956/57,  sa slávnosti zúčastnilo  26 žiakov. 
 
Základná umelecká škola (ZUŠ)  
 
                Je súčasťou nemšovského školstva  , organizačne  je začlenená pod 
Mestský úrad, má  však právnu subjektivitu. Riaditeľom školy v šk. roku 
2005/2006 bol Pavol Osrman, pedagogický zbor pozostával z 19 učiteľov ,ktorí 
vyučovali v popoludňajších hodinách v priestoroch ZUŠ v Nemšovej na ul. 
Ľuborčianskej, ale aj na vysunutých pracoviskách. Vyučovalo sa v 4 odboroch. 
V hudobnom odbore sa vyučovali : dychové nástroje, husle, hudobná teória+ 
klavír, klavír, gitara, spev + klavír, spev. Tu pôsobilo 18 pedagógov a 2  
nepedagogickí pracovníci - ekonómka a upratovačka. 
                Je potrebné pripomenúť, že  ZUŠ Nemšová sa podujala podchytiť 
a odborne viesť talentované deti nielen z Nemšovej, ale aj z blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia. Vyučujúci preto dochádzajú do 7 vysunutých pracovísk, 
ktoré sú pobočkami  ZUŠ v Nemšovej. Okrem ZUŠ v Nemšovej sa vyučuje v ZŠ 
J.Palu Nemšová, v ZŠ Bolešov, v ZŠ s MŠ  Horné Srnie, v ZŠ  Dolná Súča, v MŠ 
na ul.J. Kráľa v Trenčíne, v Kultúrnom dome v Hrabovke a v ZŠ  Skalka nad 
Váhom..  Oproti minulému škols. roku pribudli 2 pobočky. 
               Školu navštevovalo celkom 284 žiakov, z toho v individuálnom štúdiu 
v hudobnom odbore to bolo 142 a v kolektívnom štúdiu ( ostatné odbory) 142 
žiakov.  Žiaci  ZUŠ  sa zapájali do rôznych výstav výtvarnými prácami (Ovocie, 
zelenina, kvety). Na výstave Príroda, životné prostredie a deti, organizovanej 
Trenčianskym osvetovým strediskom a   Trenčianskym samosprávnym krajom 
dňa 16.11. 2005, získala  ocenenie Anna Mária Brisudová pod vedením p. uč. 
Peťkovej. V dňoch 10. – 11.11. 2005 – vo 4. ročníku súťaže Čarovná flauta 
získala čestné uznanie Katarína Húserková.  Okrem toho bola škola zapojená do 
súťaží a iných aktivít : Knižný Ex Libris  Hlohovec 2006, interné koncerty 
hudobného odboru, účinkovanie na rôznych koncertoch (Vianočný v kostole, ku 
Dňu matiek v Klube S a mnohé iné).  Už tradičnou aktivitou na konci šk. roka  
býva Dvorecký dych – fest , ktorý sa konal 14. júna 2006. V 4 kategóriách súťažili 
žiaci ZUŠ – iek z celého okresu medzi sebou v sólových hrách.  Výkony hodnotila 
porota pod vedením Jaroslava Kala. 
V  A kategórii   (7 – 9 rokov)   - zobcové flauty -  víťaz : Katarína  Plevová 
V B  kategórii   (10 -11 rokov) - zobcové flauty -  víťaz : Alžbeta Švančarova 
V C  kategórii   (11 -13 rokov)  - dychové nástroje-víťaz :Henrich Králik  /Nemšová 
V D  kategórii   (14 -15 rokov) -  dychové nástroje-víťaz :Katarína Húserková 
                                                                                                               /Nemšová 
Materské školy 
 



                Materskú školu na Ul.Odbojárov č.9  navštevovalo v školskom roku 
2005 /2006 celkom 68 detí v 3 triedach. Riaditeľkou  MŠ bola Zdenka Tomášová, 
učiteľkami boli Eva Masárová, Viera Bahnová, Anna Hudcovská, Martina 
Tomečková a Miroslava Dubovská. Prevádzkových pracovníkov bolo 5. Celý 
kolektív MŠ sa snažil deti zaujať účasťou na  výstave Ovocie, zelenina, kvety, 
zorganizovali lampiónový sprievod, mikulášske posedenie v Klube S, spojené  
s bábkovým predstavením, vianočné besiedky pre rodičov, vystupovanie ku Dňu 
matiek ,  ku  Dňu detí, návštevu policajta, spojenú s ukážkami  a prednáškou. 
                Kolektív Materskej školy na Ul.Kropá čiho  pod vedením riaditeľky Evy 
Ďuríkovej tvorili učiteľky Jana Bagínová, Monika Bagínová  a Mária Kotrasová a 4 
prevádzkoví pracovníci. Počet detí v 2 triedach bol 44. MŠ mala bohatú 
mimoškolskú činnosť, o ktorej podrobne píše Kronika v MŠ. V snahe zaujať deti , 
to boli napr :  návšteva Voj. útvaru 9994 pri príležitosti Dňa otvorených dverí, 
prednáška policajtov, výstavy, bábkové divadlo, kúzelník, účinkovanie pri 
tradičných príležitostiach.  Boli zorganizované  praktické a poučné aktivity: 
návšteva mestskej knižnice, jarné upratovanie okolia školy,  malí predškoláci 
navštívili na vyučovaní  prvákov v ZŠ  sv. Michala, požiarny poplach  a pod. 
                Riaditeľkou Materskej školy na Ul. Ľubor čianskej v mestskej časti 
Ľuborča bola Darina Forgáčová, 50 detí v 2 triedach vyučovali učiteľky : Lýdia 
Adamčíková, Eva Oriešková, Petra Vojtová. K pracovnému kolektívu patrilo 5 
prevádzkových pracovníkov vrátane kuriča. Okrem tradičných akcií (Mikulášsky 
večierok, vianočné vystúpenie, bábkové divadlo, karnevaly, vystúpenia na Deň 
matiek,  Deň detí), boli pre deti  zorganizované branné vychádzky, opekačky 
v prírode, návšteva VÚ 9994 na Deň otvorených dverí. V snahe podporovať už 
v malých deťoch súťaživosť a objavovať v nich talent,  bola MŠ spolu aj 
s ostatnými MŠ zapojená do súťaží – Malý tanečník, Malý slávik, Rapotačky 
(súťaž v recitovaní). Ako jediná zo všetkých MŠ  vydáva  s podporou rodičov 
časopis – občasník o deťoch, ich kresbách, výrokoch, súťažiach, pripravovaných 
akciách, poďakovanie sponzorom pri rôznych aktivitách MŠ a pod. 
                Materskú školu na Ul. Tren čianskej v mestskej časti Klúčové 
navštevovao v šk. roku 2005/2006  19 detí. Pedagogický zbor tvorila  riaditeľka 
MŠ – Oľga Straková a 1 učiteľka, ktorú počas materskej dovolenky zastupovala 
Zdenka Begáňová. K dispozícii boli 2 prevádzkoví pracovníci. MŠ sa snažila 
deťom spríjemniť ich pobyt v škôlke aktivitami, ktoré boli veľmi rôznorodé, ako 
napr. tématické vychádzky do obchodov, do prírody do sídla Chránenej krajinnej 
oblasti Biele Karpaty v Kľúčovom, návšteva  knižnice v mestskej časti, šarkaniáda, 
Mikuláš v MŠ, pečenie – zdobenie perníkov, oslavy Dňa matiek, Dňa otcov, Dňa 
detí, rôzne súťaže atď. 

       
Spojená katolícka škola 
 
                 Zriaďovateľom cirkevného školstva v Nemšovej je Rímsko-katolícka 
cirkev,  Biskupstvo  Nitra – nitrianska diecéza. 
                 Popri  Základnej cirkevnej škole sv. Michala vznikla v roku 2004 
Stredná odborná škola sv. Rafaela, zameraná na cestovný ruch. Obe školy 
v školskom roku 2005/2006  fungovali pod jedným vedením, preto bolo 
rozhodnuté, aby od roku 2005 vystupovali navonok ako jeden celok pod názvom 
Spojená katolícka škola (SKŠ). 
                 Ako  sme uviedli, SKŠ tvorili 2 organizačné zložky: 
 • Základná škola  sv. Michala (ZŠ sv. Michala) a  • Stredná odborná škola sv. 
Rafaela  SOŠ sv. Rafaela). Súčasťami  SKŠ  boli  : Školský klub detí (pri ZŠ sv. 
Michala), Školské stredisko záujmovej činnosti  a Školská knižnica - sú spoločné 
pre obe  zložky. 



                 Vedenie  SKŠ  tvorili :  riaditeľka školy – Ing. Mgr. Miriam Janegová, 
duchovný správca školy-  Vdp. Dekan  Mgr.  Anton Košík, zástupkyňa riaditeľky 
pre ZŠ – RNDr. Janka Jankovičová,  zástupkyňa riaditeľky pre SOŠ – Mgr. Mária 
Šatková.   
Ekonómkou školy bola Julianna Begáňová,  mzdovou účtovníčkou – Anna Biale-
šová,  administratívnou pracovníčkou  Mária Pecúchová.   
                 Materiálno-technické vybavenie SKŠ   v školskom roku 2005/2006 
pozostávalo z :   24 učební (ZŠ – 15, Špeciálne triedy – 5, SOŠ – 4),  8 špeciál-
nych učební (cudzie jazyky, informatika, kuchynka, dielne atď), 18 kabinetov, 
žiackej knižnice a Školského klubu detí.  SKŠ  je  financovaná zo štátneho rozpoč-
tu a to podľa počtu žiakov (cez Diecézny školský úrad). Na opravu priestorov 
získala škola finančné prostriedky aj od mesta Nemšová, z projektovej činnosti 
a od sponzorov. Voľnočasové aktivity sa realizovali v rámci Školského strediska 
záujmovej činnosti (ŠSZČ), kde bolo prihlásených 540 žiakov zo ZŠ, Špeciálnych 
tried (ŠT) i SOŠ. Na jeho činnosť boli prijaté vzdelávacie poukazy  za 237 000 Sk. 
Aktivity ŠSZČ boli rôznorodé, ich výpočet by bol dlhý. Za spomenutie stoja napr.: 
• stretnutie absolventov ZŠ, • Biblická olympiáda, • počítače pre škôlkárov, • an-
gličtina pre škôlkárov a pod. 
 
Základná škola sv. Michala  
 
                  V školskom roku 2005/2006 mala škola 359 žiakov vrátane žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Bolo vytvorených 5 špeciálnych 
tried, ktoré navštevovalo 31 integrovaných žiakov. Aj v rámci 9 ročníkov bolo 25 
integrovaných žiakov, z toho 9 žiakov s vývinovými poruchami učenia. Školský 
klub detí navštevovalo 31 detí. Na 1. stupni ZŠ učilo 5 plne kvalifikovaných peda-
gógov, na 2. stupni 25, v Špeciálnych triedach 5 a v ŠKD 1 pedagóg. Ich mená  
podrobne uvádza  Kronika  ZŠ. 
                 Na ZŠ pôsobili predmetové komisie , metodické združenia a tiež 
rodičovská rada (RR). Jej predsedníčkou bola Katarína Marková. RR zasadala 
s vedením školy každý prvý pondelok v mesiaci, riešila pedagogicko – výchovné 
záležitosti a možnosti ich skvalitnenia 
                 Žiaci boli v pedagogicko-výchovnom procese vedení  ku skvalitneniu 
motivácie na ich osobný rast v jednotlivých vyučovacích procesoch. Boli vedení k 
samostatnej práci prostredníctvom rôznych súťaží, vlastnej tvorby , práce s časo-
pismi, laboratórnych prác a vyučovania v prírode. Dôkazom tohto prístupu je fakt, 
že v tomto školskom roku nebol ani jeden žiak, ktorý by opakoval ročník. 
                Okrem vplyvu školy na duchovný rast žiakov, po duchovnej a kultúrnej 
stránke sa  formovali aj učitelia a to prostredníctvom duchovných obnov a du-
chovných cvičení. 
                 Nadané a talentované deti boli zapájané do rôznych súťaží a podujatí 
v školských, okresných i celoslovenských kolách, kde prezentovali svoje schop-
nosti a to vrátane žiakov zo ŠT. (recitačné, výtvarné literárne súťaže, olympiády, 
športové turnaje a pod.) 
                  Umiestnenie žiakov 9 – tych ročníkov  bolo  stopercentne úspešné : 
7 na gymnáziá, 11 na SOŠ  a  40 na 3- a 4- ročné SOU. 
                  V škole  aktívne pracoval  výchovný poradca, ktorý okrem konzultácií 
so žiakmi a rodičmi,  spolupracoval s Odborom sociálnych vecí a Pedagogicko-
psychologickou poradňou pri problémovom správaní sa žiakov a ich zlej dochádz-
ke. 
 
Stredná  odborná  škola  sv. Rafaela 
 



                  V školskom roku 2005/2006 navštevovalo  SOŠ  101 študentov v 4 
triedach. Bol to už 2. školský rok  existencie školy v študijnom odbore Manažment 
regionálneho cestovného ruchu . Triednymi profesorkami boli Mgr. Dagmar 
Begáňová (1.A), Ing. Miriam Turzová ( 1.B), Mgr. Ľudmila Blažejová (2.A), Ing. 
Iveta Strašková (2.B).  Poradným orgánom  vedenia školy bola rodičovská rada 
pod vedením Františka Koníčka. 
                  Študenti 2. ročníkov tento rok prvý raz zorganizovali imatrikuláciu pre 
prvákov a zábavnou formou prijímali nových členov do spolku študentov 
cestovného ruchu.  
                  Vyučovali sa predmety spoločensko-vedné, matematicko-prírodo-
vedné, telesná výchova a odborné predmety ako napr. ekonomika, geografia ce- 
stovného ruchu, účtovníctvo, marketing, administratíva  a korešpondencia. 
                  Nová škola znamenala veľkú výzvu i pre 17 vyučujúcich pedagógov, 
ktorí aj z vlastnej iniciatívy absolvovali ďalšie vzdelávanie, školenia, informačné 
semináre a pod. SOŠ mala množstvo aktivít sebapropagujúcich a sebaprezen-
tačných  na verejnosti – účasť na veľtrhu cestovného ruchu, súťaže v SOČ, 
strojopise, olympiády v AJ, NJ, dni otvorených dverí, udržiavanie partnerskej 
spolupráce s rovnako zameraným gymnáziom v Záhrebe v Chorvátsku. 
            
                                 
S O C I Á L N A     S T A R O S T L I V O S Ť 
 
                Sociálnu starostlivosť o občanov v rámci Mestského úradu zastrešoval  
Úsek matričný , sociálnych vecí a zdravotníctva, ktorý zabezpečoval rôzne druhy 
činností. Boli to  umiestňovania klientov do Centra sociálnych služieb vydaním 
Rozhodnutia  na umiestnenie. V roku  2006 bolo umiestnených 9 klientov, 12 
klientov zomrelo a v poradovníku zostalo 19 nevybavených žiadostí. Vybavovali 
sa  rôzne žiadosti o umiestnenie do Domovov dôchodcov, ako aj dotácie  z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny pre občanov v hmotnej núdzi v prípade, že po 
prepočítaní príjmu mali ich deti, navštevujúce základnú školu v Nemšovej, nárok 
na dotáciu na stravu (za 1 obed rodičia potom zaplatili namiesto 25 SK len 5 SK 
za 1 obed. Nárok na to malo 5 detí. Ďalej sa podobne vybavovali dotácie na  šti – 
pendium  pre 3 deti a dotácie  na školské pomôcky pre 7 detí.  
                 V roku 2006 sa vyskytli deti, ktoré zanedbávali povinnú školskú 
dochádzku. Triedni učitelia boli povinní  nahlasovať tieto deti na Úrad práce, so- 
ciálnych vecí a rodiny na príslušné odbory, dôsledkom čoho boli rodičom odobraté 
rodinné prídavky a sociálna pracovníčka  na mestskom úrade zabezpečovala   

                      potom spravovanie týchto prídavkov, monitorovala situáciu v rodine, škole a podá- 
                      vala  správy späť na ÚPSVaR . Jednalo sa o 5 detí. Tento počet sa oproti minu-  
                      lému roku zvýšil.  

                Pracovníčka na tomto úseku  bola zodpovedná aj za agendu sociálno-
zdravotnej komisie pri mestskom zastupiteľstve, ktorá posudzovala žiadosti 
občanov o finančnú výpomoc v ťažkých  životných situáciách, pozostalým 
vyplácala pohrebné ( 500 Sk), poskytovala úľavy na daniach z nehnuteľností pre 
tých občanov, ktorí vlastnili preukaz ťažkého zdravotného postihnutia a mnohé 
iné. Peniaze k tomuto účelu sa vždy rozpočtujú v mestskom rozpočte. Z tejto 
sociálnej kapitoly sa rodičom vyplácal aj príspevok pri narodení dieťaťa (1000 Sk). 
               Centrum sociálnych služieb (CSS) je sociálne zariadenie mesta, ktoré 
pod jeho pôsobnosť prešlo spod štátnych okresných orgánov pred niekoľkými 
rokmi. Jeho vedúcou bola Mária Mazániková, úzko s mestom spolupracovala pri 
umiestňovaní občanov do jeho  oddelenia Stanice opatrovateľskej služby, kde sú 
ležiaci  a chorí, ktorí potrebujú v niektorých prípadoch aj celodennú opateru. Má 
20 miest, v roku 2006 bol plne obsadený, v poradovníku zostali aj nevybavené 
žiadosti, boli uprednostňovaní občania z Nemšovej. Do jeho oddelenia  Domov 



opatrovateľskej služby (DOS) boli umiestňovaní mobilní občania,v roku 2006 
nebol plne obsadený, tretie oddelenie  je určené pre osamelé matky s deťmi, čo 
nakrátko využila 1 matka.  Súčasťou personálu boli 4 zdravotné sestry, 3 sanitárky 
a 2 upratovačky. CSS má vlastnú práčovňu, strava sa dováža. 
             Charitatívno-sociálne centrum Nemšová,  (ChSC),zriadené Diecéznou 
charitou v Nitre, zabezpečovalo prostredníctvom svojich pracovníčok  terénnu 
opatrovateľskú službu, ktorú poskytovali v priemere 10 občanom mesta, ktorí si za 
túto službu platili podľa výšky svojho dôchodku. Nakoľko mesto okrem  Centra 
sociálnych služieb inú opatrovateľskú službu neprevádzkuje, preto je táto forma  
v domácnostiach u klientov  pomerne žiadaná. Zabezpečovali ju 3 pracovníčky 
vrátane vedúcej  ChSC  Margity Šumichrastovej. 
              V meste pôsobili tiež dobrovoľnícke charitatívne organizácie ako Farská 
charita a Spolok kres ťanskej lásky sv. Vincenta de Paul,  ktoré spolupracovali 
na niektorých projektoch ako  bola  finančná zbierka Boj proti hladu počas trvania 
Nemšovského jarmoku pre chudobných v rozvojových krajinách. V predvia-
nočnom  období to bolo organizovanie posedenia spojeného s obdarovaním pre 
občanov sociálne odkázaných, osamelých v spolupráci s mestským úradom 
a pod.    
              Svoje aktivity na tomto poli vykonávala  aj Nadácia Pro charitas , ktorá 
v Nemšovej o. i. podporovala deti v špeciálnyhc triedach Základnej školy sv. 
Michala.                            
 
Zdravotná   starostlivos ť  a iné  služby 
 
               Mesto Nemšová vytvorilo vhodné podmienky na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti  ambulantnou formou. Väčšina ambulancií sa nachádza  na ul. 
Odbojárov ,všetky sú neštátne, súkromné. V meste pôsobili 3 obvodné zdravotné 
strediská, v ktorých pôsobili lekári :  MUDr. Peter Dráb, MUDr. Škunta,  
MUDr. Elvíra Hammerová, ďalej  1 detská ambulancia – MUDr. Anna 
Marušincová, 3 stomatologické ambulancie – MUDr Katarína Petránska, MUDr. 
Eva Libošvárová, a MUDr. Anna  Kusovská, 1 gynekologická ambulancia – MUDr. 
Gejza Mikulčík. Ďalej k dispozícii boli odborné ambulancie, otvorené len v 
popoludňajších hodinách  niekoľko dní  do týždňa. Boli to : chirurgická ambulancia 
MUDr. Petra Daňu, neštátna interná ambulancia MUDr. Rudolfa Adamoviča, 
neštátna kardiologická ambulancia MUDr.Ľubomíra Adamoviča, nosno-ušno-
krčná ambulancia MUDr. Ráca, diabetologická ambulancia  MUDr. Krutekovej 
a od  roku 2006 novozriadená neurologická ambulancia MUDr. Janky Miščíkovej a 
fyziatricko-rehabilitačná ambulancia MUDr. Františka Štefanca.  
                Občania  mali  k  dispozícii lekáreň na ul. Odbojárov, ktorá je tu 
otvorená aj v sobotu,  ďalej očnú optiku  a zubné  laboratórium. 
                 Chovateľom zvierat  slúžila aj súkromná veterinárna ambulancia MVDr. 
Bútoru na Záhumní. 

 
                

Starostlivos ť o dôchodcov  
 
                O dôchodcov, o prežívanie ich voľného času, sa aj v roku 2006 staral 
Seniorklub v Nemšovej, úzko spolupracujúci s miestnou organizáciou (MO) 
Jednoty dôchodcov Slovenska  a tiež s MO Únie žien Slovenska. Samozrejme  
aktívne ich činnosť podporoval mestský úrad, nakoľko poskytuje  priestory, platí 
energie a iné náklady. 
                Z bohatej činnosti, ktorá sa každý rok začína výročnou členskou 
schôdzou, je potrebné spomenúť Výstavu prác ľudovej tvorivosti, ktorá sa vždy 
organizuje pri príležitosti Dňa matiek .V roku 2006 sa konala v dňoch 12.- 14. 



mája v zasadačke Klubu S na poschodí. Výstava sa postupne stala oblastnou, tak 
tomu bolo i tento rok, vystavovateľky pochádzali aj z Dubnice n/V, Novej Dubnice, 
Kolačína, Skalky nad Váhom, Dolnej Súče.  Mnohé pochvalné zápisy v Kronike 
Seniorklubu svedčia o dobrej úrovni  vystavovaných exponátov.  
                Každý mesiac v roku sa organizovali nejaké podujatia, výlet, zájazd 
alebo prednáška, v priestoroch klubu sa mohli stretávať členovia 2 krát do týždňa. 
                22. októbra, v rámci Mesiaca úcty k starším, usporiadal Seniorklub, v 
spolupráci  s mestským úradom  spoločenský večierok ,na ktorom  primátor mesta 
Ján Mindár zagratuloval všetkým  dôchodcov, ktorí sa dožili významného 
životného jubilea.  Dôchodci ukončili rok 2006  pri dobrej nálade s harmonikou pri 
mikulášskom posedení v priestoroch Seniorklubu za hojnej účasti svojich členov. 
 
ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE  A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
                 Aj na úseku životného prostredia  prešli kompetencie zo štátnych 
orgánov na obce a mestá. Už tri roky  sa táto agenda vykonávala aj na Mestskom 
úrade v Nemšovej, odbore životného prostredia. 
                 V roku 2006 v rámci tejto činnosti  bolo vydaných  6  rozhodnutí  
o výrub drevín, 1 rozhodnutie – súhlas na povolenie stavby  malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia plynovej nízkotlakovej kotolne pre firmu Final,  vybralo sa 
60  poplatkov od znečisťovateľov ovzdušia, bolo vydaných  111 rybárskych 
lístkov. Okrem toho bolo vybavované : hlásenie o vzniku  a nakladaní s odpadmi, 
nebezpečnými odpadmi, vypracoval sa kalendár vývozu TKO, VKK, PE – fliaš, 
papiera – tabuľky, zisťovanie  nákladov, vyhotovovali sa ročné výkazy 
o komunálnom odpade, pričom sa úzko spolupracovalo s Považskou odpadovou 
spoločnosťou, ktorá vyvážala v meste TKO na skládku Dubnica – Luštek. Ďalej 
organizovalo  jarné upratovanie v úzkej spolupráci s VPS,m.p.o. ,  povinne sa 
monitorovala skládka TKO  na Volovcoch, ktorá už je uzatvorená, vybavovali sa 
hlásenia o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia  a žiadosti o vývoz drobného 
stavebného odpadu.  V environmentálnej skupine sa zberali podklady od 
organizácií a firiem vo veci zisťovania množstva a druhov biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov, podkladov pre kompostovisko.  
                 Mestský úrad úzko spolupracoval s Recyklačným fondom, pre ktorý sa  
zberali podklady pre vyúčtovanie v sektoroch sklo, plasty a papier.  V snahe  
vylepšiť a rozšíriť systém separovaného zberu o ďalšie komodity bol podaný 
projekt  na Recyklačný fond pod názvom Dobudovanie systému separovaného 
zberu vybraných komodít komunálneho odpadu. Projekt bol úspešný a 20. júna 
podpísal primátor mesta s riaditeľom Recyklačného fondu zmluvu, na základe 
ktorej  mesto obdržalo sumu 3 447 400 Sk. Mesto sa však zaviazalo, že okrem 
papiera, skla a plastových a plastovej fólie, bude separovať aj pneumatiky, 
tetrapakové obaly a kovové obaly. Zo spomínanej sumy sa zakúpili VKK, vozidlo 
na zber, vybudoval sa Zberný dvor odpadov, nakúpili sa plastové vrecia pre 
domácnosti, ktoré do nich separujú plastové fľaše, tetrapakové obaly a fóliu, 
Vyvážajú ich pracovníci VPS Nemšová podľa vopred vypracovaného kalendára 
a občania sú tiež upozorňovaní na ich vývoz niekoľko dní dopredu 
prostredníctvom  mestského rozhlasu. Zberný dvor odpadov sa vybudoval pri 
ČOV v Ľuborči a v roku 2006 sa aj sprístupnil občanom mesta. 
                 Dvakrát do roka  boli  občanom vo všetkých mestských častiach 
k dispozícii veľkokapacitné kontajnery, kde sa ukladal odpad  veľkoobjemový ako 
starý nábytok, pneumatiky, umývadlá, koberce a pod., ďalej nebezpečný odpad  
ako elektroodpad, batérie, akumulátory a pod. 
                 Na tomto poli sa urobilo veľa pre ochranu životného prostredia, 
dokonca pri tomto pomáhali i pedagógovia už v materských školách a na 



základných školách, kde  sa v rámci environmentálnej výchovy  už deťom 
vštepovali  zásady ochrany životného prostredia, deti boli k tomu motivované  
rôznymi súťažami.  Aj napriek týmto aktivitám  sa medzi občanmi našli takí, ktorí 
vyvážali odpad do polí a vytvárali divoké skládky. 
 
 
DUCHOVNÝ   A   NÁBOŽENSKÝ   ŽIVOT   

  
              Podľa  podkladov, získaných  od  duchovného správcu Rímsko-
katolíckeho farského úradu v Nemšovej -  Vdp. dekana Mgr. Antona Košíka, 
bolo  v nemšovskej  farnosti  pokrstených 45 detí, z tých detí bolo 23 chlapcov 
a 21 dievčat.  Na Nemšovú  pripadlo  25  krstov, na Ľuborču  5,  na Trenčiansku 
Závadu 2. Z iných  obcí  to  bolo 9  krstov. 
                Celkom zomrelo  47 ľudí, z toho  28 mužov  a 19  žien.  V Nemšovej 
bolo pochovaných  22  ľudí, v Ľuborči  13, v Kľúčovom 5, v Trenčianskej Závade 3 
a v Borčiciach 4 ľudia. 
                Okrem  dekana, bol ďalším kňazom vo farnosti  Vdp. Mgr. Štefan Bučo, 
kaplán.  Obaja kňazi  vysluhovali  bohoslužby ako aj iné  sviatosti nielen vo 
farskom kostole sv. Michala v Nemšovej, ale aj  v kaplnkách , ktoré sa 
v mestských častiach nachádzajú – v Ľuborči na cintoríne to boli okrem 
pohrebných, aj bohoslužby  v každú prvú sobotu v mesiaci a samozrejme 
slávnostná  sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Antona, ktorému je kaplnka 
v Ľuborči zasvätená (po 13. júni). V Kľúčovom sa okrem každej nedele, konala sv. 
omša aj každý pondelok  podvečer v kaplnke, zasvätenej sv. Anne. Slávnostná sv. 
omša pri príležitosti jej sviatku sa konala   po 26. júli.  V Trenčianskej Závade  
bývajú bohoslužby každý  utorok večer ako aj každú nedeľu dopoludnia. 
Slávnostná sv. omša tu býva 2krát do roka po 13.máji a po 13. októbri, nakoľko 
kaplnka je zasvätená Panne Márii Fatimskej.  Keďže  v čase konania týchto 
slávnostných sv. omší, vo farskom kostole v Nemšovej  sv. omše nebývajú, preto 
sa veriaci  farnosti  zúčastňujú  na  týchto tzv. hodových slávnostiach v hojnom 
počte. Zodpovedne možno skonštatovať, že najviac ľudí sa zúčastňuje na 
hodových slávnostných sv. omšiach v Trenč. Závade, kde býva pozvaný aj  iný 
kazateľ. Tak tomu bolo aj v roku 2006. 
                   24.mája  našu farnosť navštívila misionárka z Haiti  – Anna 
Magdaléna Ciganpalová, ktorá vo farskom kostole , za veľkej účasti  veriacich  
rozprávala o svojej misijnej  činnosti a premietala film  o svojej misii na Haiti.   
                   Spomedzi  mládežníckych organizácií, ktoré vo farnosti pôsobia, bolo 
aj v tomto roku  erKo   -  ktoré tu pôsobí už viac ako 6 rokov,  má svojich 
zanietených animátorov, ktorí sa venujú mladým a vedú ich k rôznym 
verejnoprospešným činnostiam. Pravidelne sa stretávali v priestoroch učební 
Farského úradu. V lete si zorganizovali letný tábor, v zime bolo ich dôležitou 
aktivitou v čase vianočných sviatkov  koledovanie  Dobrej noviny v rodinách.  Je to 
akcia, ktorá sa koná v rámci celého Slovenska každý rok. V Nemšovej vytvorili erK 
- ári  niekoľko skupín, ktoré koledovaním  zberali finančné prostriedky, boli 
odovzdávané  hlavným organizátorom, ktorí ich venovali rozvojovým krajinám 
Afriky.  O tom, že  ide o správnu vec, je presvedčený  aj  prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič,  ktorý v januári po skončení tejto akcie prijíma  
každoročne delegáciu  koledníkov  z celého Slovenska a osobne  im ďakuje. 

 
 
VEREJNO-PROSPEŠNÁ  A ZÁUJMOVÁ  ČINNOSŤ 
 
Miestny spolok Slovenského  červeného kríža  
    



                 Aj v roku 2006  bola predsedníčkou Miestneho spolku SČK Alžbeta 
Gurínová (vykonáva túto funkciu nepretržite od roku 1988).  Členská základňa sa 
zišla vo fašiangovom období na výročnej členskej schôdzi, kde sa o.i. oceňovali aj  
dobrovoľní darcovia krvi. MS SČK mal 227 členov, 64 mužov a 163 žien ( do 30 
rokov : 35, od 30 – 60 : 120, od 60 – 7O : 25 a nad 7O rokov : 47 členov). Okrem 
výročnej ČS sa členovia stretávajú na predsilvestrovskom posedení, ktoré je 
určené aj širšej verejnosti, sála Kultúrneho strediska bola plná aj tohto roku. 
                 Predsedníčka  MS  SČK organizovala v roku 2006  3-krát odbery  krvi. 
V marci to bolo ešte na transfúznom oddelení v Trenčíne, kde sa zišlo 48 
dobrovoľných darcov.  26. júna už vybavila mobilnú  výjazdovú odberovú jednotku 
do Kultúrneho strediska v Ľuborči, kde prišlo 62 dobrovoľných darcov a 26. 
októbra  tu krv  odovzdalo 40 darcov. Mnohí členovia MS SČK  sú tiež členmi 
Folklórneho súboru Liborčan, ktorý pracuje pod vedením predsedníčky A. 
Gurínovej. 
 
117. Skautský zbor sv. Františka z Assisi  
   
             Skauting je pre všetkých. Najmä pre tých, ktorí hľadajú spoločenstvo, 
chcú zažiť veľa dobrodružných akcií, pre ľudí nemysliacich len na svoje osobné 
blaho, pre tých, ktorí chcú spoznať samého seba......pre všetkých, ktorí chcú žiť 
svoj život naplno.  Takýmito a podobnými slovami vychovávajú skupinoví vedúci  
pôsobiaci v Skautskom zbore sv. Františka z Assisi všetky deti ktoré majú zverené 
v skupinách.   Deti boli  rozdelené do 3 skupín: v skupine od 6 do 10 rokov to boli 
vĺčatá a včielky – vedúcou bola Terézia Patková, v skupine od 11 do 15 rokov to 
boli skauti  a skautky – vedúcimi boli Vladko Kakody a Mária Štefaničáková. 
V skupine nad 15 rokov to boli roveri a roverky – vedúcou bola Lýdia Gábiková a tí  
najstarší  old roveri  pod vedením  Marty  Kubíčkovej 
              Aj keď jednotlivé skupiny boli samostatné, stretávali sa a podieľali sa na 
celozborových akciách : vianočné posedenie  nazvané  Vianočka, roznášanie 
betlehemského svetla na Štedrý deň, predaj vianočných pohľadníc UNESCO,  sv. 
Juraj – patrón skautov – sv. omša, Juniáles, oslava sv. Františka – patróna vĺčat 
a včielok, letný tábor, skautský ples. 
 
Záhradkárske zväzy 
 
V roku 2006 si ovocinári, organizovaní v Slovenskom zväze záhradkárov – 
základnej organizácii (ZO) č. 1 – Nemšová  a v  ZO  č. 2 – Bočky udržovali 
štandard kvality vo svojej činnosti. 
Členov oboch organizácií  pozval primátor mesta  Ján Mindár dňa 18. januára  na  
Novoročné posedenie  do Klubu S.  Súčasťou  posedenia  bola aj prednáška na 
tému  z oblasti ovocinárstva a vzájomná výmena skúseností 
Základná organizácia SZZ č. 1. Jej výbor  pracoval v zložení : Predsedom bol 
Anton Štefánek, podpredsedom Jozef Húdek, tajomníkom Rudolf Chmelina, 
pokladníkom Oto Bahno, hospodárom Jaroslav Bakoš, členmi boli Jozef 
Ondrejička , Ferdinand Knápek, František Mihál. 
ZO č.1  mala v roku 2006  117 členov, ktorí boli rozdelení do 12 obvodov. Výbor 
sa schádzal  jedenkrát mesačne v Areáli spracovania ovocia, kde okrem  
administratívnych a organizačných záležitostí sa jeho členovia venovali odborno – 
poradenskej činnosti pre svojich členov ako aj pre iných záujemcov. K tomu slúžili 
najmä odborné knihy časopis Poradca záhradkára, odborné prednášky, návštevy 
výstav. V čase dozrievania ovocia v areáli spracovania ovocia poskytovali svojim 
členom aj služby lisovania a sušenia ovocia. Aktuality o činnosti, ponuky semien, 
postrekov, prehľady agrotermínov  a pod. bolo možné vzhliadnuť vo vývesnej 
skrinke na Ul. J. Palu. 



Výročná členská schôdza  ZO SZZ č. 1  sa konala dňa 12. marca 2006 za 
prítomnosti pozvaných hostí- zástupcu OV SZZ – Ing. Štefana Ivaničku, Ing. 
Ondreja Vilímka – majiteľa firmy Zahradnictví Vilímek, s.r.o. z Bylnice, primátora 
mesta Jána Mindára, zástupcu primátora Pavla Králika, zástupcu ZO SZZ č. 2 – 
Vladimíra Vavruša. Hostia mali krátke príhovory, na odbornú ovocinársku tému 
zaujímavo hovoril  Ing. Ondrej Vilímek, rád odpovedal na všetky zvedavé otázky z 
pléna 
Základná organizácia SZZ č. 2  -   Predsedom  výboru bol Ing. Jozef Krchňávek, 
tajomníkom Vladimír Vavruš, pokladníkom  Emil Slabý, hospodárom Ján Kňažek. 
Vo výbore pracovalo ešte ďalších 10 členov zväzu.  
Členovia ZO č. 2 sa stretli na Výročnej členskej schôdzi dňa 5.marca 2006, kde si 
pripomenuli  štvrťstoročie svojej existencie. Po vypočutí správ, sa  prítomným čle -  
nom prihovorili hostia – predseda OV SZZ  Ivan Špaček, primátor mesta Ján 
Mindár, zástupca primátora – Pavel Králik, predseda ZO SZZ č. 1 Anton  
Štefánek. Ako odborný hosť bol pozvaný Ing. Ondrej Vilímek, ktorého prednáška 
prítomných veľmi zaujala. 
Obidve  ZO  SZZ spolupracovali s mestským úradom  na  julilejnom 4O. ro čníku  
Výstavy Ovocie, zelenina, kvety , ktorá sa konala v októbri v Klube S Nemšová. 
Bolo vystavených  328 exemplárov jabĺk, 32 exponátov hrušiek, ďalej to boli 
mišpule, dule, lieskovce, tokajské hrozno a víno a tiež zelenina rôzneho druhu. 
Exponáty poskytli  samostatné osoby, ale aj  pestovateľské firmy  ako Galafruit 
s.r.o. Malá Tŕňa, Zahradnictví Vilímek Brumov – Bylnice, Fructop Ostratice, RK 
Citrusy, PD Flóra Trenčianska Teplá, Občianske združenie Veronika – liečivé 
rastliny a tiež základné a materské školy na území mesta. Na jej otvorení sa zišlo 
asi 100 návštevníkov, medzi nimi aj zástupcovia OV SZZ.  Celkový program  
kultúrne spestrili žiaci ZUŠ a hudba pod vedením riaditeľa školy Pavla Osrmana 
a Dychová hudba Nemšovanka.  Slávnostne sa prihovorili predsedovia obidvoch  
ZO – Anton Štefánek a Ing. Jozef  Krchňávek, pričom si obaja zaspomínali na 
rôzne akcie a uplynulé  výstavy v priebehu 40 rokov. Do budúcnosti obaja zaželali 
ďalšie úspechy pri rozvoji záhradkárskych činností. 
 
Slovenský rybársky zväz – Obvodná organizácia č. 4 Nemšová 
 
                   Slovenský rybársky zväz –Obvodná organizácia č. 4 Nemšová  (SRZ 
– OO č. 4) pracovala aj v roku 2006 pod vedením výboru , ktorého predsedom bol 
Ing. Anton Chudo. Podrobnú správu o činnosti výboru ako aj celej organizácie 
podal na Výročnej členskej schôdzi 4. februára 2006. Výbor sa stretával jedenkrát 
do mesiaca. 
                    K svojej činnosti si táto organizácia pritiahla aj mladú generáciu 
prostredníctvom Krúžku mladých rybárov, ktorý v roku 2006 absolvovalo 10 
mladých. Iba tie deti, ktoré už absolvovali tento krúžok sa mohli aj toho roku 
zúčastniť na  pretekoch mladých rybárov, ktoré sa konali dňa 13. mája na Štrkovni 
v Nemšovej  a to v spolupráci  Mestskou organizáciou Trenčín. Pretekov sa 
zúčastnilo 84  pretekárov nielen z Nemšovej, ale aj z okolitých obvodných 
organizácií.  Ulovili 71 ks pod mieru, 40 kusov kaprov , 88 kusov kapra dúhového, 
5 kusov karasa.  Akciu podporil aj Mestský úrad Nemšová  a Obecný úrad Dolná 
Súča. Dosť času venovali členovia  odstraňovaniu škôd, ktoré spôsobili jarné 
povodne na rieke Vláre, utrhnutie brehu  na Štrkovni bolo však  nad ich sily, 
Povodie  Váhu a Mestský úrad Nemšová prisľúbili urobiť  nápravu.  
                 Jednou z dôležitých náplní SRZ – OO č. 4 Nemšová bola aj brigádnická 
činnosť v jednotlivých zverených revíroch, ktoré sú delené na vody pstruhové( VP) 
a vody kaprové (VK). Vody pstruhové – teda Súčanský, Kľúčovský a Ľuborecký 
potok – sa čistili, opravovali  sa kaskády, dávali sa násady rýb a pod.  Vody 
kaprové – Kľúčovská važina, Štrkovňa Nemšová, Gabajove štrkoviská, Vlára, Váh 



– brehy sa kosili, čistili sa od odpadu,  kvôli častým záplavovým  situáciám sa 
zachraňovali násady rýb. Celkovo  členovia odpracovali 1700 brigádnických 
hodín. 
                    V roku 2006  bola podpísaná nájomná zmluva  so Spoločenstvom 
bývalých urbárnikov a lesomaliteľov Ľuborča ohľadom prenájmu vodnej plochy 
Štrkovisko pri Čistiarni odpadových vôd v Ľuborči. Následne bolo zahájené 
jednanie so Slovenským rybárskym zväzom v Žiline vo veci vydania revírneho 
čísla pre danú lokalitu.  
 
Hasičské  zbory.                      
 
 Pod  Mestský úrad v Nemšovej boli organizačne  začlenené  4  hasičské zbory 
v rámci mestských častí – v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom  a Trenčianskej 
Závade, kde  sa členovia starali o zverené vozidlá, budovy, inventár  a  
samozrejme  mali vlastnú činnosť        
                 Dobrovo ľný  hasi čský zbor v Nemšovej  tvorilo 24 mužov  a 4 ženy. 
Predsedom zboru bol Jozef Guga (už viac ako 20 rokov), veliteľom  Jozef Bakoš 
ml., tajomníkom Vladimír Bakoš a  preventívárom  Alojz Schwandtner.  V roku  
2006  oslavoval  tento zbor 120. výročie od svojho založenia v roku 1826 a to 
slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Michala na deň sv. Floriána dňa 4. mája. 
Zároveň boli posvätené  zástavy hasičských zborov z Ľuborče a Kľúčového. 
(zástava nemšovského zboru sa uchovala).  Stalo sa tak na základe iniciatívy 
predsedu Jozefa Gugu, ktorý  ako prvý túto myšlienku prezentoval  a mestský 
úrad  to akceptoval a zástavy dal na svoje náklady vyhotoviť.  
                  DHZ v Nemšovej  nemal našťastie v roku 2006  veľa práce, čo sa týka 
požiarov, ich cisterna sa však využívala v čase sucha na zalievanie mestskej 
zelene, samotní členovia ochotne vypomáhali  mestskému úradu pri udržiavaní 
poriadku  pri rôznych akciách ako Fašiangový sprievod, Mestský jarmok a tiež 
farskému úradu  pri Božom hrobe na Bielu sobotu, pri birmovke, prvom sv. 
prijímaní a pod.   
                  Samozrejme  treba spomenúť spoluprácu s profesionálnymi hasičmi pri 
odtraňovaní  rôznych kalamitných situácií, spôsobených aj v roku 2006 zlými 
poveternostnými podmienkami , častými povodňami,  odstraňovaní popadaných 
stromov pri letných búrkach a pod. 
                    Ďalším zborom s dlhoročnou históriou bol Dobrovo ľný hasi čský 
zbor v K ľúčovom. Výročná členská schôdza  sa konala 11. marca. Táto 
organizácia mala 40 členov, z toho 10 žien a 10 dorastencov. Výbor pracoval 
v zložení : predseda – Štefan Vavruš , tajomník – Jozef Vavruš, pokladník – Jozef 
Vavruš ml., veliteľ – Marián Sabadka, strojník – Štefan Haško, preventívár – 
Štefan Kiačik. Okrem pomoci pri organizácii akcií mestského a farského úradu, 
členovia DHZ v Kľúčovom sa  starali  o budovu hasičskej zbrojnice a o zverenú  
techniku (Škoda Liaz, Avia A-30 striekaciu techniku DS 16, PPS 12), ktorá vďaka 
MsÚ prešla generálnou opravou.  Zameriavali sa tiež na odbornú prípravu 
hasičských družstiev, na ich pripravenosť narábať a udržiavať techniku. Dôležitá 
bola práca s družstvom dorastencov, ktorí súťažili na okresnom kole mladých 
hasičských družstiev v Soblahove, kde skončili na 1. mieste, ženy – dorastenky 
skončili na 3. mieste. Dňa 4. mája, na sviatok sv. Floriána, patróna hasičov, sa vo 
Farskom kostole sv. Michala konala posviacka novej Zástavy hasičského zboru 
v Kľúčovom,na ktorej sa zúčastnili takmer všetci členovia zboru. 
Výbor Dobrovo ľného hasi čského zboru v Ľubor či pracoval v roku 2006 
v zložení : predseda – Ľudovít Rýger, veliteľ – Jaroslav Mačina, preventívár – 
Jozef Rýger, hospodár – Ján Jurík, členovia – Štefan Moravčík, Štefan Moravčík 
ml. Za účasti 17 členov z celkového počtu 34, sa vo februári konala Výročná 
členská schôdza, na ktorej sa zúčastnil zástupca primátora – Pavel Králik. Do 



funkcie tajomníka zboru bol zvolený Peter Ondrejička, jeden z mladých hasičov. 
Funkcie sa však neujal, nakoľko získal zamestnanie mimo domova.  Toto bol 
častý dôvod  nezáujmu o prácu  zo strany mladých dobrovoľníkov vo 
všetkých zboroch -  mnohí  z nich pracovali buď v zahraničí alebo odchádzali na 
týždňovky za prácou v rámci Slovenska alebo jednoducho o aktivity  nemali  
záujem.   
                       
 
K U L T Ú R A 
 
Kultúrno –spolo čenské podujatia, folklórne a spevácke súbory 
 
                 Mestský úrad  hlavne v spolupráci  s Klubom S zabezpečoval aj v roku 
2006  rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.   Už  v januári to bolo  vítanie  
Nového  roka, spojené  s oslavami slovenskej štátnosti na Mierovom námestí a  
11. mestský ples.  
                 Na  jar  pri ukončení  fašiangového obdobia  bol zorganizovaný  
fašiangový sprievod  masiek  po uliciach mesta za sprievodu  dychovej hudby. Po  
ňom  sa  v Klube  S masky  vyhodnocovali, pre deti  bola  pripravená  diskotéka 
a pre všetkých pochovávanie basy. 
                 V jarnom období  sa  konali  divadelné predstavenia divadelného 
súboru z Omšenia  v Kľúčovom v kaštieli a v Trenčianskej Závade v Kultúrnom 
dome, ďalej tradičné Stavanie májov vo všetkých mestských častiach za 
sprievodu hudby. 
                  Oslavy Dňa matiek a Dňa detí bolo opäť v Klube S. Počas letného 
obdobia v júli a auguste sa v amfiteátri Klubu S konali letné promenádne koncerty 
a 4. ročník  Nemšovského Dychfestu  -  festivalu  dychových hudieb zo Slovenska 
a Česka.  V rámci  konania  Nemšovské jarmoku  sa v Klube S konala výstava  
gladiol   a úspešná  výstava  fotografií  Antonína Kostku.  V rámci Dubnického 
festivalu  koncom  augusta  k nám zavítal  folklórny súbor  z Maďarska. 
                 Udržovať  kultúrne povedomie  občanov nášho mesta sa  úspešne 
darilo  aj Mestskej knižnici  a obom knižniciam v mestských častiach , nakoľko 
vykonávali činnosti, v ktorých  sú  nezastupiteľné.  Okrem  výpožičiek kníh 
a časopisov, organizovala najmä  Mestská knižnica rôzne spoločensko – 
výchovné podujatia (podrobne  v kapitole  Inštitúcie, organizácie) . 
               Nemšová  ako  aj  bývalé priľahlé obce  sú bohaté na tradície, hlavne  
hudobného  folklóru. Okrem Dychovej hudby Nemšovanka , ktorá má svoj     
tradične dobrý kredit, zvyky a tradície nášho regiónu, zachované v piesňach 
a tancoch udržoval aj Folklórny súbor  Libor čan, ktorý ich vo svojich 
vystúpeniach sprostredkúva  svojim poslucháčom a divákom.  Má viac ako 25 – 
ročnú tradíciu . Tradíciu udržuje  aj v dobovom oblečení v krojoch nášho regiónu. 
Na skúške sa stretávajú raz do mesiaca, niekedy pred vystúpeniami aj častejšie. 
Tvorí ho 7 mužov a 13 žien. Vedúcou súboru je  Alžbeta Gurínová.  Hudobne za 
sprievodu harmoniky  ich  sprevádzal  najskôr Vojtech Gurín, neskôr  súbor začal 
spoluprácu  
s dychovými hudbami  ako  Nemšovská sedmička  Jozefa Králika, Dychová hudba 
pod vedením  Pavla  Králika.  FS  Liborčan  sa  v rámci  konania Nemšovského 
jarmoku predstavil  všetkým návštevníkom  na hlavnom pódiu, vystupoval tiež na 
folkórnych slávnostiach  po celom Slovensku 
               Okrem  folklórneho súboru  Liborčan,  sa  svojím speváckym umením  na 
občianskych  akciách  a pri  rôznych  cirkevných pobožnostiach a bohoslužbách 
predstavovali  :   Ženský  spevácky  súbor ROSA   pod vedením  učiteľky Mgr. 
Edity Kňážkovej, v ktorom účinkovalo  10 žien niekedy aj za  sprievodu  gitary  
alebo organa.  Ďalej  to  bol  Mužský  spevácky  súbor  NEMŠOVAN , pod 



vedením  Jozefa Králika.  Ich  vystúpenia  pod  odborným vedením  svojich 
vedúcich   bol  obohatením  rôznych  akcií  ako  Deň matiek, kultúrneho programu  
pri výstavách, ktoré mestský úrad poriadal.   
 
Š P  O R  T 
 
                Najlepšou správou pre všetkých, ktorí fandili  futbalu v Nemšovej, bolo, 
že po skončení  ročníka 2005/2006, postúpilo nielen A družstvo mužov, ale aj 
družstvo starších dorastencov  futbalového klubu  FK Slovan  Nemšová do II. 
Ligy. 
               Obidve  družstvá patria pod Nemšovský telovýchovný spolok (NTS).  
Prezident  NTS – Pavol Chmelina túto  správu v rozhovore  pre redakciu časopisu 
Nemšovský spravodajca komentoval slovami : „ Nielenže sme nadviazali na dobré 
meno zo 40-tych a 70-tych rokov, ale dosiahli sme viac. V budúcom ročníku 
sa FK Slovan Nemšová zaradí medzi popredné futbalové kluby a mestá. Hrať tak 
vysokú a kvalitne obsadenú súťaž, si vyžaduje mať dobrých a kvalitných hráčov, 
trénerov, funkcionárov, materiálne a technické vybavenie. Jednoducho, čaká nás 
množstvo práce. Nebojíme sa však, máme vybudovaný prekrásny športový areál 
s 3 futbalovými ihriskami, malé ihrisko s umelou trávou, 4 tenisové dvorce, 2 
ihriská pre volejbal, penzión s reštauráciou. V neposlednom rade máme i dobrý 
vlastný trénerský i funkcionársky káder.“ 
               Muži FK Slovan skončili po jesennej časti futbalového ročníka 2006/2007  
II. Ligy na  1. mieste  a dokázali, že  ich postup do tejto vyššej súťaže bol 
opodstatnený. Starší  a mladší dorastenci    FK Slovan skončili v rámci II. Ligy na 
16. mieste. Starší žiaci hrali kraj Sever,kde skončili na 3. mieste, mladší žiaci,     
 hrajúci Majstrovstvá okresu, skončili na 4.mieste. 
                V mestských častiach pôsobili futbalové kluby, čo je dané viacročnou 
tradíciou. Bez aktívnej  finančnej podpory mesta by to nebolo možné, ktoré nielen 
v Kľúčovom, ale i v Ľuborči  udržovalo futbalové ihriská, šatne, dresy a pod. 
V Ľuborči v rámci TJ Ľuborča hralo družstvo  mužov a družstvo dorastencov 
majstrovstvá oblasti a družstvo starších  žiakov hralo majstrovstvá okresu.( 
Trénerom bol Ing. Karol Prno. V Kľúčovom pôsobili  futbalové mužstvá  v rámci TJ 
Vlára Kľúčové, kde muži hrali majstrovstvá oblasti a starší žiaci majstrovstvá 
okresu. Trénoval ich  Stanislav Ďuriš. 
                 V roku 2006 mali  výbornú sezónu  florbalistky . V marci sa 
uskutočnil za účasti 8 družstiev 2. turnaj Karpatskej interligy žien- tzv. Veľkonočný 
turnaj, kde dievčatá z Nemšovej obsadili 3.miesto.  V kategórii  U – 17 sa dievčatá 
zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v dňoch 28. – 30. apríla v Košiciach. Tu získali 
2. miesto. 
30.mája v žilinskej Športovej hale  dievčatá NTS FK Slovan – ZŠ Nemšová v 
kategórii U- 15 vyhrali vo finále nad Žilinou a získali pre Nemšovú druhý titul 
Majsteriek Slovenska a nenechali nikoho na pochybách, že im právom patril i ten 
prvý titul z minulého roku. Dňa 4. novembra sa konal už 38. ročník  Behu okolo 
Ľubor če. I tohto roku bolo toto podujatie zaradené do celoštátneho kalendára 
Slovenskej bežeckej ligy. Zúčastnilo sa ho 99 pretekárov.  Pekne sa umiestnili 
i domáci – najmä žiaci.  Na  1. mieste sa v kategórii mladších žiačok umiestnila 
Iveta Mindárová zo ZŠ Nemšová, v kategórii starších žiačok dosiahla 1. miesto 
Monika Mišíková zo ZŠ Nemšová. V kategórii Buď fit získala 1. miesto Iveta 
Mindárová a v mužskej časti tejto kategórie skončil na 1. mieste Peter Šipka 
z Ľuborče. 
                Dňa 5. novembra sa konala v Klube S  súťaž  Veľká cena Nemšovej – 
Fitneska  Slovenska. Usporiadalo ju mesto Nemšová v spolupráci s Fitness 
Gabrhel z Trenčína a Fitness Clubom z Nemšovej. Podujatie bolo zároveň 
nominačným pretekom na Majstrovstvá sveta junioriek a  juniorov vo fitness. 


