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TRADIČNÝ NEMŠOVSKÝ JARMOK
Priaznivci folklóru, ľudovej či modernej hudby, dobrého jedla a fanúšikovia všetkého, čo súvisí s pravým jar-
mokom sa stretli na 24. ročníku Nemšovského jarmoku.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019 
NA VOJENSKEJ ZÁKLADNI
(pokračovanie na str. 5 )

OČAMI ZÁSTUPCU
PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,

v sobotu 21. 9. 2019 bol v opakova- 
ných voľbách v Nemšovej zvole- 
ný JUDr. Miloš Mojto za primátora  
mesta. Za poslanca mestskej časti 
Trenčianska Závada bol zvolený 
Miloš Husár. 

Za obdobie pôsobenia na pozícii zástupcu primátora 
mesta som sa, v spolupráci s poslancami mestského za-
stupiteľstva, zamestnancami mestského úradu, Verejno-
prospešných služieb a ostatných mestských organizácií, 
snažil, aby občania nepocítili, že funkcia primátora je ne-
obsadená. Podarilo sa nám zrealizovať opravu hasičskej 
zbrojnice v Nemšovej, vybudovať chodník na Ľuborčian-
skej ulici, zhotoviť kanalizáciu na časti Závadskej ulice, 
zrekonštruovať schody do Kultúrneho centra Nemšová 
a vysadiť niektoré verejné priestranstvá. Počas letných 
prázdnin prebehla rekonštrukcia kotolne Základnej ško-
ly, Janka Palu a tiež modernizácia odborných učební, 
formou dodania novej výpočtovej techniky a nábytku. Po 
prijatí zákona, ktorý nariaďuje poskytovať obedy zadar-
mo sme sa po materiálnej a finančnej stránke postarali  
o zabezpečenie dovybavenie školskej kuchyne a jedál-
ne. V spolupráci so zamestnancami Regionálnej vodá-
renskej spoločnosti sme skvalitnili dodávku pitnej vody 
na ulici Potôčky. Na Borovského ulici bol zrecyklovaný 
stavebný odpad, ktorý v budúcnosti použijeme pri in-
vestičných akciách mesta. Som rád, že sa nám podarilo 
vyriešiť problém s vývozom výpalkov z mestskej páleni-
ce, ktoré budú spracované v bioplynovej stanici v Horov 
ciach. Stavebné práce na rozšírení kapacity Materskej 
školy v Ľuborči, výstavbe chodníka Rybárska ulica – 
LIDL budú zahájené po ukončení výberového konania na 
ich dodávateľov. Pokiaľ budeme úspešní v podanej žia-
dosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
na Ministerstve pôdohospodárstva, cyklisti sa budú tešiť 
z cyklochodníka Ľuborča – Kľúčové. 
Zároveň by som chcel touto cestou poďakovať dobrovoľ-
ným hasičom, ktorí počas prívalových dažďov poskytli 
súčinnosť, a tým sa predišlo zaplaveniu strojovne na let-
nom kúpalisku.

Vážení spoluobčania, 
spoločnými silami sa nám podarilo zrealizovať veľa ná-
ročných projektov a úloh. Som presvedčený, že aj budúce 
vedenie mesta Nemšová bude v tomto pokračovať. Preto 
mi dovoľte novozvolenému primátorovi Milošovi Moj-
tovi zaželať predovšetkým pevné zdravie, spokojných 
občanov a veľa dobrých nápadov pri zveľaďovaní nášho 
krásneho mesta. 

Ján Gabriš

múzeu okrem stálych expozícií múzea pozrieť výstavu 
obrazov Nadi Grzelakovej a výstavu Sklo a dekor Mari-
ky Račekovej.
Druhý jarmočný deň tradične otvoril Dychový orches-
ter a mažoretky z Novej Dubnice, na ktoré čakajú všet-
ci trhovníci a návštevníci jarmoku, ktoré každoročne 
prepochodujú po Ulici Janka Palu, cez Mierové ná-
mestie do amfiteátra mestského múzea a potešia oči 
návštevníkov. Hudobný program pokračoval skupinou 
AT Band, Dychovou hudbou Mistřínankou a ľudovou 
hudbou Martina Brxu. Druhý jarmočný deň ukončila 
dychová hudba Krásinka.
Nezameniteľnou súčasťou Nemšovského jarmoku bo- 
la ponuka typicky letných a domácich špecialít ako je 
cukrová vata, trdelník, živánska  či burčiak.
Organizátori nezabudli ani na najmenších návštevní-
kov jarmoku. Pre deti boli pripravené obľúbené atrak-
cie maľovanie na tvár, nafukovací hrad, kde sa mohli 
do sýtosti vyblázniť. 

Renáta Šupíková

Nemšovský jarmok  organizovalo mesto v tom-
to roku 16. a 17. augusta. Predajcovia  a majstri 
tradičných ľudových remesiel zaplnili určené 

miesta. Pribudli  atrakcie pre deti i dospelých. Nechý-
bali jarmočné pochúťky.
Tohtoročný jarmok otvoril zástupca primátora Ján 
Gabriš. Ulice sa postupne zapĺňali predavačmi, ná-
vštevníkmi, kupujúcimi a početnými rodinami s deť-
mi nielen z nášho mesta ale aj z okolia. V bohatom 
kultúrnom programe v amfiteátri Mestského múzea v 
Nemšovej sa na pódiu vystriedali  hudobné skupiny 
rôznych žánrov. Žiaci zo Základnej umeleckej školy v 
Nemšovej, Folklórna skupina  Liborčan, ktorú vystrie-
dal majster sveta vo fitness  Michal Barbier, nasledova-
lo vystúpenie hudobnej skupiny Heľenine oči. Večerné 
vystúpenie Igora  Kmeťa rozprúdilo jarmočnú atmosfé-
ru a pripravilo prítomných na večernú Oldies party „DJ 
Laciho “. Na svoje si prišiel každý fanúšik dobrej hudby.
Mnohí návštevníci si počas jarmoku mohli v Mestskom 

Nemšovský jarmok nemôže byť bez Dňa otvorených dverí 
vo vojenskom útvare v Nemšovej a opačne to tiež nejde. 
Tradične sa začal už 16. ročník DOD vo vojenskej základni  
v Nemšovej výstrelom z kanóna tanku.

Svoje netradičné a veselé piesne zaspievala počas Nemšovského jarmoku skupina Heľenine oči

Mažoretky z Novej Dubnice spestrili bohatý program jarmoku V Mestskom múzeu mohli záujemci o umenie vidieť výstavu obrazov  
Nadi Grzelakovej a výstavu skla Mariky Račekovej

Areál vojenskej základne v Nemšovej s expozíciou vojenskej techniky
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DŇA 19. JÚNA NA 9. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ PREROKOVALI:
Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu pre projekt: „OBNOVA HASIČSKEJ ZBROJNICE KĽÚČO-
VÉ“, spolufinancovanie 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného 
materiálu zobralo na vedomie informáciu o predložení žiadosti. 
Schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, zabezpečenie 
realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
finančnú spoluúčasť k projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 
z vlastných prostriedkov a to najmenej vo výške 5% z celkových 
výdavkov projektu.
Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného fi-
nančného príspevku pre projekt: „CYKLOCHODNÍKY MESTA NEM- 
ŠOVÁ, ÚSEK ĽUBORČA – KĽÚČOVÉ“, spolufinancovanie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného 
materiálu zobralo na vedomie informáciu o predložení žiadosti. 
Schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
za účelom realizácie projektu, zabezpečenie realizácie projektu  
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finanč-
ných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške minimálne 23 900,62 € s DPH, čo predstavuje 5% 
z celkových oprávnených výdavkov, zabezpečenie financovania 
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

DŇA 27. JÚNA NA 10. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ PREROKOVALI:
Kontrola plnenia uznesení - zobrané na vedomie.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nemšová  
na 2. polrok 2019 – schválené.
Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2018 vrátane stanoviska 
hlavnej kontrolórky a správy audítorky - Mestské zastupiteľstvo v 
Nemšovej na základe prerokovaného materiálu schválilo záverečný 
účet mesta vrátane Hodnotiacej správy k plneniu Programového roz-
počtu mesta Nemšová k 31. 12. 2018 s nasledovným výrokom: „Celo-
ročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Zobralo na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nemšová k záverečnému 
účtu mesta a správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej 
závierky mesta Nemšová za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 5 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného 
materiálu schválilo zmenu rozpočtu mesta v zmysle predloženého  
materiálu.
Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo záverečný účet VPS za rok 2018 s nasledovným 
výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.

Výsledky inventarizácie majetku VPS, m. p. o. Nemšová k 31. 12. 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo výsledky inventarizácie majetku VPS k 31. 12. 2018.
Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských za-
riadení  v zriaďovacej pôsobnosti mesta za rok 2018 – zobrané na 
vedomie.
Návrh VZN mesta Nemšová, ktorým sa mení VZN č. 2/2018 zo dňa 
28.02.2018 a VZN č. 9/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky 
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Nemšová
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo VZN mesta Nemšová č. 1/2019. 
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na 
území mesta Nemšová
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo VZN č. 2/2019.
Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2017
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu zápis schválilo.
Prenájom pozemku, C KN parcely č. 392, katastrálne územie Kľúčo-
vé, Andrej Vojt
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za podmienok: nájomná zmluva na dobu neurčitú, nájomné 
0,10 €/m2/rok, účel nájmu: výbeh pre jazdeckého koňa.
Obchodná verejná súťaž: „Prenájom nehnuteľnosti – nebytový 
priestor v budove Dom služieb“
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo prenájom nebytového priestoru ktorý pozostáva z 
jednej miestnosti o výmere 42 m2 formou obchodnej verejnej súťaže 
a súťažné podmienky na obchodnú verejnú súťaž: „Prenájom ne-
hnuteľnosti – nebytový priestor v budove Dom služieb“.
Odpredaj pozemku, C KN parcely č. 2516/55, kat. územie Nemšová, 
Jozef Kiačik
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu zrušilo Uznesenie č. 67 zo dňa 16. 05. 2019.
Žiadosť Andreja Pavlačku o odkúpenie časti C KN parcely č. 2512/15, 
k.ú. Nemšová
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo v súlade s článkom 11 ods. 1 VZN Mesta Nemšová 
č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta 
Nemšová zriadenie bezplatného časovo neobmedzeného vecného 
bremena na pozemok. Podmienky zriadenia vecného bremena:
a) vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú
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b) vecné bremeno „in rem“- v prospech vlastníka pozemku, C KN 
parcely č. 346
c) rozsah a priebeh vecného bremena (pod písm. b), c)) bude zame-
raný geometrickým plánom , geometrický plán zabezpečí na vlast-
né náklady oprávnený z vecného bremena,
správny poplatok uhradí oprávnený z vecného bremena
d) oprávnený z vecného bremena realizuje na vlastné náklady na 
pozemku, C KN parcele č. 2512/15 terénne úpravy za účelom za-
bezpečenia bezpečného prístupu k nehnuteľnostiam vo svojom 
vlastníctve za podmienky ponechania funkčného stavu existujúcej 
dažďovej kanalizácie (odvedenie vôd z cesty Hornov s vyústením 
do trativodnej šachty).
Zrušenie uznesenia č. 420 zo dňa 20.06.2018 a uznesenia č. 449 zo 
dňa 19.09.2018, týkajúce sa odpredaja pozemku Ing. Stanislavovi 
Gabrišovi, Trenčianska Závada – schválené.
Prerokovanie upozornenia prokurátora č. Pd 96/19/3309-3
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokované-
ho materiálu zobralo na vedomie Upozornenie prokurátora Pd 
96/19/3309-3 zo dňa 14.06.2019 vydané Okresnou prokuratúrou
Trenčín. Mestskému úradu v Nemšovej odporučilo v budúcnosti 
dôsledne dodržiavať zákonné ustanovenia pri prevodoch majetku 
mesta.

DŇA 02. AUGUSTA NA 11. ZASADNUTÍ POSLANCI MSZ PREROKOVALI:
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 6 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu uložilo Mestskému úradu v Nemšovej reálne naceniť prie-
stranstvo na ul. Moravskej s tým, že v r. 2020 bude táto investícia 
zaradená do rozpočtu mesta a bude prioritne realizovaná. Schválilo 
zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2019 – RO č. 6 v zmysle 
predloženého materiálu.
Transformácia združenia BIOMASA, združenie právnických osôb - 
informácia
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného 
materiálu zobralo na vedomie informáciu o návrhu transformácie 
BIOMASY, združenia právnických osôb, ako aj zámer ďalšieho pre-
vádzkovania kotolne v budove Katolíckej spojenej školy spoločno-
sťou Biopel.
Zmena uznesenia č. 45 zo dňa 28. 02. 2019
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného ma-
teriálu schválilo zmenu uznesenia č. 45 zo dňa 28. 02. 2019 tak, že 
za pozemok, C KN parcelu č 321/7 trvalý trávny porast o výmere 929 
m2 sa dopĺňa pozemok, C KN parcela č. 321/8 trvalý trávny porast 
o výmere 17m2.
Podrobné zápisy z rokovaní mestského zastupiteľstva nájdete na 
webovej stránke mesta www.nemsova.sk.

Jarmila Raftlová, prednostka MsÚ

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V MESTE NEMŠOVÁ 
VÝSLEDKY VOĽBY PRIMÁTORA MESTA NEMŠOVÁ, 21.9.2019

VÝSLEDKY VOĽBY POSLANCA MSZ NEMŠOVÁ, TRENČIANSKA ZÁVADA
21.9.2019

VOLEBNÝ
OKRSOK

BAGIN
František, Ing.

MOJTO
Miloš, JUDR.

VAVRO
Oliver, Bc.

VOJT
Andrej účasť %

č. 1 162 328 58 23 49,87

č. 2 182 292 42 17 52,25

č. 3 160 384 76 17 52,95

č. 4 181 244 138 41 55,26

č. 5 40 203 20 36 52,88

č. 6 52 34 24 5 52,27

Počet hlasov
pre kandidáta 777 1485 358 139

VOLEBNÝ
OBVOD

GAJDOŠÍK
Zdenko, Ing.

HUSÁR
Miloš

PATKOVÁ
Juliana, Bc.

č. 4 35 52 28

VOLEBNÝ
OKRSOK č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6

Počet oprávnených voličov 1145 1020 1203 1093 517 220

Počet vydaných obálok 573 536 638 605 300 116

Počet odovzdaných obálok 573 536 638 605 300 116

Počet platných hlasov 571 533 637 604 299 115

Počet oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 5198

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 2768

Počet platných hlasov 2759

Počet oprávnených voličov, zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 220

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky 116

Počet platných hlasov 115



KALENDÁR ZBERNÝCH DNÍ 
ODPADOV V NEMŠOVEJ

OBALY BEZ ZVYŠKOV POTRAVÍN, PRÍPRAVKOV A INÉHO MATERIÁLU, 
OBJEM ZMENŠENÝ STLAČENÍM.

OTVÁRACIE HODINY

ZBERNÝ DVOR ODPADOV NA ULICI BOROVSKÉHO, NEMŠOVÁ
pondelok, utorok: 13:00 - 17:00         
streda, štvrtok a piatok: 13:00 - 18:00 
sobota: 9:00- 17:00

KOMPOSTÁREŇ NA ULICI GORKÉHO, NEMŠOVÁ
streda a piatok 16:00 - 18:00 (v mesiacoch máj až september)
sobota 9:00 - 15:00
Viac informácií o triedenom zbere nájdete na stránke www.nemsova.sk.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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Kalendár zberu triedeného odpadu 4. Q  2019 

O
kt

ób
er

 

Bioodpad – zberné 
nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

2. 10. 
16. 10. 
30. 10. 

Nemšová 
3. 10. 

17. 10. 
31. 10. 

Veľkoobjemový odpad + elektroodpad 
4. – 5. 10. Nemšová, Tr. Závada,  
11. – 12. 10. Ľuborča, Kľúčové 

 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 9. 10. 

Ľuborča, Kľúčové 10. 10. 
Papier bytové domy 1. 10. 

No
ve

m
be

r 

Fólie všetky mestské časti 5. 11. 
Ostatné plasty všetky mestské časti 5. 11. 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 20. 11. 

Ľuborča, Kľúčové 21. 11. 

Bioodpad – zberné 
nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 13. 11. 

Nemšová 14. 11. 
Papier bytové a rodinné domy 5. 11. 

De
ce

m
be

r 

Opotrebovaný 
kuchynský olej všetky mestské časti 3. 12. 

Tetrapaky a všetky mestské časti 2. 12. kovové obaly 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 10. 12. 

Ľuborča, Kľúčové 11. 12. 

Bioodpad otvorená kompostáreň 
v čase 1000 - 1200 14. 12. 

Papier bytové domy 3. 12. 
Obaly bez zvyškov potravín, prípravkov a iného materiálu, 

objem zmenšený stlačením 
OTVÁRACIE HODINY: 
ZBERNÝ DVOR ODPADOV na Ulici Borovského, Nemšová 
pondelok, utorok:  1300 – 1700 
streda, štvrtok, piatok: 1300 – 1800, sobota: 900 – 1700 

 
KOMPOSTÁREŇ na Ulici Gorkého, Nemšová 
október: streda a piatok 1600 – 1730, Sobota 900 – 1500 
november: sobota 900 – 1200 
december: len 14. 12. 2019 
od 1000 – 1200    
viac informácií o triedenom zbere nájdete na stránke www.nemsova.sk 
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ROK VÝROČIA OCHRANY PRÍRODY
TENTO ROK SI PRIPOMÍNAME  JUBILEJNÝCH STO ROKOV OD VZNIKU  
ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY NA SLOVENSKU.
V roku 1919 bol vydaný základný dokument pod názvom „Nariadenie ministra – plno-
mocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska č. 155/1919 o právomoci 
Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“, ktorým sa začala písať his-
tória slovenskej štátnej ochrany prírody. Od začiatku bola zviazaná s pamiatkovou starostlivosťou a toto spolužitie 
trvalo až do roku 1981, kedy sa vznikom Ústredia štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši osamostatnila. Od roku 2000 pôsobí 
pod názvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Jedným z pracovísk Štátnej ochrany prírody SR je Správa Chránenej kraji-
nnej oblasti Biele Karpaty, ktorá sídli v Nemšovej – Kľúčovom.

Aj CHKO Biele Karpaty v roku 2019 jubiluje, v júli uplynulo štyridsať rokov od jej vyhlásenia. V roku 1979 Ministerstvo kultúry SSR vyhlá-
silo CHKO Biele Karpaty na výmere 62 808 hektárov. V roku 1989 bola novou vyhláškou výmera upravená na 43 519 ha. 
Vtedajšia vyhláška hovorí: „Účelom ochrany oblasti je zachovanie a zveľaďovania ukážkových častí rázovitej krajiny Bielych Karpát, 
Myjavskej pahorkatiny, Chvojnickej pahorkatiny a Považského podolia, klimatických, vodných, pôdnych a lesných pomerov, zdravot-
norekreačných hodnôt, bohatstva zveri, rýb, opeľovačov a celkovej druhovej pestrosti flóry a fauny, ako aj rozptýlených prírodných vý-
tvorov osobitného vedeckého, kultúrno-výchovného a estetického významu a zabezpečenia ich optimálneho využitia. Ochrana prírody, 
zachovanie krajinného rázu oblasti a dodržiavanie podmienok jej ochrany je povinnosťou všetkých orgánov a organizácií, ktoré pôsobia 
na tomto území, ako aj občanov, ktorí majú v oblasti bydlisko alebo sa v nej zdržiavajú.“ 

V súčasnosti je na území CHKO vyhlásených 45 maloplošných chránených území a 25 území európskeho významu sústavy NATURA 
2000. Ich dobrý stav je veľmi závislý od rozumného hospodárenia ich užívateľov s prispením Správy CHKO Biele Karpaty, ktorá kaž-
doročne zabezpečuje starostlivosť o najcennejšie nelesné biotopy v chránených územiach a genofondových plochách na výmere viac 
ako 60 hektárov. CHKO Biele Karpaty

PLIENKY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZELENÉ MESTO
SKRÁŠĽUJEME, VYSÁDZAME, PLEJEME, STRIHÁME... A KRADNEME!
V Nemšovej bola na jar dokončená výsadba kruhového objazdu. Finančne aj časovo bola samotná realizácia náročná, nakoľko 
skĺbiť výber rastlín, ktoré sú vystavené všetkým poveternostným a teplotným podmienkam, sústavným „nájazdom“ áut, ktorým 
nestačí pozemná komunikácia ale tlačia sa nám aj do výsadby a v neposlednom rade sme sa museli vysporiadať aj s „návštev-
níkmi“, ktorí si naivne myslia, že výsadba je určená práve im! Posledná „návšteva“ nám zanechala vytrhaný rozchodník nád-
herný. Rastlinka, ktorá je bežne dostupná v našich záhradkách a v obchodoch nestojí veľa peňazí. „Návštevník“ vytŕhal jednu 
rastlinu za druhou, a čo sa nepodarilo vytrhnúť s koreňom, s čistým svedomím nechal vyschnúť.

Mesto sa môže snažiť zo všetkých síl skrášľovať naše okolie, venovať tomu čas a energiu. Finančné prostriedky na opätovnú 
obnovu zelene mohli byť použité na iné projekty. Čo na to povedať? Je to smutné...
             Beata Tršková

MÔŽU SA JEDNORAZOVÉ PLIENKY KOMPOSTOVAŤ?
Do rodiny zavítalo bábätko. Obrovská radosť. Ale aj starosti. 
Rodičia chcú pre svoje dieťatko to najlepšie. Nákup kočíka, ob-
lečenia, vaničky, plienok... Plienky – nutnosť! Na výber nesku-
točné množstvo druhov a značiek. Rodičia sa môžu rozhodnúť 
pre klasické látkové, alebo jednorazové, jednorazové „ekoplien- 
ky“ alebo zvolia „bezplienkovú metódu“. Skúsme sa pozrieť na 
jednotlivé druhy plienok z ekologického hľadiska.

KLASICKÉ LÁTKOVÉ PLIENKY – vplyvy na životné prostredie 
môžeme pri používaní látkových plienok ovplyvniť predovšet-
kým spôsobom prania, sušenia a žehlenia. Látkové plienky 
stačí prať pri teplote 60 °C. Táto teplota je dostatočná i z hygie-
nického hľadiska. V porovnaní s vyváraním ušetríme na jeden 
prací cyklus až štvrtinu energie. Energiu, vodu i prací pros-
triedok ušetríme, ak budeme prať podľa zásad ekologicky še-
trného prania. Spotrebu energie môžeme ovplyvniť aj výberom 
práčky (pri nákupe sledujeme energetický štítok). Ďalej venu-
jeme pozornosť praciemu prostriedku, aviváže sa všeobecne 
neodporúčajú, pretože znižujú savosť plienok, a navyše je to 
„zbytočná chémia“. Nie je nutné používať ani špeciálne pro-
striedky pre detskú bielizeň – dermatologickým testovaním 
totiž prechádzajú všetky pracie prostriedky. Skôr venujeme 
pozornosť správnemu dávkovaniu a plákaniu. Plienky sušíme 
na voľnom vzduchu. Ideálne je sušenie na slniečku, ktoré nám 
bielizeň aj vybieli. Použitie sušičky sa z hľadiska úspor energie 
neodporúča. Zbytočné je i žehlenie, moderné plienkové systé-
my typu nohavičkových plienok ani žehliť nemožno.

JEDNORAZOVÉ PLIENKY – ich vývoj odštartovala v roku 1946 
Marion Donovan, ktorá bola unavená z neustáleho prania kla-
sických látkových plienok a zo sprchového závesu ušila svojej 
dcére nohavičky na plienky. Tie zabránili pretekaniu, pričom 
boli dostatočne priedušné. Potom prišla s vynálezom ďalšia 
mamička V. H. Gordon a v roku 1947 vymyslela plienky, ktoré 
pozostávali z gumených nohavičiek a vložky z celulózy po-
krytej vatou pod názvom „Paddi“. Toľko z histórie. Podľa vplyvu 
na životné prostredie rozlišujeme dva základné druhy jednora-
zových plienok. Prvým druhom sú bežné jednorazové plienky, 
druhým je šetrnejší variant tzv. „ekoplienky“. Bežné jednorazo-
vé plienky sú zložené z priepustnej fólie (väčšinou polypropy-
lén), nasiakavej vložky (buničina, ktorá je pre zvýšenie nasia-
kavosti doplnená gélovým absorbérom na báze polyakrylátu), 
nepriepustnou fóliou k ochrane bielizne (polyetylén), lepiacich 
pások či suchého zipsu a gumičiek. Z vyššie uvedeného sa už 
dá vydedukovať, že na výrobu plienky je potrebné veľké množ-
stvo surovín (drevo a voda na buničinu, ropa na umelé hmoty, 
palivá na transport). Spotreba surovín je u jednorazových plie-
nok 10 – 50-krát vyššia ako u plienok látkových. Spotrebováva 
sa tiež opakovane veľké množstvo neobnoviteľnej ropy. 
Jednorazové plienky sú energetickou časovanou bombou: za 
tzv. „prebaľovací“ vek dieťa spotrebuje cca 4 000 ks plienok (t. 
j. asi 200 kg buničiny s energeticky náročnou výrobou + výroba 

plastových fólií). Tiež je potrebné započítať nároky na dopra-
vu. Na výrobu jednorazových plienok je spotreba energie asi 
2 – 3-krát vyššia ako na výrobu plienok látkových. Ďalší nega-
tívny ekologický dopad majú na znečistenie ovzdušia. Znečis-
ťuje ho nielen doprava a spaľovanie plienok, ale k znečisteniu 
vzduchu dochádza predovšetkým pri ich výrobe – pri výrobe 
celulózy (SO2) a umelých hmôt (CO2, NO2 aj organické látky 
– informácia použitá z ekologického inštitútu). Vzhľadom k 
životnosti jednorazovej plienky je znečistenie z výroby ale po-
rovnateľné so znečistením z dopravy (z výfukových plynov). 
Neustále je totiž potreba plienky dokupovať – dopravovať ich 
od výrobcu k zákazníkovi, z obchodu domov a po použití k 
miestu zneškodňovania odpadu atď. Ak sa komunálny odpad 
spaľuje, je potrebné pripočítať aj znečistenie ovzdušia nebez-
pečnými plynmi zo spaľovne. Z vyššie uvedeného je zrejmé, 
že u jednorazových plienok je znečistenie ovzdušia omnoho 
vyššie ako u plienok látkových.

JEDNORAZOVÉ „EKO PLIENKY“ – inak nazývané aj kompos-
tovateľné plienky, neobsahujú žiadny chlór, iné bielidlá a ani 
parfumy a ich následná recyklácia je k životnému prostrediu o 
niečo šetrnejšia než u bežných jednorazových plienok. Pozor! 
Pri týchto plienkach je kompostovateľný len obal, nie samotná 
plienka!

 „BEZ PLIENKOVÁ METÓDA“ – je to najlacnejšia, takmer bez-
nákladová metóda v porovnaní s nákladmi na plienky. Je tiež 
šetrná k životnému prostrediu, nespotrebovávajú sa takmer 
žiadne suroviny, nevytvára žiadny odpad. A funguje. Nielen 
vo svete, ale aj v okolí, Rakúsku, Nemecku v Čechách a prvé 
lastovičky sú aj u nás. Ide o to, že matka alebo otec trpezlivo 
pozorujú svoje dieťatko a učia sa vycítiť, kedy bude vykonávať 
potrebu (aj malé bábätko totiž vydáva pred „potrebou“ nejaký 
signál, na ktorý rodič reaguje). Je to veľmi časovo náročná me-
tóda. Nie každý má možnosť, schopnosť či vôľu túto metódu 
vyskúšať a praktizovať.

Odpad z jednorazových plienok je vzhľadom k veľkej nasiaka-
vosti veľmi objemný a ťažký – až jedna tona na dieťa. Použité 
plienky (odpad) sú doteraz takmer nerecyklovateľné. Na sklád-
ke sa rozpadajú cca 200 – 400 rokov. Pri predpoklade, že die-
ťa spotrebuje denne 5 – 6 jednorazových plienok, je to za celý 
„prebaľovací“ vek cca 4 000 kusov, ktoré v nasiaknutom stave 
tvoria až 1 tonu nerecyklovateľného odpadu. Prakticky tento 
odpad končí buď na skládkach alebo v spaľovniach komunál-
neho odpadu. Vzhľadom na vysoký podiel vlhkosti je to odpad 
zle spáliteľný a vzhľadom k podielu umelých hmôt, prípadne 
zvyškov chlóru z bielenia hrozí pri spaľovaní vznik jedovatých 
plynov. Rozhodne však neodporúčame jednorazové plienky 
ani „ekoplienky“ likvidovať podomácky, či dokonca kompos-
tovať v domácich kompostoch (v cudzine sa ideálne kompos-
tuje vo vermikompostárňach – je to kompostovanie pomocou 
dážďoviek, ktorého výsledným produktom je vermikompost. 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ V MESTE NEMŠOVÁ 
VÝSLEDKY VOĽBY PRIMÁTORA MESTA NEMŠOVÁ, 21.9.2019

Samotný princíp výroby vermikompostu je založený na schop-
nosti dážďoviek premieňať vo svojom tráviacom trakte organic-
kú hmotu, pričom vylučujú látky bohaté na živiny). Vzhľadom 
na vysoký podiel vlhkosti je odpad z jednorazových plienok zle 
spáliteľný a k podielu umelých hmôt, prípadne zvyškov chlóru z 
bielenia hrozí pri spaľovaní vznik jedovatých plynov. 
Jednorazové plienky majú ale aj svoje výhody – prebaľovanie je 
jednoduché, odpadá práca s praním a sušením. Pri cestovaní je 
zabezpečený komfort nielen pre dieťa ale i rodiča a plienky sa 
dajú kdekoľvek dokúpiť. 

         

Beata Tršková

AKO TEDA ZNÍŽIŤ ZAŤAŽENIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

Z celkového porovnania vyplýva, že látkové plienky zaťažujú 
životné prostredie menej než plienky jednorazové. U všet-
kých druhov plienok môžeme aj my ovplyvniť ich spôsob 
používania a likvidácie. Používanie jednorazových plienok 
sa pokúsme obmedziť na sťažené situácie (na cesty, na noc). 
Vplyv na životné prostredie môžeme ale znížiť už pri samot-
nom nákupe – volíme plienky, ktoré nie sú bielené chlórom 
alebo plienky z nebielenej buničiny. Jednorazovú plienku 
rozhodne nespaľujeme v domácnosti, pretože hrozí vznik 
nebezpečných plynov, ani sa ich nepokúšame kompostovať, 
nakoľko nie sú vhodné na kompostovanie. 
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LETECKÁ BITKA NAD BIELYMI KARPATAMI - PRÍBEH A. SOLOCKA
PRI PRÍLEŽITOSTI 75. VÝROČIA LETECKEJ BITKY NAD BIELYMI KARPATAMI SA KONALA SPOMIENKOVÁ PIETNA AKCIA NA DVORECKOM CINTORÍNE V ĽUBORČI.

Táto bitka sa odohrala 29. augusta 1944. Išlo o jednu z najväčších 
leteckých bitiek 2. svetovej vojny nad územím Československa. 
Americké letectvo tu stratilo 10 bombardérov  a spolu zahynulo 41 
amerických letcov. Výročie tejto udalosti si pripomíname na spo-
mienkových akciách konaných na rôznych miestach Slovenska a 
Moravy a zúčastňujú sa ich, mimo iného, aj dve desiatky príbuz-
ných amerických letcov, ktorí v bitke bojovali a padli.  

PRÍBEH A. SOLOCKA 
Posádky bombardovacích lietadiel Liberator  mali za úlohu počas 
svojej Mission No. 108 bombardovať továreň na tanky v Moravskej 
Ostrave. V zostave 737. bombardovacej perute letel aj stroj B-24H-
15-FO 42-52313 „Rough Cobb”. Tento stroj sa oneskoril v dôsledku 
poruchy na motore č. 2. Nemeckí stíhači však naň neútočili, zrej-
me ho pokladali už za vybavený. Stroj poručíka Raya zaostával za 
formáciou.  Nasledovalo núdzové odhodenie bômb, ktoré dopadli 
na zem pri Váhu neďaleko obce Zamarovce. Oheň však postúpil ku 
krídelným nádržiam, a preto posádka opustila stroj na padákoch. 
Všetci sa zachránili až na jedného: pravý bočný strelec seržant An-
drew A. Solock nemal šťastie. Poslednýkrát bol videný kamarátmi 
z posádky ako s pripnutým padákom stojí pri únikovom otvore  
v zadnej časti bombardéru. Pravdepodobne nebol psychicky schop-
ný opustiť palubu bombardéru a jeho telo bolo nájdené v troskách. 
Žandársky strážmajster Štefan Adamovič, nemšovský notár Jozef 
Bašnák a staviteľ Jozef Bútora mu za pomoci ďalších miestnych 
obyvateľov vystrojili pohreb a pochovali ho na obecnom cintoríne 
v Ľuborči. Odtiaľ ho dňa 25. septembra 1946 exhumovali a previezli 
na cintorín do St. Avold vo Francúzsku.  Pilot William G. Ray pristál 
na padáku na lokalite „Pod Ostrou“ v katastri obce Horné Srnie. Pri 
dopade si poranil chrbticu, mal zranenia pľúc a panvy. Dostal sa 
najskôr do rúk nemeckej pohraničnej polície a bol dovezený do Ne-
mšovej na policajnú stanicu. Do nemeckých rúk sa najprv dostali 
aj ďalší letci z tejto posádky, ktorí boli transportovaní do Nemšovej. 
Boli to William F. Anderson, Louis Stromp a Louis F. Leon, ktorý si 
pri dosadnutí na padáku poranil členok a koleno. Slovenské orgá-

ny, t. j. žandári a vojaci nemšovskej posádky ich však od Nemcov 
vymohli. Ray bol hospitalizovaný v trenčianskej nemocnici, ostatní 
traja boli odvezení do Trenčína na veliteľstvo SVZ. V horách zostal 
James B. Garrett, ktorý si po doskoku na padáku zlomil členok na 
ľavej nohe. Úplne vyčerpaný sa doplazil dňa 9. septembra k osa-
melému domu v Brannom, kataster obce Horné Srnie. Našiel ho 
pán Ondrej Černička, ktorý ho doviezol na žandársku stanicu. Prvé 
ošetrenie mu poskytol MUDr. Kajaba z Trenčína a následne aj tento 
letec bol hospitalizovaný v trenčianskej nemocnici spolu s pilotom 
Rayom. Pobyt v nemocnici si predĺžili do 7. októbra 1944, kedy boli 
odvezení sanitným vlakom do nemocnice Luftwaffe vo Viedni. 
Tam pobudli presne jeden mesiac a 7. 11. 1944 putovali do Wetzlaru. 
Po uzdravení sa Garrett dostal do tábora Stalag Luft IV. Zranenie 
Williama Raya si vyžadovalo dlhšie liečenie, a preto bol premiest-
nený do kúpeľov Stalag Luft IX, východne od Frankfurtu.
Bombardér B 24 H Liberátor dopadol v lokalite „Smutný járok“  
v kopcoch nad Ľuborčou tristo metrov severne od poľovníckeho 
zámočku Antonstal. Veľmi dôležitá informácia je, že sgt. Andrew 
SOLOCK bol pôvodom Slovák, oboch rodičov mal Slovákov.

Spomienka na uvedenú udalosť a na sgt. SOLOCKA sa konala 
24. 8. 2019 na cintoríne v Ľuborči. Na tomto mieste sa nachádza 
i pôvodný hrob s kópiami drevených krížom priamo z 2. sveto-
vej vojny. Pred deviatou hodinou  nastúpila k pamätníku čestná 
stráž so zbraňami. Stráž tvorili profesionálni vojaci Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky. Presne o 9. hodine za zvukov smútočnej 
hudby ďalší príslušníci OS SR priniesli vence v sprievode hostí, 
ktorými boli synovia, dcéry, rodinní príslušníci členov posádok 
jednotlivých bombardérov. Všetko občania USA. Vence venovalo 
mesto v zastúpení zástupcom primátora Jánom Gabrišom, Karen 
NELSON, prezidentka asociácie vojnových veteránov z USA, pplk. 
Christiansen , ktorý je americký letecký pridelenec v SR a predse-
da moravského klubu LBBK  Ing. Vlastimil HELA.
Pán GABRIŠ vo svojom prejave pripomenul, prečo sme sa stretli, 
prečo treba udržiavať tradície. Že je potrebné si ctiť, vážiť a ďa-
kovať všetkým, ktorí padli za našu slobodu a zvlášť keď sgt. So-
lock bol slovenskej národnosti. Vlastne všetci hostia vo svojom 
prejave poďakovali všetkým za obete. Poďakovali zúčastneným 
občanom za účasť na spomienkovej akcii. A hlavne poďakovali 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili  o dôstojné pi-
etne a spomienkové podujatie.
Vážnosť tohto podujatia potvrdila i účasť redaktora a kamerama-
na RTVS, kde hneď aktuálne vo večerných správach bola uvedená 
reportáž z Ľuborče. Moderátor podujatia všetkým zo srdca poďa-
koval, poprial im šťastnú cestu, dobré zdravie a prítomných po-
zval na malé občerstvenie a neformálne stretnutie do mestského 
múzea, kde sa nachádza výstavka súčiastok, fotografií a písom-
ností z uvedeného lietadla.
Na tomto mieste treba spomenúť, vyzdvihnúť a poďakovať funk-
cionárom a občanom. Menovite p. Jánovi Gabrišovi, zástupcovi 
primátora MsÚ v Nemšovej, v ktorého záujme bolo krásne pripra-
vené a upratané prostredie cintorína, nanovo natreté ploty, brán-
ky, upravená zeleň. P. Jaroslava Raftlová – prednostka MsÚ, za-
bezpečila pamätné listy originálneho prevedenia i  občerstvenie. 
Ing. Vlastimil Hela , Roman Sušil a Anton Bonko z Klubu LBBK 
Morava nám pomohli scenárom, dobrými radami a poskytnutím 
tlmočníčky. P. František Mindár, moderátor, spoluorganizátor ak-
cie, člen Slov. letec. zväzu, letecký nadšenec, historik a dlhoročný 
opatrovateľ bývalého hrobu sgt. Solocka a výrobca kópie krížov.
P. Roman Poláček, zberateľ a dlhoročný priateľ so sestrou sgt. 
Solocka. Všetci nezištne pomohli. Vo veľmi dobrom svetle sa 
ukázalo i mesto Nemšová, pracovníci MsÚ i občania, ktorí sa pre-
zentovali na uvedenej akcii, o čom svedčí veľa fotografií, dobrého 
hodnotenia a správ na viacerých internetových stránkach.

František Mindár
 

Čestná stráž pri pomníku padlého vojaka seržanta Andrewa A. Solocka

Pietna spomienka na cintoríne v Ľuborči

Predstavitelia mesta s hosťami pietnej akcie v Mestskom múzeu

DÚŠOK VODY
Nikdy si človek tak neuvedomí hodnotu bežných vecí ako v situáciách, keď ich zrazu nemá k dispo-
zícii. Keď na naplnenie pohára nestačí len otočenie vodovodného kohútika, ale keď to znamená ku-
povanie bandasiek a PET fľašiek s vodou. Dúšok vody z vodovodu je výsadou, ktorú si na Slovensku 
mnohí ani poriadne neuvedomujeme. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie až dve miliardy 
ľudí pijú vodu kontaminovanú fekálnym znečistením, čo spôsobuje zažívacie ťažkosti. Predpoklady  
hovoria, že v roku 2025 bude až polovica svetovej populácie žiť v oblastiach zaťažených takzvaným 
vodným stresom – teda  môže mať problém s tým, že nebude mať čo piť. Z tohto hľadiska na Slovensku 
naše zdroje ešte stále prevyšujú potreby krajiny a vyzerá to, že by sme u nás nemali čo riešiť. Jedným 
z vážnych problémov v posledných rokoch z hľadiska zabezpečenia dostatočného množstva kvalitnej 
pitnej vody je pretrvávajúce sucho. Pretrvávajúce suchá môžu mať negatívny vplyv najmä na zdroje  
s menšou výdatnosťou. 

No je nutné si pripomenúť, že ani u nás nie je voda ako voda. Iné otázky rieši väčšina obyvateľov miest 
a aj časti vidieka, ktorá je napojená na verejnú sieť a iní jednotlivci, ktorí sú odkázaní na vlastnú stud-
ňu. Vlastný zdroj vody má svoje pravidlá a za kvalitu vody v studni nesie zodpovednosť výhradne jej 
vlastník tak, ako je to definované vo vodnom zákone. Ten by si pred pripojením domácnosti na studňu 
mal potvrdiť kvalitu a vhodnosť použitia vody na pitné účely. S požiadavkou na analýzu vody sa treba 
obrátiť na akreditované laboratórium, kde sa zameriavajú hlavne na prítomnosť mikroorganizmov, na 
chemické látky a na organické ukazovatele. Veľmi nebezpečné je používanie vody s nadlimitnými hod-
notami dusičnanov a dusitanov (najmä pre malé deti).
Voda vo verejnej sieti ešte predtým ako sa dostane do potrubia a do našich kohútikov, prechádza skú- 
maním a úpravou. Sledovanie kvality pitnej vody je zabezpečované nielen priamo vo vodárenských 
zdrojoch jej prevádzkovateľom, ale realizuje sa aj štátny monitoring kvality zdrojov podzemnej aj po-
vrchovej vody. Príčinou znečistenia vody sme predovšetkým my sami. Najväčším zdrojom totiž popri 
priemysle a poľnohospodárstve patria domácnosti, a to najmä tie, ktoré nie sú napojené na kanalizáciu. 
V niektorých prípadoch zákon povoľuje odvádzať odpadovú vodu individuálnymi systémami, ktorými 
sú nepriepustné žumpy (je potrebné ich vyvážať fekálnym vozidlom) alebo malé čistiarne odpadových 
vôd (musia byť pre životné prostredie bezpečné).  

Na záver je nutné uviesť, že význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol komplexne defi-
novaný v 12 bodoch „Európskej vodnej charty“, ktorá bola vyhlásená Európskou radou dňa 6. 5. 1968  
v Štrasburgu a táto hovorí: 

Zita Bednáriková, RVS VV

1. Bez vody nie je život. Voda je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná surovina.
2. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Je preto stále najliehavejšou nevyhnutnosťou 
tieto zásoby udržať, šetrne a hospodárne s nimi zaobchádzať.
3. Znečisťovanie vody spôsobuje škody človeku a všetkým živým organizmom závislým na vode.
4. Kvalita vody musí zodpovedať požiadavkám pre zdravie ľudí a účelom využitia.
5. Použitá voda sa musí vrátiť do recipientov v takom stave, ktorý nepriaznivo neovplyvní ďalšie  
využitie pre verejné a súkromné účely. 
6. Pre zachovanie vodných zdrojov má zásadný význam rastlinstvo, predovšetkým les.
7. Zásoby vody musia byť zachované.
8. Príslušné orgány musia plánovať účelné hospodárenie s vodnými zdrojmi.
9. Ochrana vody vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovu odborníkov  
a výchovu verejnosti.
10. Voda je spoločným majetkom, ktorého hodnota musí byť všetkými uznávaná.  
Povinnosťou každého je užívať vodu účelne a ekonomicky. 
11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi sa má vykonávať v rámci prirodzených hraníc povodí  
a nie v rámci politických a správnych celkov.
12. Voda nepozná štátne hranice, ako spoločenský zdroj vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.
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42. ROČNÍK HUDOBNÉHO LETA

Vrtuľník Mi 17 SAR v akcii

Vojenská hudba z Bratislavy potešila uši návštevníkov

Dychová hudba NemšovankaSlávnostné otvorenie školského roka pre prváčikov sa konalo v priestoroch Mestského múzea

Nemšovský jarmok nemôže byť bez Dňa otvorených dverí vo vojenskom útvare v Nemšovej   
a opačne to tiež nejde. Tradične sa začal už 16. ročník DOD vo vojenskej základni v Nemšovej 
výstrelom z kanóna tanku. 

Na výstrel všetci  čakali, ale aj tak sa  prítomným  na sekundu podlomili kolená. Vzápätí veli-
teľka základne pplk. Tatiana Nagyová privítala všetkých návštevníkov a popriala im  nádherný 
deň, veľa zážitkov  a deťom veľa radosti pri objavovaní  všetkých možností zábavy. Totiž hneď od 
skorého rána /vzhľadom na pozitívnu predpoveď počasia/, prúdili davy ľudí cez bránu základne. 
Zhromažďovali sa  v priestore medzi pozemnou a leteckou techniku na trávnatej ploche. Troška 
netrpezlivo, ale s radosťou pozerali na oblohu z ktorého smeru priletí nejaká letecká technika. 
Usporiadatelia DOD, teda zamestnanci a profesionálni vojaci sa snažili pripraviť atraktívny pro-
gram pre návštevníkov.
Niekoľko minút pred deviatou hodinou nízkym preletom pozdravil náš DOD vrtuľník Mi 17 SAR 
z leteckej vrtuľníkovej základne Prešov. Po veľmi rýchlom pristátí  na tráve základne, nastúpili 
do jeho útrob parašutisti. Vrtuľník dvoma ladnými okruhmi vystúpil do potrebnej výšky a za 
zvukov priliehavej hudby a potlesku divákov sa k zemi znieslo 12 mužov na padákoch. Niektorí 
mali na nohách vlajky našej republiky, vlajku 75. výročia SNP, 100 rokov letectva a podobne. Nád-
herný zážitok pre všetkých, ktorí sa nemôžu vzniesť do neba tak ako výsadkári. A toto nádherné 
divadlo sa počas dňa konalo ešte dvakrát.
Po celý deň bola možnosť prezrieť si vrtuľník Mi 17 SAR. Nádherný stroj s 2 turbínovými motormi. 
Priemer rotora skoro 30 metrov. Krásny nezameniteľný tvar. Žltozelené sfarbenie s nápisom SAR 
nám prezrádza, že je to záchranný vrtuľník, pripravený kedykoľvek i v nočných hodinách a za 
akéhokoľvek počasia pomôcť pri záplavách, požiaroch. Nosí i 2000 litrový „bambivak“ plný vody 
na likvidáciu požiarov a podobne. Pôvodne je to vojenský bojový stroj prerobený na záchranný. 
Všetci, ktorí sa zúčastnili DOD, či malí, či veľkí, i  ženy a dievčatá mali možnosť si vyskúšať a aj 
si vyskúšali, napr. streľbu zo vzduchových – airsoftových zbraní na terč. Inštruktáž a zbrane im 
poskytli členovia klubu Black wolves  z Nemšovej a okolia. Zo strediska armádneho vrcholového 
športu Dukla Banská Bystrica sa prišli predstaviť reprezentanti v streľbe zo vzduchoviek, bežci 
a kanoisti. Dali každému možnosť vyskúšať trenažér streľby i trenažér veslovania.
Členovia  kynologického klubu Dolná Maríková so svojimi psami predviedli ukážky poslušnosti 
a iné činnosti. Hlavne detičky sa nevedeli dosýta vynadívať. Krásna dobrá hudba je balzam na 
dušu, poteší uši a hlavne človeka  pozitívne naladí. Takýto pocit v nás zanechala Vojenská hudba 

z Bratislavy, ktorá prišla ma DOD  po prvýkrát s cieľom potešiť nás. Dokonale sa im to podarilo.
Zbor väzenskej a justičnej stráže z Ilavy  v počte asi 16 ozbrojených a dobre vystrojených chlapov 
predviedli niekoľko razantných ukážok zadržania páchateľa trestného činu a tiež ochranu dôle-
žitej osoby v motorovom vozidle. Všetko za pomoci služobného psa a samozrejme primeranej 
streľby z ručných zbraní. Pôsobivé a odradzujúce od zlého správania sa.
Príslušníci vojenskej polície poskytli techniku, pancierové auto Aligator, svoje špeciálne pro-
striedky a zbrane na ukážku a dokonalé pozretie si pre návštevníkov. Samozrejme  i s patrič-
ným výkladom. Všetkým záujemcom o vstup do ozbrojených síl SR zasa poskytovalo informácie  
regrutačné stredisko z Trenčína.  Tradične sa ľudia tešia a detailne si pozerajú prácu malých 
elektrických kolesových alebo pásových robotov z EOD Nováky. Členovia tohto teamu robotov 
predstavujú v dynamickej ukážke, rozdávajú detičkám sladkosti a trpezlivo odpovedajú na všet-
ky otázky spojené  s touto činnosťou. Roboty sa používajú na prieskum a odmínovavanie ťažko 
dostupných priestorov a na zneškodňovanie munície.
Nádherné počasie, zvuk leteckých motorov, streľba z ručných zbraní, húkanie sirén policajných 
vozidiel, reprodukovaná hudba, šum hodvábu padákových vrchlíkov a ešte iné vnemy prispeli k 
tomu, že o akcie, ako je náš DOD je veľký záujem. Návštevníci sa všeličo dozvedeli i o prebiehaj-
úcich výročiach, ktoré sme si náležite i pripomenuli. Napr. 100 rokov letectva, 100. výročie smrti  
M. R. Štefánika, 75 rokov SNP, 75 rokov od pádu amerického bombardéra  a zároveň smrti člena 
posádky – Slováka Andrewa Solocka v Ľuborči a ešte ďalšie udalosti, ktoré  si pripomíname.
V tomto  roku znova stúpol počet návštevníkov a počet okolo 1750 ľudí  ktorí prešli bránou zákla-
de ozaj zaväzuje. Ich záujem prísť, niečo vidieť, niečo nové sa dozvedieť, niečo naše slovenské 
podporiť, mať možnosť sa porozprávať s profesionálnymi vojakmi, je v tejto dobe potrebné si 
vážiť a vždy niečo naviac preto urobiť.

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek pomohli ku kľudnému a príjemne strávenému dňu otvore-
ných dverí na vojenskej základni.

Tešíme sa na stretnutie znova o rok. Bodkou za ukončeným DOD a odmenou naviac  bol nád-
herný rýchly prelet vrtuľníka nízko nad zemou so zakrúžením nad mestom Nemšová. Nádhera. 
Ďakujeme si navzájom a podávame si ruky na znak dobre vykonanej práce.

                                                                                                                                            
František Mindár

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019 NA VOJENSKEJ ZÁKLADNI

Dychové hudby Nemšovanka a Textilanka svojimi sklad-
bami a humorným slovom spríjemnili dva nedeľné pod-
večery občanom aj návštevníkom mesta, ktorí  obľubujú 
tóny dychovky cez pravé slovenské a české pesničky.  
42. ročník Hudobného leta Nemšová vo dvoch augusto-
vých nedeliach za počasia aj lepšieho aj horšieho navští-
vilo veľa nadšencov nielen vekovo starších, no i mlad-
ších, čo nás i kapely potešilo. O rok sa opäť stretneme.

Eva Brandoburová  

PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ
„Kto to klope dneska k ránu na čarovnú školskú brá-
nu? Krásne klope, to mi ver, predsa mesiac september. 
Na husličky k tomu hrá, bránu školy otvára. Už je brána 
dokorán. Najmúdrejšia brána brán. Múdrosti je za ňou 
všade ako kvetín na záhrade. Bežíme dnu – sláva, sláva!  
V škole deťom zmúdrie hlava.“

Pre 70 nových prváčikov bol druhý september slávnost-
ný deň, plný očakávania, radosti aj strachu - prvý škol-
ský deň. Nových prváčikov spolu s ostatnými žiakmi už 
tými ostrieľanejšími slávnostne privítala riaditeľka školy 
Emília Mazanovská a  zástupkyňa Lenka Tršková na sláv-
nostnom otvorení v Kultúrnom centre v Nemšovej. 

Po slávnostnom otvorení sa noví prváčikovia spolu  
s rodičmi a novými pani učiteľkami zišli v Mestskom 
múzeu, kde sa im prihovorila prednostka  mestského 
úradu  Jarmila Raftlová  a zástupca primátora Ján Gab-
riš s prianím veľa úspechov v začiatočnom už „povin-
nom“ plnení si svojich povinností.“ Pamiatkou na tento 
pre nich významný deň im určite bude aj detská pestro-
farebná knižka s perom, ktorú venovalo mesto. Po sláv-
nosti ich v škole čakal prvý šlabikár. 
Všetkým prváčikom na prvej ceste do poznania sveta 
prostredníctvom kníh, učebníc, učiteľov prajeme veľa 
šťastia,  úspechov, pevných síl a energie, chuti  vedieť 
stále viac, byť tými, čím chcú byť a dosiahnuť výšiny.                                    

Renáta Šupíková  
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Výstava každoročne priláka malých i veľkýchVýstavu tvorili najmä bohaté odrody jabĺk

JESENNÁ VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV
Jeseň  je najlepší čas na prechádzky, relax, pohodu. Keď zač- 
ne zo stromov padať prvé ohnivé lístie a vetvičky kríkov 
pospájajú pavučinkové nite babieho leta, nadíde čas aj na 
pochvalu všetkým usilovným záhradkárom, pestovateľom, 
ovocinárom na ukážku ich celoročného snaženia.

Pozvánky nám posiela jesenný vzduch, obťažkaný vôňou 
dozretých plodov, kvetov i voňavej zeleniny – mrkvy, zeleru, 
cibule, cesnaku, atď. Preto aj nemšovskí záhradkári v tomto 
čase pripravujú výstavu svojej práce. V piatok 13. septem-
bra  sme otvorili výstavu 53-krát, čo dokazuje, že sa už toľké 
roky s nadšením a elánom  venujeme záhradkárskej práci. 
I keď tento rok nebol pre záhradkárov veľmi priaznivý, i tak 
sme dokázali zaplniť sálu v MKS Ľuborči našimi výpestka-
mi ovocia, zeleniny a kvetov.  
Výstavu v spolupráci s mestom organizovali a zabezpečovali 
Občianske združenie prídomových záhradkárov a z Občian-
skeho združenia záhradkárov  Bočky sa prípravy zúčastnil 
Vladimír Vavruš – tajomník a Miroslav Chlebana – poklad-
ník, ktorí priniesli na výstavu aj ovocie a zeleninu. Ako kaž- 
dý rok, aj tento sa na výstave zúčastnili naši včelári, ktorí 
ponúkali na ochutnanie rôzne druhy medu, ako i medové 
výrobky. Veľký záujem o ochutnanie medu prejavili hlavne 
deti. Výstavy sa zúčastňujú i naši starkí z centra sociálnych 
služieb pod vedením Dr. Trenčana, ktorí vystavujú svoje 
kreácie. Výstavu sme obohatili nádhernými veľkými kvet-
mi georgýň, ktorých darcom bola pani Blanka Vavrúšová  
a listovými a ihličnatými bonsajmi od pána inžiniera Tokára.

Ďakujem všetkým pestovateľom ovocia, zeleniny a kvetov 
z Nemšovej a zo širokého okolia (Omšenie, Borčice, a ďal-
ší) za ich ochotu podeliť sa s nami a  návštevníkmi výstavy  
o svoje výpestky. Ďakujem žiačkam základnej umeleckej 
školy Melanke Vavrušovej a Ninke Holúbkovej za ich krás-
ny spev, ako aj pani Anežke Chlebanovej za prednesenú 
prózu o jeseni. Ďakujem materským školám, základným 
školám a umeleckej škole za obohatenie výstavy ich vý-
tvormi, na ktoré mali veľmi krátky čas, pretože výstava sa 
konala už začiatkom septembra. Ďakujem všetkým, ktorí sa 
aktívne zúčastnili na príprave a konaní výstavy, na ktorú 
bola veľmi kladná odozva: našim záhradkárom, Únii žien  
v Nemšovej, Mestskému úradu v Nemšovej, VPS Nemšová. 
Do našej kroniky pribudlo množstvo podpisov. 
Verím, že aj 54. ročník v budúcom roku bude bohatý výsled-
kami našej práce. Prajem všetkým záhradkárom, včelárom 
i ostatným pestovateľom do roku 2020 veľa sily, zdravia a 
bohatú úrodu.
        Mária Kováčová

Otvorenie výstavy si prišlo pozrieť veľké množstvo návštevníkov

Rangeri a roveri pracovali pre NASA a stali sa súčasťou misie na Mars. Raketa, v kto-
rej cestovali, však vybuchla a ostali uväznení na Marse. Ich úlohou bolo prežiť, postaviť 
si špeciálne obydlia a spojiť sa so Zemou. Podarilo sa im vystopovať raketu, s ktorou sa 
vrátili späť na Zem. Súčasťou táborového programu bol i slávnostný oheň, tzv. táborák,  
v nedeľu aj svätá omša pre deti a ich rodičov. 

Druhý turnus trval 7 dní, v dňoch od 14.7. do 21.7. Zúčastnili sa na ňom menší táborníci, 
ktorých všetci skauti oslovujú ako vĺčatá a včielky. Ich turnus sa príbehovo odohrával  
v stredoveku, v období rytierov, kráľov a pútnikov. Cesta táborníkov začala v novej krajine 
s kráľom, ktorému chýbalo kráľovstvo. A tak kráľ vyhlásil súťaž. Komu sa podarí za tábor 
vybudovať najväčšie kráľovstvo, ten dostane kráľov podiel. Tak sa malí táborníci pustili 
do práce. Kameň po kameni, deň i noc stavali svoje kráľovstvá. Učili sa, ako byť správny-
mi rytiermi. Počas jedného dňa žili ako pútnici a putovali do ďalekých krajín, v ďalšom 
dni boli z nich obchodníci a predávali vzácne suroviny. Tematicky bola prispôsobená 
aj strava táborníkov, vyrábali si rytiersku výzbroj, učili sa rytierskym cnostiam, aby to 
všetko využili v záverečnom rytierskom turnaji. Nakoniec sa jednotlivé kráľovstvá spojili  
v boji proti nepriateľovi a úspešne ho porazili. Tento veľkolepý deň oslávili deti spolu  
s kráľom slávnostným táborovým ohňom, hudbou, tancom a hostinou. 

Martin Šumichrast

Aj tento skautský tábor, ako každý iný, bol pre skautov a skautky zo 117. zboru sv. Františka z 
Assisi Horné Srnie-Nemšová nezabudnuteľný. Konal sa na lúke pri Tlstej hore, neďaleko obce 
Bolešov. V prírode skauti strávili 17 dní.

Prvý turnus tábora sa konal od 4.7. do 14.7. a patril tým starším (14+), ktorí sa medzi skaut-
mi nazývajú rangeri/rangerky a roveri/roverky. Ako to už býva na začiatku tábora, skauti 
prišli na úplne prázdnu lúku, kde si táborový materiál dopravili aj s pomocou vozidiel VPS 
Nemšová. Keď boli všetky veci vyložené, pustili sa do práce a budovali svoj prechodný 
domov. Ten je tvorený napríklad podsadovými stanmi, kde deti spia na karimatkách vo 
svojich spacákoch. Medzi ďalšie táborové stavby patria indiánske stany, hangár ako spo-
ločenská miestnosť a jedáleň. Neodmysliteľnými stavbami každého skautského tábora 
sú kuchyňa, latrína, outdoorová sprcha a umývarka. Ale menšie stavby, napríklad ešusov-
ník, sušiak na prádlo alebo vstupná brána.

Program rangerov a roverov bol tento rok voľnejší a bol viac zameraný na ich osobný rast. 
K programu samozrejme patrili rôzne netradičné hry, skautská prax v podobe zakladania 
ohňa, varenia v prírode a ďalšie. Popri tom riešili vlastné projekty, ktorých súčasťou bola 
napríklad úloha postaviť táborové fitness ale aj vybudovať ohradu pre kozu Etelu. Pred 
koncom tábora čakala prítomných táborníkov aj tradičná bojovka – akčná hra v teréne. 

Rytiersku výzbroj z penového materiálu využili deti pri rôznych hráchSpoločná foto rangerov a rangeriek pred začatím tradičnej bojovky

MISIA NA MARS AJ STREDOVEKÍ RYTIERI



PRVÝ ŠKOLSKÝ DEŇ

Prvý školský deň priniesol nielen dážď, úsmev i plač na-
šich prváčikov, ale aj spomienky na prázdniny, ktoré škol-
ský zvonček  odniesol opäť do nenávratna. 

Druhý september sa síce niesol v znamení nepríjemné-
ho a daždivého počasia, no napriek tomu sa väčšina  detí  
ráno do školy tešila, aj keď možno len na svojich spo-
lužiakov. To sa však určite nedá povedať o najmladších 
žiakoch. Pre 70 našich prváčikov to bol ich prvý školský 
deň. Niektorí ho očakávali s radosťou, iní  možno s malý-
mi obavami. Tie však spolu so strachom nakoniec nechali 
pred bránou školy. Veď škola pre nich už nebola úplne ne-
známa, nedávno tu na zápise dokazovali svoje vedomosti 
a zručnosti.

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa kona-
lo v Kultúrnom centre. Pedagógov, hostí, rodičov a najmä 
viac ako 400 žiakov privítala pani zástupkyňa Mgr. Lenka 
Tršková. Po slávnostnom príhovore riaditeľky školy Mgr. 
Emílie Mazanovskej  bol nový školský rok 2019/2020 sláv-
nostne otvorený. Prvý deň v škole pre najmladších žiakov 
bol umocnený aj ďalšou slávnostnou chvíľou. V mestskom 
múzeu ich privítal zástupca primátora mesta Nemšová 
Ján Gabriš a prednostka mestského úradu Mgr. Jarmila 
Raftlová. V prítomnosti mnohých rodičov, pani učiteliek  
a vedenia školy popriali prváčikom veľa úspechov v učení. 
Pamiatkou na tento pre nich významný deň im určite bude 
aj detská pestrofarebná knižka, ktorú si už o pár mesiacov 
budú vedieť všetci prečítať. Prváčikovia ukončili prvý škol-
ský deň so svojimi pani učiteľkami v nádherne vyzdobe-
ných triedach, kde ich čakal nový šlabikár. 

Aj deviataci sa na tento deň tešili. Bolo to však z iného 
dôvodu. Na našej škole začali odpočítavať posledný rok 
školskej dochádzky.  Vedia, že bude pre nich obzvlášť ná-
ročný a plný dôležitých rozhodnutí, ktoré ovplyvnia ich 
ďalšie smerovanie. My im želáme veľa správnych rozhod-
nutí pri výbere stredných škôl a šťastia, najmä pri úspeš-
nom zvládnutí Testovania 9. Zároveň všetkým prváčikom 
držíme palce v ich napredovaní a veríme, že im škola 
splní všetky očakávania. Ostatným žiakom a pedagógom 
prajeme pevné zdravie, veľa nových zážitkov a úspechov. 

DENNÝ LETNÝ TÁBOR

S myšlienkou organizovať denný letný tábor sme sa po-
hrávali už dlhšie, no až tieto letné prázdniny sa nám to 
podarilo. Záujem detí bol obrovský, a preto museli byť naši 
detskí účastníci rozdelení na dve skupiny.  V prvý deň 
denného tábora sa deti s pani vychovávateľkami vybra-
li do Dubnice nad Váhom. Navštívili Dubnické múzeum,  
v ktorom sa dozvedeli nové informácie o vzniku tohto 
mesta aj o živote slávneho rodu Ilešháziovcov. Občerstvili 
sa v príjemnom prostredí parku J. B. Magina, vybláznili 
sa na detskom ihrisku, zahrali si hry a nakoniec si pre-
chádzku spestrili zmrzlinou. Druhý deň navštívili kúpeľ-
né mesto Trenčianske Teplice. Deti vybili svoju energiu 
na detskom ihrisku, nakŕmili rybky v jazere a  overili 
si svoje vedomosti v kvíze. Nakoniec si pomaškrtili na 
kúpeľných oblátkach a niektorí nezabudli ani na svojich 
rodičov a priniesli oblátky aj domov. Tretí deň strávili  
v príjemnom prostredí Gazdovstva Uhliská. Tu preukáza-
li svoju zdatnosť v turistike. Odmenou za náročnosť bol 

krásny výhľad na okolie z vyhliadkovej veže. Cestou späť 
hľadali s veľkým nasadením ukrytý poklad v podobe va-
jíčok. Na prehliadke sa deti dozvedeli, ako sa správne sta-
rať o zvieratká. S veľkou radosťou vytiahli svoje mobilné 
telefóny a fotili všetko naokolo, aby sa po návrate domov 
mohli podeliť o zážitky so svojimi rodičmi. Posledný deň 
letného tábora patril mestu Trenčín. Po malej prechádzke 
mestom sa všetci presunuli do kina na rozprávku Tajný 
život maznáčikov 2, ktorá sa deťom veľmi páčila. Týždeň 
letného tábora ubehol ako voda. Deti zažili veľa krásnych 
zážitkov a okrem pekných spomienok si odniesli aj vecné 
darčeky, ktoré im pripravili pani vychovávateľky. Ďakuje-
me za pekný spoločne strávený čas a už teraz sa tešíme 
na ďalší tábor.

ZAČALI  SME  POHYBOM

Na piatok 20. 09. sme sa všetci veľmi tešili, pretože sme 
vymenili deň strávený v školských laviciach za deň plný 
pohybovej aktivity. Žiaci totiž absolvovali Cvičenia v prí-
rode. Podľa jednotlivých ročníkov plnili aktivity dané 
Štátnym vzdelávacím programom. Všetko prebiehalo 
najmä hravou formou. Povedali sme si niečo o turistic-
kých značkách, ktoré mohli deti sledovať aj počas pre-
sunu terénom, zahrali sme si rôzne hry v prírode, pri-
pomenuli sme si, že prírodu a naše životné prostredie je 
potrebné chrániť. Príjemným spestrením pre žiakov pr-
vého stupňa bol každoročný Beh pre zdravé srdce. Naši 
najmenší sa naučili, že aj o svoje srdiečko sa musia starať, 
aj keď len pravidelnou športovou aktivitou, ktorá napo-
máha k jeho zdravému a bezproblémovému fungovaniu.  

Všetkých žiakov školy zaujali aj tri dych berúce predsta-
venia brazílskeho bojového umenia CAPOEIRA, ktoré pri-
šli do našej školy predviesť štyria nadšenci z klubu Abadá 
Capoeira Trenčín. V telocvični školy mali žiaci možnosť 
pozrieť si krátku ukážku bojového tanca spojeného s ak-
robaciou a hudbou, ktoré zmazáva rozdiely medzi ľuďmi  
a kultúrami. Práve hudba je srdcom capoeiry, pretože 
diktuje tempo hry a ňou sa hráči, sprevádzaní hudobný-
mi nástrojmi a spevom, nechávajú inšpirovať a prijímajú  
z nej potrebnú energiu pre svoje výkony. Tí najväčší od-
vážlivci si vyskúšali aj pár minút tréningu, ktorý bol 
ukončený štylizovaným súbojom v kruhu, ktorý sa deťom 
veľmi páčil. V súčasnosti si capoeira vyslúžila vďaka svo-
jmu netradičnému prístupu titul najrýchlejšie sa rozvíjaj-
úceho bojového umenia na svete, ktoré si zo svojej kolísky 
Brazílie našlo cestu až k nám na Slovensko a na chvíľu aj 
do našej Nemšovej. 

Za kolektív ZŠ Lenka Tršková 

Príprava nového školského roka  2019/2020 začala už počas prázdnin. 
PO PRÁZDNINÁCH OPÄŤ ZAČÍNAME
ZŠ, JANKA PALU 2, NEMŠOVÁ

Zriaďovateľ školy mesto Nemšová získal financie  
z mimo rozpočtových zdrojov na rekonštrukciu kotol-
ne. Súčasne s rekonštrukciou kotolne vznikala nová 
učebňa na vyučovanie cudzích jazykov, do ktorej nain-
štalovali nové lavice, PC zostavy, interaktívnu tabuľu. 
V počítačovej učebni č. 1 vymenili nábytok, PC zosta-
vy a ďalšie zariadenia, v žiackej knižnici časť regálov 
a nainštalovali zariadenia. Vynovené učebne vznikli  
z financií EÚ. V počítačovej učebni na prízemí sme vy-
menili 21 kusov PC zostáv, ktoré sme financovali z pro-
striedkov občianskeho združenia Iniciatíva pre žiakov 
a z finančných prostriedkov školy. Tieto PC sme kúpili 
aj vymenili z 2 % daní, ktoré poskytli rodičia v minulom 
období občianskemu združeniu Iniciatíva pre žiakov, 
za čo chcem rodičom veľmi pekne poďakovať. Záro-
veň chcem rodičov požiadať o príspevok z 2 % z daní aj  
v budúcom období. Financie využijeme opäť na skva-
litnenie vyučovania.

V malej telocvični sme výmenu  navlhnutého  dreve-
ného obkladu financovali  tiež z vlastných prostried-
kov. Vlhké priestory sú pre nás veľký problém, ktorý 
musíme v najbližšom období začať riešiť. Akútne sú 
aj priestorové problémy. Budova školy je kapacitne na 
svojom maxime, zamestnanci majú veľmi náročné, 
neprimerané pracovné podmienky.

Počas prázdnin sa pripravovala na väčší počet strav-
níkov aj školská jedáleň, ktorá je súčasťou našej školy, 
ale sídli v budove Katolíckej spojenej školy. Stavebné 
úpravy, pripojenie elektriky,  plynu, výmenu elektric-
kých bojlerov na ohrievanie vody, umývačku riadu, 
elektrickú rúru, kotol na polievku a veľkú chladnič-
ku financoval zriaďovateľ. V súčasnosti pripravuje 
stravu pre viac ako 500 stravníkov, žiakov a zamest-
nancov ZŠ, Janka Palu, Katolíckej spojenej školy  
a Materskej školy svätého Gabriela 8 kuchárok vráta-
ne vedúcej školskej jedálne Ing. Lívie  Žovincovej.

V novom školskom roku posilnilo náš pedagogic-
ký kolektív 7 nových pani učiteliek, z toho 4 pani 
učiteľky nastúpili do svojho prvého zamestna- 
nia. V porovnaní s minulým školským rokom má- 
me o 36 žiakov viac, spolu 401 žiakov. Pre 70 prváči- 
kov sme otvorili 4 triedy. O žiakov sa stará 38 peda- 
gogických zamestnankýň vrátane asistentiek uči- 
teľa, sociálnych pedagogičiek a 8 vychovávateliek  
v školskom klube detí. Viac ako 170 detí prihlási-
li rodičia do školského klubu detí, v ktorom trávia 
deti čas po vyučovaní. Žiaľ, prvé problémy nastali už  
v prvých dňoch. Počas prvého septembrového týžd-
ňa ochoreli dve vychovávateľky. Túto situáciu sme 
riešili prerozdelením detí do oddelení a hľadali  
sme novú silu na zastupovanie počas práce- 
neschopnosti. Aj keď sme rodičov informovali o no-
vých oddeleniach, situácia  spôsobila problémy.   

Nový školský rok začala vo funkcii aj nová pani zás- 
tupkyňa riaditeľky školy Mgr. Lenka Tršková, ktorá 
do funkcie nastúpila 1. júla 2019. Chcem sa poďakovať 
za prácu bývalej pani zástupkyni Mgr. Edite Kadlečí-
kovej, ktorá bola vo funkcii 15 rokov a v súčasnosti je 
triednou prváčikov.

Za aktívnu prácu v prospech školy ďakujem aj čle-
nom rady školy. Pani Márii Husárovej skončilo funkč-
né obdobie skončením školskej dochádzky jej syna, 
predsedníčka rady školy pani Vladimíra Begáňová, 
podpredsedníčka Dagmar Štefánková a členka rady  
školy Andrea Sedlárová sa rozhodli ukončiť členstvo  
v rade školy z praktických dôvodov. Deti končia  
školskú dochádzku v júni a voľby do rady školy by 
sa museli o rok opäť uskutočniť. Moje poďakovanie 
patrí nielen rade školy, ale aj zriaďovateľovi, ktorý 
mi dal už po  štvrtýkrát dôveru na ďalšie päťročné 
obdobie vo funkcii riaditeľky školy. Hoci z nového 
školského roka uplynuli prvé týždne, prajem žia- 
kom, nám pedagógom, rodičom, prevádzkovým za-
mestnancom školy, kuchárkam veľa zdravia, trpez-
livosti, úspechov a pohody v novom školskom roku. 
Budem rada, ak sa budeme spoločne podieľať na ďal-
šom rozvoji školy. 

Riaditeľka ZŠ Emília Mazanovská
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Deti počas denného tábora navštívili aj kúpeľné mesto Trenčianske Teplice.

Ukážka brazílskeho bojového umenia Capoeira



CESTA ZA VZDELANÍM
Život v Katolíckej spojenej škole v Nemšovej neustal ani 
po ukončení školského roka. Hneď na začiatku prázdnin 
sa pedagógovia zúčastnili duchovných cvičení, ktoré 
sa konali v malebnom prostredí Čičmian. Ďalší týždeň 
patril našim školákom, ktorí absolvovali týždenný prí-
mestský tábor a určite nezabudnú na množstvo túlavých 
dobrodružstiev. Nasledujúci týždeň mali žiaci možnosť 
zažiť čas oddychu a radosti v pobytovom tábore Farmá-
rik, v rekreačnom zariadení v Podkylave, kde si okrem 
turistiky, športu a zábavy mohli vyskúšať varenie lekvá-
ru, výrobu ovocného muštu, či starostlivosť o domáce  
a hospodárske zvieratá.

V škole zatiaľ prebiehala rekonštrukcia priestorov  
žiackej kuchynky, kde vzniká Centrum otvorenej ko-
munikácie s podporou nadácie Renovabis. V tomto 
školskom roku sme otvorili prípravné ročníky nielen 
pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
ale aj pre deti s poruchami autistického spektra bez 
mentálneho postihnutia. Otvorenie týchto tried si 
vyžadovalo počas leta dôslednú prípravu priestorov 
a tiež aj prípravu učiteľov a asistentov učiteľa. Ten-
to školský rok bude rokom skvalitňovania a zefek-
tívňovania vyučovacieho procesu, vzdelávania uči- 
teľov, komunikácie s rodičmi, zriaďovateľom a s mes- 
tom Nemšová. Škola potrebuje kvôli bezproblémové-
mu chodu nastaviť a realizovať viaczdrojové finan-
covanie za účasti všetkých, ktorí môžu podporiť kva-
litné vzdelávanie. Vedenie školy sa bude uchádzať  
o všetky možnosti získania projektových zdrojov na 
energetickú optimalizáciu budovy školy. Pri realizácii 
tohto procesu počítame najmä s podporou zriaďovateľa 
školy, mesta Nemšová, rodičov, firemného a podnika-
teľského prostredia a tiež všetkých, ktorým záleží na 
tom, aby v meste fungovala kvalitná katolícka škola.

Lubomír Kráľ

DUCHOVNÉ AKTIVITY 
Čas prázdnin sa skončil a my stojíme na prahu nového 
školského roka. Opäť sa naši žiaci vydávajú na cestu 
desiatich mesiacov, naplnených školskými povinnos- 
ťami. Naša škola ponúka svojim žiakom okrem štan-
dardného vzdelania aj bonus, ktorým je pravidelná du-
chovná formácia. Jednou z jej foriem je už tradične aj 
nová celoročná duchovná aktivita. Náš život je cesta. 
Nikto z nás presne nevie, kedy táto cesta skončí a ka-
diaľ nás život bude viesť. Jednu skutočnosť ale máme 
všetci istú. Náš Nebeský Otec nám vo svojej láske na  
tejto ceste pripravil zastávky, kde môžeme načerpať 
novú silu na zvládnutie ďalšej etapy našej životnej  ces-
ty. Týmito dôležitými zastávkami sú sviatosti. 
Aj naša  celoročná duchovná aktivita sa bude zaoberať 
práve sviatosťami, ktoré  si budeme postupne predsta-
vovať a ich spoznávať. Bude sa to uskutočňovať v našej 
školskej kaplnke sv. Michala, Gabriela a Rafaela archa-
njelov ráno pred vyučovaním. 
Aby sme neboli iba pasívnymi poslucháčmi, každý  
z nás sa bude  mať možnosť aktívne zapojiť.  Denne 

modlitbou, no a každý mesiac plnením  nového predsa-
vzatia. V kaplnke nás očakáva  Pán Ježiš a tiež  pripra-
vená cesta, po ktorej budeme postupne kráčať. Jednot-
livé zastávky budú označené pomenovaním sviatosti. 
Cesta medzi nimi je zatiaľ prázdna, čaká, kým ju zapl-
nia naše stopy. 

Monika Tatranská
 
MATERSKÁ ŠKOLA SV. GABRIELA
S veľkým očakávaním 2. 9. 2019 privítali pani učiteľky 
v materskej škole 55 malých Svetielok – škôlkarov. Pre 
deti máme v MŠ prichystaných mnoho zaujímavých  
a podnetných aktivít. Čaká nás divadelné predstavenie, 
zapájanie sa do športových súťaží, výlety, exkurzie, svet 
objavovania, svet hier a veľa ďalších nových zážitkov. 
Aj v tomto školskom roku majú deti príležitosť navšte-
vovať krúžok anglického jazyka a klub všeobecnej po-
hybovej prípravy. V školskom roku 2018/2019 sa naši 
škôlkari zapojili do rôznych súťaží, kde získali niekoľ-
ko ocenení. Skauti nám prišli porozprávať o putovaní 
Betlehemského svetla. Veríme, že i tento rok v predvia- 
nočnom období prijmú pozvanie. Tak isto prijala naše 
pozvanie aj Daniela Václavová, rodáčka z Trenčianskej 
Závady, ktorá prišla deťom porozprávať o knihách, kto-
ré napísala pre deti. Predškoláci absolvovali plavecký 
kurz v Trenčianskych Tepliciach, kde si osvojili pohy-
bové zručnosti potrebné na plávanie. A, samozrejme, 
nemohol chýbať ani koncoročný výlet na Minifarmu do 
Lubiny. Okrem výletu  Svetielka navštívili aj kláštor na 
Veľkej Skalke, zvládli turistickú vychádzku náučným 
chodníkom z Malej Skalky na Veľkú Skalku. Do ma-
terskej školy boli zakúpené nové didaktické pomôcky  
a pomôcky na športové aktivity, čo skvalitní výchov-
no-vzdelávací proces. Tešíme sa na spoločne strávené 
chvíle pri hrách, rozhovoroch a čítaní rozprávok...
 

Želmíra  Patková 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
CVČ ako súčasť Katolíckej spojenej školy je výchovno-
-vzdelávacím mimoškolským zariadením, kde môžu 
žiaci aktívne tráviť svoj voľný čas. Aj v tomto školskom 
roku 2019/2020 sme pre žiakov pripravili pestrú ponu-

PRÁZDNINY POMINULI, EŠTE MÁME V PAMÄTI NEZABUDNUTEĽNÉ SPOMIENKY NA KRÁSNE ZÁ-
ŽITKY. NASTÁVA ČAS ŠKOLSKÝCH POVINNOSTÍ A NOVONADOBUDNUTÝCH VEDOMOSTÍ. NAŠA 
SPOJENÁ KATOLÍCKA ŠKOLA PONÚKA ZNOVA VEĽA NOVÝCH AKTIVÍT A ČINNOSTÍ, KTORÉ SÚ 
SÚČASŤOU KVALITNÉHO VZDELÁVANIA ŠKOLY.

ZO ŽIVOTA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

ku krúžkovej  činnosti, z ktorej si môžu vybrať oblasť, 
ktorá ich najviac zaujme. Žiaci, ktorí radi trávia svoj 
voľný čas športovaním, sa určite potešia krúžkom, ako 
sú: Športovček, Futbal, Florbal, Stolný tenis, Bedbin-
ton, Posilňovňa, Športy v prírode-lyžovanie. Pre žia-
kov, ktorí chcú venovať viac času vzdelávaniu, máme 
krúžky, ako sú Cvičenia zo SJL, Cvičenia z MAT, Mysli 
a hovor ako Native(ANJ), ktoré sú určené pre žiakov 
7. – 9.ročníka. Tí, čo radi  kreslia, maľujú, sú kreatívni,  
sa potešia krúžkom, ako sú: Šikovné ručičky a Tvori-
vé dielne. Pre spevákov sme otvorili krúžok  Liturgický 
spev, na Biblickom krúžku sa budeme venovať Svätému 
písmu a príprave  na Biblickú olympiádu. Tí, čo radi va-
ria a pečú, sa môžu realizovať na Kuchárskom krúžku. 
Zaujímavým spestrením bude Ovocinársky krúžok. 
V septembri sa uskutoční tradičný turnaj ZŠ o pohár 
sv. Michala, v novembri Katarínska diskotéka, neskôr 
Mikuláš na škole, Vianočné tradície, Tehlička pre deti 
z Afriky, Karneval, jarný zber papiera, Deň matiek, Deň 
detí a Deň otcov. Všetci sa už tešíme na čas strávený  
s deťmi, rodičmi a s priateľmi školy.

Petronela Novosadová

Krásny a úspešný nový školský rok plný vedomostí a zážit-
kov praje žiakom a ich rodičom pedagogický kolektív KSŠ.

Upravila Mária Urbánková          

8 www.nemsova.skNEMŠOVSKÝ                      SPRAVODAJCA

Z aktivít Materskej školy sv. Gabriela

Začiatok školského roka našej školy

Žiaci zažili týždeň oddychu a radosti v rekreačnom zariadení v Podkylave
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Vystúpenie Natálky Ďurechovej na Nemšovskom jarmoku, pod vedením Mgr. art. Simony Boďovej

Ernest Rác so svojim vystúpením TS Elis predviedli svoju choreografiu

MATERSKÁ ŠKOLA V NEMŠOVEJ

VYSTÚPENIE ŽIAKOV NA NEMŠOVSKOM JARMOKU
Počas letných prázdnin mali naši žiaci možnosť „oprášiť“ svoj repertoár z uplynulého 
školského roka na jarmoku v Nemšovej. Prítomných potešili svojou hrou na saxofó-
ne, cimbale, zobcovej flaute , spevom či tancom. Aj napriek nepriaznivému počasiu 
diváci zostali prítomní až do konca a odmenili našich umelcov silným potleskom.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Školský rok sme začali s novým umeleckým odborom – literárno-dramatickým. Do 
štúdia sa prihlásilo a prijímacie skúšky úspešne absolvovalo 24 žiakov. Vyučovanie 
prebieha v priestoroch Katolíckej spojenej školy pod vedením PaedDr. Kristíny Pre-
kopovej. V rámci štandardnej vyučovacej metodiky, ktorá zahŕňa cvičenia na rozvoj 
zmyslového vnímania, dramatické hry, scénické etudy, improvizáciu, dramatizáciu 
textu, prácu s rekvizitou či bábkou, je výučba obohatená o dramaterapeutické po-
stupy formatívnej povahy, zacielené na rozvoj osobnostného potenciálu a životnej 
perspektívy dieťaťa. Súčasťou obsahových a výkonových štandardov výučby sú kre-
atívne postupy tvorivého písania, atraktívna hra tela a zvukov, tzv. vocal and body 
percussion.
Ambíciou Literárno – dramatického odboru je oživiť  a nadviazať na divadelnú tra-
díciu v Nemšovej a okolí a vytvoriť zázemie pre divadelné výstupy, ktoré posilnia 
identitu detí a ich vzťah k miestu a regiónu, v ktorom vyrastajú a žijú.
Nášmu novovzniknutému odboru želáme veľa tvorivých nápadov a úspešnú prezen-
táciu naštudovaných hier.

ROZŠÍRENIE HUDOBNÉHO ODBORU
Hudobný odbor sa miernym tepom každoročne rozrastá o nových členov. Tento škol-
ský rok je v Nemšovej , mimo elokovaných pracovísk , zapísaných v hudobnom odbo-
re 131 žiakov študujúcich hru na dychové nástroje( zobcová flauta, saxofón, priečna 
flauta, trúbka), klavír, cimbal, husle, gitaru , akordeón a spev. Súčasťou hudobného 
odboru sú i komorné zoskupenia, husľový súbor a  gitarový súbor. 

PREZENTÁCIA ŽIAKOV
6. októbra spríjemnili nedeľné popoludnie žiaci hudobného a tanečného odboru čle-
nom klubu Jednoty dôchodcov z príležitosti Mesiaca úcty k starším v Kultúrnom 
centre. Bol to náš prvý malý koncert v novom školskom roku a keďže prezentáciu žia- 
kov považujeme za veľmi dôležitú, čaká našich žiakov séria vystúpení a koncertov až 
do konca školského roka. 
Už teraz naši mladí umelci – hudobní, taneční a literárno-dramatickí pod vedením 
svojich skúsených pedagógov pripravujú program na vianočné koncerty, na ktoré 
všetkých srdečne pozývame.

Viera Muntágová

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Do materskej školy na Ulici Odbojárov a jej elokovaných prevá- 
dzok na uliciach A. Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej na-
stúpilo k 1. septembru 2019 spolu 185 detí. 73 detí sa stalo našimi 
novými kamarátmi, ktorí sa už adaptovali na nové prostredie, na 
nových dospelých a rovesníkov. Nadviazali nové vzťahy a prvé 

detské kamarátstva. Aj v novom školskom roku sa tešíme na množstvo hier, zábavy, 
súťaží a spoločne prežité chvíle. 

Budeme sa tešiť aj zo spoločnosti bývalých škôlkarov, ich rodičov a občanov nášho 
mesta a preto Vás všetkých srdečne pozývame na škôlkarsku Tekvicomániu!

Miroslava Dubovská

HUDOBNÁ SKUPINA GLASS CLUB
V roku 2019 uplynulo 50 rokov od vzniku miestnej hudob-
nej skupiny Glass club. Pôsobila pod ZV Skloobal Nemšo-
vá. Jej zakladateľom bol p. Ladislav Baštrnák (saxofón).  
Ďalšími členmi boli Peter Chlebana (gitara, pozón), Pavel 
Králik (trubka), Anton Štefula (bicie), Peter Kozák (baso-
vá gitara) a Rudolf Masár (gitara). V prvom zložení boli aj 
dvaja študenti z Bratislavy, ktorí študovali na Chemickej 
priemyslovke na Lednických Rovniach. Väčšina členov 
boli odchovancami učiteľa hudby p. Jozefa Králika. Prvé 
nácviky bývali na manzardke u Laca Baštrnáka. Skupina 
najskôr hrávala v priestoroch závodnej jedálne Skloobal 
na čajových večierkoch, neskôr začali hrávať na venče-
koch žiakov základnej školy, ktorí absolvovali kurz tanca, 
svadbách a tanečných zábavách. Veľmi obľúbenými pre 

mládež sa stali „Čaje o piatej“ u Novosada (pôvodne Sála 
osvetovej besedy). Z roku 1969 sa zachoval plagát, kto-
rý pozýval na ich vystúpenia. Plagát navrhol a vytvoril  
p. Vojtech Korvas a hudobná skupina sa nimi prezentovala  
i v širokom okolí. Absolvovali vystúpenia napr. v Piešťa-
noch či obci Brumov-Bylnice na tradičnom Včelárskom 
plese a iných akciách. V pôvodnom zoskupení hráva-
li najmä v 70. rokoch. Neskôr sa postupne členovia me-
nili a vytvorila sa i skupina Vlára Club, ktorá pôsobila 
pod PD Vlára Nemšová. Skupina fungovala do roku 1989.  
V súčasnosti sa hudbe ešte venujú dvaja jej členovia, a to 
Pavel Králik, ktorý spolupracuje s dychovým orchestrom 
z Novej Dubnice a Peter Chlebana, ktorý vystupuje na kul-
túrnych podujatiach v meste Nemšová.

Miroslava Bachratá
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POZVÁNKY

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

VÍTANIE MIKULÁŠA  
A ROZSVIETENIE  

VIANOČNÉHO STROMČEKA
6. 12. 2019 

AMFITEÁTER
PRI MESTSKOM MÚZEU

MESTO NEMŠOVÁ SRDEČNE POZÝVA VŠETKÝCH SENIOROV 
NA KONCERT DYCHOVEJ HUDBY 

ZÁHORIENKA
KONCERT SA USKUTOČNÍ PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM 

DŇA 20. OKTÓBRA 2019 O 15:00 HOD. 
VO VEĽKEJ SÁLE KULTÚRNEHO CENTRA V NEMŠOVEJ. 

VSTUP JE VOĽNÝ!

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE MASTNÝ HRNIEC |  
KULTÚRNE CENTRUM NEMŠOVÁ | 23.10.2019 O 18.00 HOD.  

VSTUPNÉ 10 € | DÔCHODCI A ŠTUDENTI 8 €

Mesto Nemšová
a Štátny archív Slovenskej republiky v Trenčíne

oragnizujú výstavu kroník

TOK ČASU V KRONIKÁCH NEMŠOVEJ

Vernisáž výstavy sa koná
30. novembra 2019  o 17.00 hod

v mestskom múzeu.

Pozrieť si môžete množstvo dôležitých historických, zaujímavých  
informácií v mestských farských a školských kronikách,  

ktoré vám ponúknu históriu Nemšovej, Ľuborče,  
Kľúčového a Trenčianskej Závady.

Výstava potrvá do 19. 1. 2020
Bližšie informácie: 032/6509611, 032/6509613



ŠPORT
Dňa 4. 9. 2019 uplynuli  
3 roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko 
JOZEF BELKO z Ľuborče. 
S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami.

Dňa 30. 9. 2019 uplynul  
rok, čo nás navždy opustil 
náš otec a dedko PAVEL 
MATEJIČKA a 22. 6. 2019 
uplynuli 3 roky, čo  
nás opustila naša 
mama a babka MÁRIA 
MATEJÍČKOVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú 
synovia a dcéry s rodinami.

Dňa 11. 7. 2019 uplynul 
jeden rok, čo ma navždy 
opustil môj milovaný druh 
LADISLAV GAJDOŠÍK. Kto 
ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou 
v srdci a smútkom v duši 
spomína družka Mária. 

Ruky pracovité museli 
skrehnúť žiadalo sa im  
v rodnej zemi odpočinúť. 
Srdce ubolené prestalo biť, 
nebolo lieku, aby mohli žiť. 
Už Vás neprebudí slnko ani 
krásny deň, na cintoríne 
sníte svoj večný sen.  
Dňa 15. 9. 2019 by oslávil  
100 rokov náš otec PAVOL  
VYDRNÁK a 37 rokov 
uplynulo od smrti 
našej mami MARTY 
VYDRNÁKOVEJ.

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

Dňa 5. 7. 2019 nás vo veku  
85 rokov opustila naša 
mama, babka a prababka 
ANTÓNIA KRÁLOVÁ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa s ňou dňa 9. 7. 2019 prišli 
rozlúčiť. Zároveň ďakujeme 
za prejavenú sústrasť  
a modlitby. Smútiaca rodina.

Dňa 11. 7. 2019 sme si 
pripomenuli nedožité 
90. narodeniny JÁNA 
GAJDOŠÍKA z Kľúčového 
a dňa 5. 8. 2019 uplynulo 
30 rokov, čo navždy odišla 
do večnosti TERÉZIA 
GAJDOŠÍKOVÁ. Kto ste  
ich poznali, venujte im  
tichú spomienku.  
S úctou a v modlitbách  
spomína Mária. 
 

Dňa 9. 7. 2019 uplynulo 
8 rokov, čo nás navždy 
opustil otec a dedko PAVEL 
PRÍLESAN a dňa  
27. 8. 2019 uplynul rok,  
čo nás opustila mama a 
babka ANNA PRÍLESANOVÁ, 
rod. Kubíčková. S láskou  
a úctou spomínajú syn  
s manželkou, vnúčatá  
a ostatná blízka rodina. 

V neznámy svet ste odišli 
spať, zaplakal každý, kto vás 
mal rád. Odišli ste od nás, 
my sme ostali v žiali. Navždy 
budete v srdciach tých, ktorí 
Vás milovali. Dňa 10. 10. 2019 
uplynie 10 rokov, ako nás 
opustila naša mama, babka  
a prababka PAULÍNA 
TRŠKOVÁ a 16. 7. 2019 
uplynulo 35 rokov, čo nás 
opustil náš otec a dedko 
VINCENT TRŠKA. S láskou  
a úctou spomína celá rodina. 
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Z MATRIKY MESTA

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Tradičný mládežnícky turnaj má za sebou už siedmy ročníkSviečková procesia ulicami mesta Nové Zámky

V dňoch medzi 29. júnom a 9. júlom sa na ihrisku Nad Cigáňom v Ľuborči uskutočnil už siedmy 
ročník tradičnej mládežníckej miniligy Junior Cigáň Cup. Tento ročník poznačil nižší záujem 
chlapcov o turnaj. V mladšej kategórii sa prihlásil dokonca iba jeden tím. Preto hráči tímu FKS 
Atlético museli pohár vybojovať v netradičnom zápase proti bývalým účastníkom tohto turnaja 
- dnes už dospelým mladým mužom. 
V staršej kategórií sa odohralo dokopy deväť zápasov. Každý z troch tímov hral s rovnakým 
súperom presne trikrát. Celkové víťazstvo na turnaji získali po druhýkrát hráči celku Napajedla 
CF. Tí ovládli všetkých šesť duelov za rekordné štyri hracie dni. Vďaka sponzorovi turnaja - spo-
ločnosti Cemmac bol bohatší aj deň odovzdávania medailí a trofejí. Tričká s logom turnaja za 
ovládnutie súťaží zručností si odnieslo hneď niekoľko chlapcov.
Ihrisko Nad Cigáňom je od tohto leta bohatšie aj o smetné koše. Preto neváhajte s rozumom  
a mierou využiť ihrisko aj smetiaky.

Bernard Brisuda

KONEČNÁ TABUĽKA STARŠEJ KATEGÓRIE:
1. Napajedla (61:9) 12b | 2. Whoopie (17:26) 4b | 3. Predators (18:61) 2b  

JUNIOR CIGÁŇ CUP 2019

Dňa 28. júla sme slávili hody na filiálke v Kľúčovom. Slávnostnej sv. omši predsedal pán de-
kan Ján Smolka, ktorý zároveň predniesol homíliu. Koncelebrovali Mons. Ján Ondrejička  
a pán kaplán Dominik Ondriaš. Dňa 29. augusta naša farnosť putovala k soche Fatimskej Pan-
ny Márie do Nových Zámkov, ktorú požehnal Svätý Otec František. Cestou sme sa zastavili 
na Nitrianskom hrade, kde sme mali prehliadku katedrály, Pribinovej kaplnky, veže, kazema-
tov, diecézneho múzea a pamätnej izby kardinála Jána Chryzostoma Korca. Po sv. omši na-
sledovala sviečková procesia ulicami mesta a zasvätenie Fatimskej Panne Márii. Dňa 7. sep-
tembra zavítala do našej farnosti ikona Kráľovej františkánskej rodiny. Po uvítacej sv. omši, 
ktorú celebroval pán dekan Ján Smolka, sa členovia tretieho rádu františkánskej rodiny po-
modlili sedemradostný ruženec. S piesňou JKS 352 Neopúšťaj nás sme sa rozlúčili s ikonou  
v nedeľu večer po sv. omši, ktorú celebroval pán kaplán Dominik Ondriaš. Dňa 8. septembra, 
na sviatok Narodenia Panny Márie, sme mali hodovú slávnosť v Borčiciach. Slávnostnú svätú 
omšu celebroval pán dekan Ján Smolka a homíliu predniesol pán kaplán Dominik Ondriaš. Dňa  
28. septembra sa v našej farnosti udeľovala sviatosť birmovania, ktorú 102 mladých ľudí prijalo 
z rúk nášho diecézneho otca biskupa Mons. Viliama Judáka. Dňa 29. septembra, na sviatok sv. 
Michala archanjela, sme slávili farské svätomichalské hody. Slávnostným celebrantom a kaza-
teľom bol náš diecézny otec biskup Viliam Judák. Po sv. omši bolo malé agapé, ktoré pripravili 
farské spoločenstvá. Popoludní sa vo farskom kostole konala hodová akadémia, v ktorej účinko-
val známy slovenský recitátor Jozef Šimonovič.

Dominik Ondriaš, kaplán farnosti

Vážení športoví priatelia! 

Už 51 rokov sa v uliciach Ľuborče snažíme rozhýbať malých aj veľkých k zdravému životnému 
štýlu. Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na 51. ročník Behu okolo Ľuborče. Opäť bude pripra-
vená profesionálna chipová časomiera a chipy s GPS lokátorom, ktoré budú všetkých divákov 
informovať o aktuálnej situácii na trati. Pripravili sme pre Vás bohaté vecné ceny pre všetky 
kategórie, a každý účastník preteku obdrží pamätnú medailu k 51. ročníku BOL. 
Hlavná kategória je dotovaná finančnými odmenami v celkovej hodnote 525 €, plus mož-
ná prémia za prekonanie traťového rekordu, ktorý v roku 1998 stanovil Ezayedi Ali z Lýbíe. 
Počas preteku Vás čaká chutné občestvenie pre malých i veľ‘kých, v prípade potreby tejpín-
gu budú k dispozícii  fyzioterapeuti. Behu zdar! 

S pozdravom organizátori preteku: Mesto Nemšová, TJ Družstevník Ľuborča a Champion.Club 

Tešíme sa na Vašu účasť.



SLOVAK FLORBAL CUP 2019
Najväčší florbalový turnaj na Slovensku

Kategória ženy – Víťazky mužstvo Od Tatier k Dunaju „B“
V kádri z Nemšovej – Kristína Vyletelková, Patrícia Štefánková, Denisa Papierniková /ALL  
STARS TEAM - najlepšia útočníčka/.

FINÁLE VÍŤAZOV ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ŠKOL  
UHERSKÝ BROD 25.9. 2019 | ZŠ Opava - ZŠ J. Palu Nemšová 10 : 5

EXTRALIGA
1. kolo: Nemšová – Nitra 17 : 2 | 2. kolo: Nemšová – Pruské 3 : 4 | 3. kolo: Spišská N. V. – Nemšová 4 : 7

PRAGUE GAMES
Najväčší mládežnícky turnaj sveta – Nemšová opäť s medailou

Kategória G12 – 3. miesto.  Zoznam hráčiek: Artmannová Adela, Držíková Alexandra, Gabrielová 
Veronika, Kiačiková Mária, Kresánková Vanesa, Kulová Timea, Motolová Nela, Mrázová Zuzana,  
Mutňanová Ema,  Mutňanová Barbora,  Veleková Romana,  Vendžurová Hana,  Čelinská Veroni-
ka,  Červená Lenka,  Šúkalová Michaela 
Kategória G 14 – 9. miesto.  Zoznam hráčiek: Antalová Eliška Mária, Hlávková Klára, Micháliko-
vá Adriana,  Mikušová Nikoleta, Molnárová Viktória, Ondreičková Kristína, Oškrdová Alexandra, 
Schvandtnerová Ema, Stern Lily,  Šošová Ema, Štefánková Patrícia, Žilová Ivana 
Kategória G16 – 8. miesto.  Zoznam hráčiek: Bilčíková Nikola, Bôbiková Laura, Danková Amy Ella, 
Hoštáková Eliška, Hrnčárová Simona, Hudecová Simona, Kuklová Kristína, Matuščinová Nela, Mi-
chaleková Monika Júlia Mihályiová Daniela, Papierniková Denisa, Papierniková Slávka, Sichan-
hová Diana, Uhrínová Denisa, Vargová Viktória, Vendžurová Michaela, Vráblová Vanesa. 

16. ROČNÍK STUPAVA FLOORBALL CUP 25. – 28. 09. 2019
Florbalistky Nemšovej získali zlato a striebro.

Fantastický úspech sa podaril dievčatám z Nemšovej! Na medzinárodnom turnaji v Stupave 
si vybojovali 2 cenné medaily. V najmladšej kategórii hrali Nemšovčanky len proti chlapcom  
a nenašli premožiteľa. Zaslúžene získali pre Nemšovú už druhé zlaté medaily v histórii Stupava 
cupu. Staršie dievčatá nešťastne podľahli súperovi až vo finále počas posledných 3 min. zápasu.
U-09 - NTS FK ZŠ Nemšová – Havířov (Česko) 5 : 3 | ZŠ Nemšová – Vajda (Maďarsko) 1 : 0 | ZŠ 
Nemšová – Záhorská Bystrica 4 : 0 | ZŠ Nemšová –Snipers Bratislava 2 : 2  
SEMIFINÁLE  ZŠ Nemšová –Snipers Bratislava 2 : 1; FINÁLE: NTS FK ZŠ Nemšová – Galaktik 
Bratislava 4 : 0. Góly: Vendžurová 2, Mutňanová E., Kresánková
G-05 - NTS FK ZŠ Nemšová – Nitra 6 : 1 | ZŠ Nemšová – Kaplice (Česko) 4 : 0 | ZŠ Nemšová – Vajda 
(Maďarsko) 3 : 0 | ZŠ Nemšová – Snipers Bratislava 2 : 2 | ZŠ Nemšová – Komárom (Maďarsko) 3 : 2 
| SEMIFINÁLE: ZŠ Nemšová – Kaplice Česko) 3 : 1 | FINÁLE: ZŠ Nemšová – Snipers Bratislava 0 : 2
Káder mužstva: Artmannová Adela, Artmanová Amelia, Kresánková Vanesa, Kulová  Timea, Kia-
čiková Mária, Michalíková Adriana, Mutňanová Ema, Mutňanová Barbora, Ondrejičková Kristí-
na, Štefánková Patrícia, Šumichrastová Michaela,  
Vedúca za ZŠ: Mgr. Dana Heynes, Tréner: Peter Tydlačka, Vedúci: Kula Vladimír

FLORBAL
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Najťažší pretek na Považí Champion Race má aj charitatívny význam.

Champion Race sa mohol uskutočniť vďaka odhodlaným dobrovoľníkom

Florbalová výprava na najväčšom mládežníckom turnaji sveta - Prague Games

Dievčatá získali zlato na Stupava Cupe

CHAMPION RACE 2019

PRIPRAVUJEME
BEH OKOLO ĽUBORČE
FLORBAL: Extraliga žien - 2. 11. Partizánske | 3. 11. Kysucké Nové Mesto
ŠACH: majstrovské zápasy 3. ligy od 6. 10. 2019
26. ZIMNÁ HALOVÁ MINILIGA: od 16. 11. 2019

Vladimír Gajdoš

Už piaty ročník Champion.RACE je za nami. Treba priznať, že to bola makačka, či už 
chystať, alebo pretekať. Sami by sme to nezvládli, čo potvrdzuje aj STAFF fotka, ktorú sa 
nepodarilo vtesnať do koláže v celej svojej šírke, pričom aj keby, stále tam nie sme kvôli 
baleniu trate všetci. STAFFÁKOM a všetkej pomoci veľké Ď.A.K.U.J.E.M.E. Na štart sa 
postavilo 404 pretekárov. Sme radi, že ste prišli a podporili dobrú vec. Ono sa hovorí, že 
všetkého veľa škodí, no keď sa obzrieme okolo seba, je vidieť, že dobra nie je stále dosť. 
Vašou účasťou na preteku ste pomohli ku krajšiemu letu vyzbieranou sumou 1 050 € Ivanovi  
a Adamovi Bonkovcom z Ľuborče, Miriam Korienkovej z Kľúčového a Jožkovi Belkovi, 
rodákovi zo Závady, bývajúcemu Nemšovej. Ivan je veľký bojovník a silák, pri podaní 
ruky to prezradí stisk ruky a robí kliky na počkanie. Pri našej návšteve chcel buchnúť 
aspoň 5 a urobil 12! Adam zase exceluje vo FIFE na PSku (playstation). Miriam je veselá 
slečna, má rada trpaslíkov, anjelikov, módu, malé uteráčiky a kúpalisko v Trenčíne, kde 
ju môžete spolu s rodinou stretnúť a pozdraviť možno aj dnes. Jožko má rád dychovku, 
sám je perfektný trúbkar, no od úrazu nehral, tak dúfame, že si čoskoro spolu zahráme - 
lebo vieme, že hudba skutočne lieči. Všetkým pretekárom ďakujeme za odvahu a húžev-
natosť, staffu za ochotu a vytrvalosť, partnerom preteku za pomoc a štedrosť a našim 
rodinám za podporu a trpezlivosť. Ešte raz ĎAKUJEME !!! Vidíme sa o rok! 

Mirco, Dominik a Oliver 

Partneri: Trenčiansky samosprávny kraj, Gazdovstvo Uhliská, Slovkolex & Cube Bikes, inSPORT-
line, PATKA, s.r.o, Paintball klub Dolná Súča, Spoločnosť Kováč, OBIM s.r.o, ATV Rescue System, 
Dobrovoľný hasičský zbor Pruské, DHZ Bohunice, Sport Timing Slovakia s.r.o, Aone Nutrition 
Slovakia, Comextrans, BWSS, Auto-centrum, autorizovaný servis a predaj značky ŠKODA, Baka 
foto, MAS Vršatec, DHZ Ilava, DURCI design.


