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S V E T

-

UDALOSTI

Rok 2009 zmenil politickú scénu nielen v Európe, ale aj v Spojených štátoch amerických. Ešte
skôr, ako prinesieme prehľad toho najdôležitejšieho z roka 2009, poznamenávame, že najväčšou a najviac
spomínanou a sklonovanou udalosťou roka bola nepochybne finančno – hospodárska kríza. Štart špirály
celosvetového ekonomického úpadku ekonómovia pripisujú krachu americkej investičnej banky Lehman
Brothers, ktorý bol oznámený ešte v septembri 2008. Nasledovali krachy ďalších bankových
a poisťovacích gigantov a mizéria sa preniesla na celý svet. Dôsledkami krízy vo svete bol hlavne
rast nezamestnanosti a to aj v USA, kde bola prekročená 10 – percentná hranica prvý krát od roku
1983. Každá krajina sa snažila schvaľovať ekonomicko – hospodárske záchranné balíčky a stimuly
v miliardách Eur (Nemecko – 5O miliárd Eur, Taliansko – 2 miliardy Eur, USA – 787 miliárd USD = 613
miliárd Eur ).
A teraz postupne prinášame prehľad toho najdôležitejšieho vo svete.
1. januára sa predsedníctva Európskej únie ujala Česká republika, pričom jej prezident Václav Klaus
bol veľký euroskeptik a samotné vedenie ČR malo vnútorné problémy.
20. januára bol za 44. prezidenta USA inaugurovaný člen Demokratickej strany Barack Obama a to
ako prvý prezident čiernej pleti. Už od začiatku svojho pôsobenia sa snažil zmierovať napätie vo
vzťahoch s inými štátmi aby zabezpečil mier vo svete. Napr. hneď po inaugurácii nariadil zastaviť
procesy s väzňami vo väznici Guantánamo. Dal preskúmať
politiku USA v Afganistane, Pakistane,
rozhodol stiahnuť z Iraku väčšinu bojových jednotiek USA, s Čínou sa dohodol na obnovení vojenského
dialógu. Pre Afganistan predstavil novú stratégiu, jej cieľom je o. i. zničenie bezpečných útočíšť Al- Kaidy.
Podpísal nové zmluvy s Ruskom o znížení jadrových zbraní, zmenil obmedzenia voči kubánsko – americkým
rodinám a prisľúbil nový začiatok vo vzťahoch s komunistickou Kubou. Za všetky tieto aktivity bol na
jeseň roku 2009 vyznamenaný Nobelovou cenou za mier.
27. februára dostala Stredná a Východná Európa možnosť čerpať úvery od Medzinárodného menového
fondu za 24,5 miliárd eur účelovo viazaných na riešenie finančno - hospodárskej krízy.
Už 2. apríla schválili lídri skupiny G20 opatrenia na boj s krízou a nezamestnanoťou za 746 miliárd
Eur. V máji dosiahla miera nezamestnanosti v eurozóne najväčšiu úroveň za posledných 10 rokov.
Zo svetových udalostí treba spomenúť, že v apríli a máji provokovala Severná Kórea svojich susedov
testami jadrových rakiet, ktorá takto ohrozuje neobmedzene svetovú bezpečnosť.
V máji bol celý
svet šokovaný zemetrasením v talianskom meste L´Aquile o sile 6, 3 Richterovej stupnice. Zanechalo
300 mŕtvych, 1500 zranených a tisíce ľudí bez strechy nad hlavou. Akokeby tých vyhasnutých životov
nebolo málo. Svetom sa začali šíriť správy o prvých mŕtvych s diagnózou prasačia chrípka, známa aj pod
názvami prasacia chrípka, mexická chrípka, chrípka typu A H1N1 a pod. V priebehu niektorých
mesiacov sa rozšírila do celého sveta, ale správy o mŕtvych sa rozchádzali, niektoré zdroje uvádzali
700, niektoré 1800 zomrelých. Jedno bolo isté, pandemický vírus chrípky A H1N1 zamestnával v roku
2009 tisícky
zdravotníkov,
lekárov a hygienikov,
ale kráľovsky
dal zarobiť farmaceutickým
spoločnostiam, ktoré na vyrobených očkovacích látkach získali najviac.
V júni bol v Európe zaznamenaný nový štátosprávny pohyb krajiny Grónsko, ktoré je
pričlenené
k Dánsku.
Schválili si vlastné orgány činné v trestnom konaní, súdnictva a prírodných zdrojov.
Grónština bola uznaná ako spisovný jazyk
V júli sa predsedníctva EÚ po neposlušnom Česku ujalo poslušné Švédsko.
August a september sa niesli v znamení veľkých prírodných katastrof. V auguste sa do histórie zapísal
tajfún Kiko na Taiwane ako najsilnejší v histórii meraní. Spôsobil škodu za viac ako 6,5 miliárd USD
a zanechal za sebou 738 mŕtvych, asi 200 nezvestných. V Číne kvôli nemu evakuovali viac ako jeden
a pol milióna ľudí.
V septembri udreli silné zemetrasenia pri ostrove Samoa (8,3 Richter. stup.), zomrelo tu 190 ľudí, na
Sumatre Juhovýchodnú Áziu postihol aj tajfún Ondoj, zahynulo 700 ľudí a škody boli vyčíslené na
viac ako miliardu USD.
a v Indonézii ( 7,6 RS) zomrelo 1000 ľudí.
Koncom roka sa riešil v EÚ problém s Lisabonskou zmluvou. Poľsko a V. Britániu sa podarilo za cenu
ústupkov presvedčiť, nejasný osud tohto dokumentu však ostával v Írsku a susednom Česku. Kvôli
prvému „Nie Lisabonskej zmluve“, sa museli Íri unúvať k referendovým urnám opakovane aj
začiatkom októbra 2009, nakoniec zmluvu podporilo viac ako 67 % voličov. Tvrdším orieškom sa
ukázal český prezident Václav Klaus. Ten sa vytrvalo bránil jej ratifikácii aj potom, čo ju schválili
obe komory českého parlamentu. Celú záležitosť poslal na Ústavný súd, ten však jeho námietky
o nesúlade s českou ústavou neuznal a tak bol nútený aj napriek výhradám tento dôležitý dokument
v novembri podpísať. Radoval sa aspoň z čiastočného úspechu. Podobne ako Poľsko a V. Británia

Po odstránení týchto prekážok sa 1. decembra stala Lisabonská zmluva platnou a 27 štátov EÚ
mohlo pristúpiť k obsadeniu
funkcie prezidenta EÚ a ministra zahraničných vecí EÚ. Po dlhom
zákulisnom vyjednávaní bol za europrezidenta zvolený belgický premiér - ekonóm Herman van Rompuy
( v europolitike menej známy). Za ministerku zahraničných vecí bola zvolená zástupkyňa V. Británie
v Európskej komisii - Catherine Ashtonová.
Rompuy má povesť zástancu tvrdej línie v rozpočtovej oblasti. Je o ňom známe, že jeho hlavnou
prednosťou pri riešení problémov je schopnosť hľadať kompromisy. Je však aj vytrvalým odporcom
prijatia Turecka do EÚ.
V roku 2009 nás navždy opustili známe osobnosti.
V januári podľahol rakovine americký herec Patrick Swayze, v lete ikona pop music Michael
Jackson a nám dobre známy český spevák, žijúci v Amerike - Waldemar Matuška.
Čas ukáže, aké významné osobnosti sa v roku 2009 iba narodili.
S L O V E N S K O

- udalosti , ekonomika, spoločnosť

Slovensko sa 1. januára 2009 stalo 16. krajinou EÚ, v ktorej sa oficiálne začalo platiť
eurom. Slovenskými korunami sme mohli platiť ešte do 15. januára, od 16. januára už len eurami.
Následne sa obyvatelia zbavili vyše 45 miliárd slovenských korún. Po celý rok musel byť tovar
označovaný v oboch menách.
Začiatkom januára zasiahla Slovensko a iné okolité krajiny tzv. plynová kríza a tá spôsobila
obrovské škody. Dôvodom jej vzniku boli spory medzi Ruskom a Ukrajinou o tranzite plynu, ktorý bol
z Ruska zastavený. Mnohé slovenské firmy obmedzili, ba zastavili výrobu. Trvalo to 13 dní, našťastie
naša krajina, ktorá je závislá od dodávok plynu z Ruska vydržala s vlastnými zásobami a obyvateľstvo
v spotrebe nemuselo byť obmedzené. Predseda vlády Róbert Fico spolu s ministrom hospodárstva
Jahnátkom rokovali na Ukrajine i v Moskve, ale neúspešne, až za pomoci plynovodu z Nemecka sa
podarilo dopraviť plyn na Slovensko tzv. spätným chodom.
Hospodárska kríza sa v roku 2009 naplno prejavila aj u nás. Krachovali fabriky, o prácu prišlo
asi 130 tisíc ľudí, celkovo bolo bez práce asi 500 tisíc ľudí. Namiesto hospodárskeho rastu sa
Slovensko dostávalo do rekordného dlhu. V dôsledku hospodárskej krízy sa však nenaplnili obavy zo
zdražovania tovarov pri prechode na euro. Jedno je isté, že vstupom Slovenska do menovej eurozóny
sme na hospodársku krízu až tak nedoplatili.
V marci zriadila vláda Róberta Fica Radu pre
hospodársku krízu, ktorá predstavila 30 protikrízových opatrení v celkovej výške 332 miliónov Eur.
Najdôležitejšími boli :
- šrotovné (cca za 55 mil. Eur) - majitelia starých áut, minimálne 9 rokov, si mohli za finančnej
podpory štátu kúpiť nové auto, staré išlo do šrotu. Vláda tým podporila výrobu a odbyt v automobilovom
priemysle i zachovanie pracovných miest
- oživenie nárastu pracovných miest i s finančnou podporou vytvorenia samostatných živností pre
nezamestnaných, evidovaných na úrade práce
- vytváranie sociálnych podnikov, podpora vzniku za pomoci eurofondov, kde by našli uplatnenie aj
dlhodobo nezamestnaní
- oživenie výstavby diaľnic za pomoci tzv. PPP projektov (štát spojí financie so súkromným
sektorom)
- nový zákon o strategických podnikoch
V roku 2009 začali platiť nové zákony. Pre vodičov
bola stanovená povinnosť dodržiavať
v obciach a mestách 50 kilometrovú rýchlosť. V reštauráciách, firmách či na verejných miestach platí
zákaz fajčenia.
Vládla trojkoalícia strán - Smer-SD ( R. Fico), HZDS (V. Mečiar) a SNS (J. Slota) Vo vláde R. Fica
boli zaznamenané rôzne turbulencie a kauzy. Napr. spoločnosť Interblue Group urobila obchod s
emisiami len za 15 miliónov Eur, v ktorom Slovensko prišlo o cca 66 mil. Eur, k lukratívnym pozemkom
pod V. Tatrami prišli podivným spôsobom ľudia blízki V. Mečiarovi. Aj napriek tomu si najväčšia vládna
strana Smer udržala vysokú podporu voličov.
Slovensko spojili v roku 2009 aj smutné udalosti a nešťastia.
Vo februári sa pri obci Polomka na nechránenom železničnom priecestí zrazil autobus plný
lyžiarov z Bánoviec nad Bebravou s vlakom. Zahynulo tam 12 ľudí. V júli na najväčšom slovenskom
hudobnom festivale Pohoda v Trenčíne za búrky, sprevádzanej silným vetrom, zrútil vysoký stan na
ľudí, ktorí sa tam nahrnuli pred búrkou. Zranených bolo veľa, vážne zranené boli 2 osoby. V auguste
po explózii v Handlovskej bani zahynulo 20 baníkov.
Slovensko získalo svoje zastúpenie v Európskej komisii. Po uvoľnenom kresle po eurokomisárovi
J. Figeľovi, ktorý bol doma zvolený za predsedu strany KDH, bol na mesiac na jeho miesto zvolený
Maroš Ševčovič, dovtedy bol veľvyslancom SR pri EÚ. Po mesiaci, keď boli nové voľby, ho Európska

komisia zvolila do funkcie podpredsedu komisie, kde má na starosti administratívu, čím Slovensko
získalo jedno z vysokých pozícií pri EÚ.
V novembri si Slováci pripomenuli 20.výročie Nežnej revolúcie, ktorá viedla k pádu totalitného
režimu. Zatiaľ čo predstavitelia opozičných strán (SDKÚ-DS, KDH, SMK, OKS, KDS ) oslavovali
s bývalými disidentami, vládna koalícia iba v rovine vyhlásení alebo dokonca s predstaviteľmi bývalého
režimu. Podľa prieskumov si Slováci z novembrových udalostí najviac pamätajú Milana Kňažka a väčšina
z nich sa má lepšie ako pred 20 rokmi.
V roku 2009 významne vzrástlo napätie medzi Slovenskom a Maďarskom. Dôvodom sporu bol hlavne
jazykový zákon. Obviňovanie oboch štátov vyústilo do medzinárodného škandálu, keď do Komárna na
odhalenie sochy sv. Štefana nebol vpustený maďarský prezident Lászlo Sólyom. Maďari následne
zaútočili na naše veľvyslanectvo v Budapešti a zablokovali naše hraničné prechody.
Rok 2009 sa niesol v znamení 3 volieb – prezidenta, do europarlamentu a do VÚC.
V marci odštartovali voľby prezidenta SR. Prvé kolo sa konalo 21. marca. Bolo 7 kandidátov,
z toho 3 ženy. Iveta Radičová – kandidátka strán SDKÚ-DS, KDH, SMK, OKS, podpredsedníčka SKÚDS, poslankyňa NR SR, za vlády M. Dzurindu bola 2 roky ministerkou práce sociálnych vecí a rodiny.
Dagmar Bollová ako občianska kandidátka a Zuzana Martináková za Slobodné fórum. Kandidoval Ivan
Gašparovič, doterajší prezident ako nezávislý s podporou strán Smer-SD, HZD a SNS s volebným
heslom : Cítim sociálne, myslím národne. Ďalej František Mikloško, ktorého navrhla nová strana
Konzervatívna demokratická strana (vznikla odčlenením sa od KDH), Milan Melník s podporou HZDS
a Milan Sidor ako kandidát KSS. Do druhého kola, ktoré sa konalo 4. apríla sa dostali 2 kandidáti Ivan Gašparovič a Iveta Radičová. Zvíťazil a prezidentom SR sa na 5 rokov stal Ivan Gašparovič,
ktorého volilo 1.230.000 voličov, t.j. 55 %, Ivetu Radičovú volilo cca 1 milión voličov, t. j. 45 %.
Prvý krát v histórii existencie EÚ sa konali voľby europoslancov do europar-lamentu naraz vo
všetkých 27 štátoch EÚ. Prebiehali v dňoch 4. až 7. júna, na Slovensku to bolo v sobotu 6.júna. Slovensko si volilo 13 poslancov zo 736 kandidátov, ktorých navrhlo 16
politických strán alebo volebných koalícií. Účasť voličov dosiahla 19,64 % a bola to najnižšia účasť
v celej EÚ. Za stranu Smer-SD bolo zvolených 5 poslancov (Monika Flašíková-Beňová, Vladimír
Maňka, Katarína Neveďalová, Monika Smolková a Boris Zala), za SDKÚ – DS 2 poslanci ( Eduard Kukan
a Peter Šťastný), za SMK 2 poslanci (Edit Bauer, Alajos Mésaros), za KDH 2 poslanci
( Miroslav Mikolášik, Anna Záborská), za ĽS-HZDS 1 poslanec ( Sergej Kozlík) a za SNS 1 poslanec (
Jaroslav Paška).
Voľby do VÚC (Vyšších územných celkov), t.j. predsedov a poslancov VÚC, sa konali v 2 kolách.
Prvé kolo sa konalo v sobotu 14. novembra, kedy boli zvolení poslanci vo všetkých VÚC, celkom 408.
Najviac - 135 (33,09 %), bolo zvolených poslancov, ktorí kandidovali za stranu
SMER – SD,
samostatne, resp. v koalíciách. 57 poslancov (13,97 %) bolo zvolených poslancov za SDKÚ – DS. Na 3.
mieste sa umiestnilo KDH s počtom 51 poslancov (12,50 %). Čo sa týka predsedov VÚC, už 4 boli
zvolení v 1. kole (získali nad 50 %). V nitrianskom VÚC vyhral opäť Milan Belica, ktorého podporovala
široká proslovenská koalícia strán SMER – SD, SDKÚ – DS a KDH, v trnavskom VÚC vyhral znova
Tibor Mikuš ako nezávislý s podporou strán SMER – SD, Nová demokracia, SNS a Strany zelených,
v žilinskom VÚC získal najviac hlasov Juraj Blanár, ktorého podporovali strany SMER – SD, SNS, ĽS –
HZDS, HZD, Strana zelených a Slobodné fórum a v košickom VÚC vyhral Zdenko Trebuľa (SMER –
SD, SMK, ĽS – HZDS, HZD, SF, MOST -HÍD ). V 2. kole boli zvolení predsedovia VÚC v Bratislave, kde
vyhral Tibor Frešo ako kandidát opozičných strán (SDKÚ – DS, KDH, SMK, OKS a Sloboda a solidarita),
v Banskej Bystrici zvíťazil Vladimír Maňka (europoslanec), kandidát strán SMER – SD, a ĽS – HZDS, v
Prešove opäť zvíťazil Peter Chudík za koalíciu SMER – SD, ĽS – HZDS, HZD a SZS) a v Trenčíne
opäť vyhral Pavel Sedláček za koalíciu ĽS – HZDS, SMER – SD a SNS.
P O Č A S I E

A

P R Í R O D A

Rok 2009 sa zaradil, čo sa počasia týka k rokom extrémov. Najvýraznejšie sa na nich podpísali veľké
zmeny teplôt, či v zime alebo v lete.
Rok 2009 skončil na Slovensku v prvej desiatke najteplejších rokov prinajmenšom za posledných 140
rokov. V Hurbanove dosiahla priemerná ročná teplota hodnotu 11,5˚C, čo je od roku 1871, kedy sa
vykonávajú meteorologické pozorovania - 6.miesto. Prvenstvo si zachováva rok 2000 ( potom roky 2007 a
2008).
Už v januári sa prudko ochladilo a takmer až do konca februára nás sužovali mrazy, snehu veľa nebolo.
Najskôr nebola žiadna snehová pokrývka, do 6.januára - Troch kráľov, však neveľa nasnežilo a nízke
teploty sa lepšie znášali. V polovici januára bola u nás plynová kríza, Rusko nám zastavilo jeho
dodávku, boli ohrozené firmy i domácnosti a aby sa šetrilo, mnohé firmy prerušili výrobu. Našťastie
už vo februári sa dodávka plynu do domácností, aj keď nie z Ruska, obnovila. A bol veru najvyšší čas,

bohatý na sneh, ale aj dážď. V tomto mesiaci sa aj oteplilo, sneh sa začal topiť rýchlejšie a aj naše
rieky a potoky boli plné vody niekoľko dní. Našťastie u nás voda veľké škody nenarobila. Aj vo Vysokých
Tatrách bolo veľa snehu, v Žiarskej doline po oteplení spadla mohutná, tzv. „storočná“ lavína,
našťastie sa nikomu nič nestalo. Lavína rozbila chatu horskej služby a trafostanicu. Cesta do
Žiarskej doliny bola zasypaná, bolo tam až 25 metrov snehu. Sneh sa topil až do leta. V apríli
teplotné podmienky pripomínali máj, bol aj silný vietor a zásoby vlahy z marcových zrážok sa rýchlo
vyčerpali. 11. apríla padol v Hurbanove 138 – ročný teplotný rekord - 26,2 stupňa Celzia. V júni
nastali búrlivé lejaky, a dlhotrvajúce viacdenné dažde. Voda naplnila aj naše nemšovsko – ľuborčianske
potoky. Po jednej rýchlej búrke sa potoky tak rýchlo naplnili, že voda pretekala na výšku 2 metrov.
Trvalo to iba chvíľu, voda za chvílu opadla, ale stihla vystrašiť obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti
potokov. Miestne hasičské organizácie v mestských častiach boli v pohotovosti až kým daždivé počasie
neustúpilo. Júl a august boli teplotne nadnormálne, sem – tam búrkové, ale august a september boli
teplotne i zrážkovo primerané, na aké sme dlhodobo zvyknutí. Október sa zase vymykal z toho
dlhodobého normálu, začiatkom jeho druhej dekády sa veľmi ochladilo, teploty boli len nízko nad
nulou. Vo Vysokých Tatrách dokonca už riadne nasnežilo. November bol premenlivý, ale pomerne teplý,
čo trvalo až do polovice decembra, kedy začalo mrznúť. Vysoké mrazy prudko povolili tesne pred
Vianocami a opäť sa rozpršalo. Voda odtekala po zľadovateľom povrchu. Na Štedrý deň sa oteplilo na
4 až 16 stupňov Celzia, bola veľká hmla a dážď. Znova hrozili povodne. Nakoniec možno konštatovať,
a aj podľa predchádzajúceho prehľadu je zrejmé, že aj keď bolo počas celého roka veľa zrážok, či už
vo forme dažďa alebo snehu, bol tento rok skutočne teplotne nadnormálny tak, ako sme to
konštatovali na začiatku tejto kapitoly.
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Prvojanuárové Vítanie Nového roka po polnoci patrilo k neodmysliteľným udalostiam v Nemšovej na
Mierovom námestí pri rozsvietenom vianočnom strome. Zhromaždilo sa veľa občanov, ktorí oslávili
príchod nového roka ohlušujúcimi petardami a prípitkami. Po ich odznení
nasledoval príhovor
primátora mesta Jána Mindára, ktorý vyslovil svoje blahoželania, pričom pripomenul, že rok 2009 sa
v Nemšovej bude niesť v znamení 20. výročia od udelenia Štatútu mesta. Ten bol síce udelený 1.
januára 1989, ale oficiálne oslavy sa budú konať až na jeseň.
V sobotu 10. januára v Kultúrnom centre otvoril 14. mestský ples sezónu plesov a zábav v
Nemšovej, fašiangové obdobie. Takmer 500 účastníkov sa zabávalo do skorých ranných hodín. Zahájili
ho špičkoví tanečníci z Tanečnej školy manželov Pašekovcov latinsko-americkými tancami. Do tanca i na
spríjemnenie celého zábavného večera hrali skupiny HORSUS, BONUS a pre mladých diskotéková
hudba DJ Vaša Hálu, atraktívne boli výhry v tombole, ktoré zabezpečoval mestský úrad ako
organizátor plesu. Vo fašiangovom období sa ešte konali 2 väčšie plesy - po štvrtý krát Skautský
ples
a Školský ples, ktorý organizovala Rodičovská rada pri Spojenej katolíckej škole, oba bývajú
dobre zorganizované a na úrovni.
15.februára 2009 sa konalo Výročné zhromaždenie Miestneho spolku
Slovenského červeného
kríža. Konalo sa v roku osláv 90. výročia Červeného kríža a 60. výročia podpísania Ženevskej
konvencie.
Na sobotu 21. februára pripravil mestský úrad prvú Fašiangovú zabíjačku a Tradičný karnevalový
sprievod po ul. J. Palu. Počasie bolo studené, mrazivé, ale mnoho občanov a celých rodín si zabíjačku
a výrobu špecialít a samozrejme ich ochutnávku nenechalo ujsť. Celé sa to odohrávalo v priestore
dvora Verejnoprospešných služieb a na Mierovom námestí pred nimi, kde bolo postavené pódium pre
vystúpenie Folklórneho súboru Liborčan s hudobným doprovodom - Dychovou hudbou pod vedením
Pavla Králika, Spevom a tancom doprevádzali celú zabíjačku i neskorší karnevalový sprievod. Celé
podujatie bolo vydarené, k dispozícii hlavne pre deti, boli kone a poníky rodiny Dobešových. Mnohé deti
aj využili možnosť povoziť sa na nich. V nedeľu 22. februára sa predstavil v Kultúrnom dome v
Trenčianskej Závade divadelný súbor Žihľavník z Omšenia s veselohrou od P. Petroviča s názvom
Uzol, čím sa dostalo trochu fašiangovej nálady i do tejto mestskej časti.
Mestská knižnica v spolupráci s mestom usporiadala dňa 25. februára
besedu so spisovateľom
Andrejom Štiavnickým o Alžbete Bátoriovej, ktorej životný osud stvárnil v rovnomennom historickom
románe. Dopoludnia sa konala pre žiakov a študentov SOŠ a popoludní pre širokú verejnosť. Spisovateľ
populárnych historických románov o panovníkoch a šľachtických rodoch zo 16. a 17. storočia vo
svojom historickom cykle zobrazil nielen život A. Bátoriiovej, ale aj jej potomkov, spojencov, či
úhlavných nepriateľov.
Mesiac marec odštartoval prvé voľby roka 2009 - voľby prezidenta. Prvé kolo sa konalo 21.
marca od 7.00 do 22.00 hod.. Občania Nemšovej - voliči nad 18 rokov sa mohli dostaviť do 6
volebných miestností, zriadených podľa volebných okrskov - v Nemšovej 3, v Ľuborči, Kľúčovom

ich uviedli v kapitole Slovensko – udalosti). Z 5052 oprávnených voličov sa ich na voľbách zúčastnilo
2381, t.j. 47,10 %.
Ivan Gašparovič získal 1170 hlasov, Iveta Radičová 661, František Mikloško 229, Zuzana Martináková
173 hlasov, Milan Melník 80, Gagmar Bollová 23 a Milan Sidor 21 hlasov. Do druhého kola postúpili
prví dvaja.
21. marca sa
konala aj
humanitárna zbierka
ošatenia. K výzve charitatívnej organizácie
Diakonie z Broumova z ČR sa pripojilo mesto Nemšová a Farská charita Nemšová. Ošatenie a
textílie sa preberali v amfiteátri Kultúrneho centra, vyzbieralo sa ho 3 tony. Členovia Diakonie
šatstvo popreberá, prešíva, prípadne spracuje sa na iný účel, čím pomáhajú ľuďom v núdzi.
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 26. marca konalo vo veľkej sále Kultúrneho centra stretnutie
učiteľov materských, základných, strednej a umeleckej školy. Iniciátorom akcie bol primátor mesta
Ján Mindár, ktorý sa takto
učiteľom poďakoval za náročnú a zodpovednú prácu, trpezlivosť,
láskavosť a obetavosť. Po kultúrnom programe, ktorým predstavili učitelia umeleckej školy výsledky
svojej práce
so svojimi žiakmi,
si učitelia
posedeli
a spoločne s primátorom pohovorili
o problémoch školských i súkromných.
3. apríla uskutočnila Miestna akčná skupina (MAS) Vršatec ( vidˇ Kronika mesta Nemšová za rok
2008) zhromaždenie obyvateľov mesta vo veľkej sále KC. Keďže koncom roka 2008 zorganizovala
anketu, v ktorej občania mohli vyjadriť svoj názor na život a riešenie rôznych problémov v našom
meste. V tento deň boli odprezentované výsledky tejto ankety ako aj možnosti, ako splniť potreby
obyvateľov Nemšovej, vyjadrené v ankete, čím boli občania prizvaní spolupodieľať sa na rozvoji
mesta.
4. apríla sa konalo 2. kolo volieb prezidenta, volebné miestnosti boli otvorené znovu pre 5059
voličov Nemšovej, zúčastnilo sa ho 2707 voličov, t.j. 47,10 %. Ivan Gašparovič, ktorý sa stal
prezidentom, získal 1796 hlasov , Iveta Radičová 911.
Apríl je mesiacom ochrany prírody. Skauti 117. zboru sv. Františka z Asissi Nemšová – Horné Srnie
v dňoch od 16. do 18 apríla zorganizovali čistenie skládok odpadu pri futbalovom ihrisku v
Nemšovej, na Strži a pri čističke odpadových vôd v Ľuborči. Akciu nazvali Ekolovás.
Stavanie májov má v Nemšovej dlhú tradíciu, mesto Nemšová ju neporušilo ani tento rok, krásne
vysoké máje zabezpečili pracovníci VPS, m.p.o.. Vo štvrtok 30. apríla už
o 16.00 hod. sa máj
postavil v Trenč. Závade, o 16.30 hod. v Kľúčovom pred Požiarnou zbrojnicou, o 17.00 hod v Ľuborči
pri Kultúrnom stredisku a skončilo sa v Nemšovej za Kultúrnym centrom o 17.30 hod.. Folklórna
skupina Liborčan a DH Pavla Králika sa postarali o kultúrny priebeh celej akcie, ktorá sa niesla aj
v znamení spomienky na deň oslobodenia Nemšovej počas 2. sv. vojny.
Krásna slnečná sobota dňa 9. mája vyšla organizátorom Pretekov mladých rybárov, ktorá sa
uskutočnila na Štrkovni v Nemšovej. Obvodná organizácia č. 4 SRZ Nemšová prizvala do súťaže
mladých rybárov z okolitých organizácií - H. Srnia, Hornej a Dolnej Súče a z Trenčína. Táto akcia má
už
dlhodobo
takýto široký regionálny záber, vedie mladých ľudí k ušľachtilému cieľu,
k starostlivosti o prírodu i k zdravej súťaživosti. Z 228 kusov nachytaných rýb (kapry, karasy,
pleskáče, beličky ) putovalo naspäť do jazera, 42 kusov si podelili súťažiaci. Okrem toho bolo
rozdaných 77 hodnotných cien, tí, ktorí nebodovali, si mohli ceny vylosovať.
V chlapčenskej
kategórii zvíťazil Peter Zemko (1795 bodov) z Obvodnej organizácie č. 2 Trenčín, v dievčenskej
kategórii to bola domáca súťažiaca z nemšovskej organizácie - Dominika Chudová (894 bodov). Krásne
ceny mohli organizátori pripraviť aj vďaka mnohým podporovateľom a sponzorom, medzi ktorými
nechýbal ani Mestský úrad Nemšová, obecné úrady z Horného Srnia a Dolnej Súče. Aj vďaka nim, ale
hlavne zanietenosti predsedu nemšovskej organizácie Ing. Antona Chudu a celého výboru, mala súťaž
dobrú úroveň.
K máju neodmysliteľne patria
oslavy
Dňa matiek v druhú májovú nedeľu, tento rok pripadla na
10.mája. Každý rok od roku 1990, kedy sa obnovili tieto oslavy, za minulého režimu zakázané, je
organizátorom Klub Kresťanskodemokratického hnutia v Nemšovej spolu s Mestom Nemšová. Toto
podujatie i tohto roku prilákalo do KC v Nemšovej nielen mamičky, babičky či prababičky, ale celé
rodiny a rodičov detí z materských škôl, ktoré pripravili pekný
a milý kultúrny program. Každá
matka, resp. každá žena bola už pri vchode obdarovaná kvetom. Deti vystupujú na tomto podujatí
veľmi rady a rodičia si ich fotia alebo natáčajú na video. Podujatie otvoril primátor mesta Ján
Mindár. Jeho príhovor bol venovaný nielen tomuto sviatku, ale využil prítomnosť mnohopočetného
publika a oboznámil ho s dianím v meste, hlavne s prebiehajúcimi akciami a zároveň pripomenul, že
mesto Nemšová oslavuje t. r. 20. výročie udelenia štatútu mesta. Potom nasledoval príhovor
predsedníčky klubu KDH pani Marty Bobošíkovej. Po ňom už javisko patrilo deťom, ktoré všetkým
mamám k sviatku uvili kyticu z básničiek, tancov a pesničiek.
16. mája sa stretli veriaci z Nemšovej a okolia v Trenčianskej
Závade, kde oslávili sviatok
Zjavenia Panny Márie vo Fatime. Hlavným celebrantom bol Ján Kušnír, tiež pôsobil ako kaplán aj

18. - 21. mája sa konali na Strednej odbornej škole sv. Rafaela ústne maturitné skúšky 42
študentov. Tie boli vyvrcholením externej a praktickej časti maturitnej skúšky. V externej časti sa
písali testy, tzv. monitory zo slovenského jazyka a literatúry (úspešnosť bola 70,3 %), z anglického
jazyka (55,1 %) a nemeckého jazyka (64,8 %). Praktická časť predstavovala skúšky z odborných
predmetov. 4 študenti obhajovali vlastný projekt. Tu bola priemerná známka 1,00. 38 študentov
maturovalo z praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy s priemernou známkou 2,37. Až
potom nasledovala ústna maturitná skúška zo slov. jazyka a literatúry, anglického a nemeckého
jazyka a z odborných predmetov. Priemerná známka bola 2,20. Všetci študenti maturitu úspešne
zvládli. 22. mája sa konala slávnostná sv. omša v kostole sv. Michala pre maturantov, ich rodičov
a profesorov. Maturanti, odetí v slávnostných talároch, doprevádzaní riaditeľom školy Ing. Milošom
Čižmárikom, celým profesorským zborom, išli od budovy Spojenej katolíckej školy až po kostol
v slávnostnom sprievode. Po skončení slávnostnej bohoslužby, bolo v kostole vyhodnotenie maturitných
skúšok. Riaditeľ školy a primátor mesta odovzdali ocenenia najlepším študentom.
30. mája sa Nemšová stala súčasťou 49. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky, ktoré usporadúva
VŠK Dukla Trenčín, Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom a Trenčiansky samosprávny kraj.
Cyklisti sa sústredili na Mierovom nám. v Nemšovej, kde mali ostrý štart pri kostole o 13.00 hod.
a 10 krát absolvovali okruh Skalka nad Váhom – Zamarovce - Orechové- Istebník - Hrabovka a po
10 razoch naspäť do Nemšovej.
6. júna sa uskutočnili voľby poslancov do Európskeho parlamentu ako druhé v poradí v roku
2009. Počet oprávnených voličov bol v Nemšovej 5080, volieb sa napokon zúčastnilo 926, čo činilo
18,22 %, volilo sa v tradičných 6 volebných okrskoch. Tak ako bol celkový výsledok v rámci
Slovenska, najviac hlasov aj tu získali poslanci za SMER – SD (234), potom za KDH (227) a za
SDKÚ – DS (114).
6. júna sa nielen volilo, ale kroky našich občanov i z ďalšieho okolia smerovali do Ľuboreckej
doliny ku studničke Pod Košármi a kaplnke sv. Huberta, kde sa konal druhý ročník Dňa sv.
Huberta s mnohými sprievodnými podujatiami.
V tomto roku sa organizátorom - Poľovníckemu
združeniu Háj pod vedením Františka Begáňa podarilo zrekonštruovať viadukt nad kaplnkou
a osadiť 26,5 m koľajníc, 32 podvalov, 2 ponváglov (vozíkov), ktoré sú zapojené za lokomotívou,
ktorá je podobná tej, aká tu v minulosti premávala. Skôr ako uvedieme, ako sa podarilo získať
takúto lokomotívu, začrieme
do histórie, hodnoverne zaznamenanej v knihe
Medzi Vlárou
a Váhom od našej rodáčky Ireny Prnovej z Ľuborče. V roku 1894 sa stal majiteľom ľuboreckých
lesov a nemšovskej sklárne veľkostatkár Anton Dreher, pôvodom Rakúšan. Ľuborecká dolina dostala
po ňom pomenovanie Antonstál. Keďže skláreň potrebovala veľa dreva na kúrenie, bola na jeho
rýchlejšie zvážanie postavená lesná železnička. Jej dĺžka bola 12 km a viedla z Ľuborče (vtedy
mala názov Liborča) do Podkopaného. Stavba bola veľmi náročná, pracovali tu robotníci z Liborče
a okolia. Bola dômyselne vybudovaná, slúžila na prepravu dreva z lesov do depa, ktoré bolo v Liborči
na mieste, kde sú postavené tzv. 2 bytovky za obchodom Jednota. Preprava sa uskutočňovala
vozíkmi (ponváglami). Tieto do lesa vytiahli kone, ktoré sa potom naprázdno vracali späť domov po
poľnej ceste (išla takmer súbežne). Naložené ponvágle sa smerom do depa pohybovali samočinne,,
železnička mala tomu prispôsobený samospád, z hôr až do depa neustále klesala a vozíky sa zastavili
až v depe. Obsluhovali ho 3 hamovkári, ktorí náklad brzdili, aby sa, nevyvrátil v zákrutách.
Od
roku 1925 ťažnú silu koní vystriedal malý rušeň na naftový pohon - malá drezina. Po Antonovi
Dreherovi zdedila majetok grófka Edeltrúda Kulmerová. V roku 1945, keď nastúpil komunistický
režim, boli lesy zoštátnené, ale železnička pracovala až do roku 1964. Postupne boli aj koľajnice
vytrhané, všetko
zarástlo, zostal po nej len
široký chodník, na mnohých miestach aj ten
prerušený poľnohospodárskou výrobou alebo na ňom vyrástli stromy a pod. Železničku nahradila
asfaltová cesta, po nej sa prepravovalo drevo z Antonstálu ešte aj do depa, ale aj to bolo neskôr
zrušené. Aj skláreň prešla na iný druh paliva. Toľko história, železnička v Ľuborči je dnes už len
spomienkou a práve na oživenie tejto spomienky bol osadený fragment železničky. A ako sa k tomu
dopracovali organizátori Dňa sv. Huberta ? Obrátili sa na zástupcov Čiernohorskej železničky
z Čierneho Balogu - Ing. Aleša Bíleka a Petra Joachymstála. Oni sa tiež snažili oživotvoriť ich
železničku skoro 20 rokov, čo sa im aj podarilo a teraz premáva v rámci turizmu. Tí ponúkli našim
zástupcom lokomotívu zn. DEUTZ na dieselový pohon, vyrobenú v Paríži v roku 1944. Bola používaná
pri lesnom zvážaní vo Vígľaši, neskôr premávala v Kysuckom múzeu, kde sa pokazila. Tá bola našim
ponúknutá v roku 2008 na dlhodobé zapožičanie. Prevoz do Trenčína sa uskutočnil 23. novembra
2008. Celková oprava trvala do 23. mája 2009, potom bol celý komplex (vozíky, koľaje a lokomotíva)
dopravený do Ľuborčianskej doliny, kde bol 6. júna slávnostne otvorený.
Celá slávnostná chvíľa sa
začala sv. omšou so svätohubertovským sprievodom. Poľovníci niesli obetné dary prislúchajúce ich stavu :
ulovených bažantov, prepelice, ryby, lesnicu, poľovnícky klobúk a historický tesák (pasovací nôž).
Tento rok nechýbal ulovený srnec 16-torák, naaranžovaný na vetvičkách a čečine

Sv. omšu celebroval dekan – správca nemšovskej farnosti vdp. Mgr. Anton Košík a vdp. kaplán Mgr.
Eduard Janíček. Z kázne p. dekana zaujala aj táto myšlienka :
„ ....že máme ešte takéto krásne zákutia, že môžeme ešte ísť niekde do ticha, kde môžeme
rozmýšľať o sebe, o svojom živote, kde môžeme uniknúť pred tým hlukom, ktorý nás vedie k tomu,
čo sme a načo sme. Práve na takomto mieste môžeme nájsť hlboké myšlienky, veď aj o tom hovorí
odkaz sv. Huberta, ktorý v prírode našiel spamätanie sa, ktorý v prírode našiel spamätanie sa, ktorý
práve v prírode našiel inú odpoveď svojej vlastnej duše k tomuto svetu, aby chránil všetko živé a nie
ničil. Nech nás aj tento deň povzbudí, aby sme hľadali aj medzi sebou to dobré..... „ Po skončení
sv. omše
sa všetci slávnostným sprievodom odobrali z priestoru pred kaplnkou sv. Huberta ku
studničke pod Košármi, kde program pokračoval mnohými sprievodnými podujatiami, ako bola
prezentácia lesničiarov z Lesníckej školy Liptovský Hrádok, ukážka pasovania poľovníka za lovca
raticovej zveri, prezentácia poľovníckych psov, ukážky vábenia zvierat, ukážky sokoliarskych dravcov
a sami si mohli vyskúšať lukostreľbu, jazdu na koňoch, povoziť sa na drevenných kolotočoch, ktoré
pripravili skauti. Na dobrú náladu hrala Dychová hudba Ladčanka až do neskorých večerných hodín,
bolo možné zakúpiť si občerstvenie. Toto všetko sa podarilo uskutočniť vďaka podpore mesta
Nemšová, primátorovi Jánovi Mindárovi, pracovníkom VPS, m.p.o a samozrejme vďaka
mnohým
sponzorom, ale aj vďaka množstvu dobrovoľníkov. Aj keď sa Deň
sv. Huberta v prevedení
organizátorov skončil, kaplnka sv. Huberta je prístupná po celý rok, stala sa miestom, tak vhodným
nielen na pozeranie, ale aj na nerušenú meditáciu v lone našej krásnej prírody.
Hlavný organizátor František Begáň celú akciu nasledovne :
„Uvedené podujatie existuje ako jediné svojho druhu v našom trenčianskom regióne. Svojím širokým
rozsahom oslovuje poľovnícku aj laickú verejnosť, deti, mládež a prináša kultúrne, spoločenské,
športové a duchovné oživenie života v našom meste a regióne. Je prezentáciou histórie, tradícií
a súčasného poľovníctva ako takého.“
Dňa 17. júna bola obnovená staršia tradícia - vítanie nových občiankov mesta Nemšová. Mestský
úrad pozval 26 rodičov a ich deti, ktoré sa narodili od 29. 10. 2008 do 27. 3. 2009 do obradnej
siene mesta v Kultúrnom centre. Po príhovore zástupcu primátora Ing. Františka Bagina, boli rodičia
a ich deti predstavené, rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy mesta. Zástupca mesta im potom
odovzdal blahoželanie, kvietok a vkladnú knižku s finančnou hotovosťou, na ktorú môžu dieťaťu sporiť
až do 18. roku života. Na záver zaželal rodičom, aby zo svojich detí vychovali ľudí zodpovedných
a pripravených na všetky nástrahy života.
Aj dňa 25. júna pozval primátor mesta do obradnej siene najlepších žiakov našich škôl, kde im
udelil ocenenia za výborný prospech, usilovnosť, slušné správanie či aktivitu pri vyučovaní a športe. Na
návrhy svojich učiteľov a profesorov si prebrali ocenenia z rúk zástupcu primátora Ing. F. Bagina za
ZŠ J. Palu 17 žiakov, za Spojenú katolícku školu - špeciálne triedy 3 žiaci, základnú školu - 11
žiakov a za strednú školu 5 žiakov. Podrobne uvádzajú školské kroniky.
Počas mesiaca júla a augusta
sa každú nedeľu o 18.30. hod. konali v amfiteátri KC koncerty
dychových hudieb, slovenských a to v rámci tradičného Nemšovského hudobného leta v roku 2009 to
bol už 32. ročník. Vystúpili : DH Bodovanka, DH Bojnická kapela, DH Opatovanka, DH Bučkovanka,
DH Nadličanka, DH Ladčanka, DH Skalanka a na záver DH Nemšovanka.
Druhá charitatívna zbierka ošatenia roka sa konala aj 18. júla. Pre potreby broumovskej Diakonie
ju usporiadalo mesto Nemšová a Farská charita Nemšová. Novinkou tejto zbierky bolo, že sa
nezberalo len v Nemšovej, ale aj v mestských častiach - v Kľúčovom v Požiarnej zbrojnici a v
Trenčianskej Závade v Kultúrnom dome. Pracovníci VPS potom všetko prevážali do Nemšovej.
V poradí už 14. ročník Nemšovského jarmoku sa konal 14. - 15. augusta a to na uliciach
Janka Palu, Sklárskej a Mierovom námestí. Sprievodnými podujatiami boli výstavy našich občanov
v Kultúrnom centre, Petronely Novosadovej - sklo, obrazy, šperk, Lucie Štefancovej - sklenená
vitráž, bižutéria, šperk a výstava Ivana Bobota - fujary. Popri predajných stánkoch s rôznym, hlavne
textilným tovarom, obuvou, upomienkovými predmetmi, ľudovými remeslami, tu boli stánky
s občerstvením, vínom, burčiakom, pečeným mäsom, cukrovou vatou a pod., si mohli návštevníci vypočuť
vystúpenia rôznych hudobných skupín, či už to boli moderní rockeri ( Jojo Band, Out of Mind), či
tradičné ľudové kapely ako Dychová hudba Hodovanka, Hudobná skupina Bana Band Petra Chlebanu,
ktorá sa v piatok večer postarala o poriadnu jarmočnú veselicu pred pódiom na Mierovom námestí.
V sobotu patrilo toto pódium Dychovej hudbe Závadanka tradične v tento deň si ľudia pozreli
sprievod mažoretiek z Novej Dubnice a tiež si mohli vypočuť Dychový orchester z Novej Dubnice.
Na ukončenie to bol Folklórny súbor Družba z Trenčína.
7. ročník Nemšovského dychfestu sa konal v nedeľu 30. augusta od 16. 00 hod. v amfiteátri KC
v Nemšovej. Pod režijnou taktovkou Jozefa Patku, kapelníka DH Nemšovanka sa pred publikom
z Nemšovej a širokého okolia predstavili hudobné skupiny, ktoré na Dychfeste ešte nevystupovali:
Mladík z Horného Srnia, DH Nedanovčanka, DH Chtelničanka, DH Medňanka, DH Maguranka z

Kanianky, DH Vlkošáci z ČR a celé to svojským ľudovým humorom okorenil ľudový rozprávač strýco
Izidor zo Žitavian.
Začiatok septembra nebol poznačený len slávnostným otvorením nového školského roka, ale aj
Medzinárodnými cyklistickými pretekmi - 53. ročníkom Okolo Slovenska, ktorého bola Nemšová
súčasťou. V nedeľu 6. septembra prechádzala 5. etapa pretekov z Ilavy cez Nemšovú o 9.46 hod.
po ul. J. Palu ku kostolu, odtiaľ odbočili na ul. SNP smerom ku kruhovému objazdu a odtiaľ do
Borčíc. Preteky boli organizované v spolupráci so ZMOS, ktorého je Mesto Nemšová členom.
V rámci pretekov ZMOS vyhlásil 5. ročník súťaže o najlepšie pripravenú obec, či mesto na
privítanie účastníkov pretekov. Občania
a obchodné prevádzky boli vyzvané, aby pripravili okolie
svojich domov čo najlepšie a aby prišli povzbudiť pretekárov. Aj keď divákov veľa nebolo, nevieme
posúdiť ako Nemšová obstála v rámci súťaže, ale čo sa týka čistoty a poriadku, určite dobre.
Oslavy 2O. výročia udelenia štatútu mesta
V rámci prehľadu udalostí v meste Nemšová v roku 2009 boli oslavy udelenia štatútu mesta hlavnou
udalosťou roka
2009, obsahovo i rozsahom sprievodných aktivít, zaangažovanosťou mnohých
jednotlivcov, kolektívov, škôl, publikačnej činnosti. Bol vydaný Pamätný list, letáčik k 20. výročiu a
časopis Nemšovský spravodajca č. 3 roku 2009 bol celý venovaný tomuto výročiu. Štatút mesta bol
udelený k 1.januáru 1989, verejné oslavy sa uskutočnili v dňoch 25. septembra až 4. októbra a to
pod taktovkou
mestského úradu.
Venujme sa najskôr histórii a tomu, čo predchádzalo. Udelením
Štatútu mesta Nemšová dňa 1. januára 1989 sa zavŕšila niekoľkoročná etapa príprav. Skončila sa
dovtedajšia história samostatného rozvoja 4 obcí - Nemšovej, Kľúčového, Ľuborče a Trenčianskej
Závady, ktoré
prostredníctvom verejných
zhromaždení prejavili vôľu rozvíjať sa spoločne
(Poznamenávame, že vo vtedajšom ponímaní bola vôľa tzv. verejných zhromaždení viac - menej
nanútená ako myšlienka spájať všetko do spoločných administratívnych celkov ). V 70- tych rokoch sa
obce zlúčili pod jeden národný výbor - Miestny národný výbor obcí Nemšovej a Ľuborče a neskôr
aj Kľúčového a Trenčianskej Závady. Obdobie po zlúčení bolo poznamenané aktivitou
budovania
infraštruktúry
inžinierskych sietí - kanalizácie
vrátane čističky odpadových vôd, vodovodu,
plynofikácia, výstavba miestnych komunikácií,
bytov vo
veľkých
bytovkách, kultúrneho domu,
športovej haly, kúpaliska a pod. Po zlúčení bol počet obyvateľov dostatočný i na udelenie štatútu.
V roku 1980 po voľbách do národných výborov vznikla jedna obec pod spoločným názvom Nemšová,
riadená spoločným národným výborom. V roku 1988 už bola pripravená podať žiadosť o udelenie
štatútu mesta, tá bola nadriadenými orgánmi akceptovaná a k 1. januáru 1989 dostala Nemšová
štatút. Vo februári 1989 sa za účasti občanov a významných osobností uskutočnilo 1. slávnostné
zasadnutie Pléna Mestského národného výboru Nemšová, ktoré oficiálne prevzalo udelený štatút.
Do vedenia boli zvolení : predseda Fridrich Mrázik, podpredseda Ján Mindár, tajomník Eva
Mazanovská. Po uskutočnení nežnej revolúcie v novembri 1989, kedy sa komunistický režim zmenil
na demokraciu, nastali zmeny i vo vedení MsNV Nemšová, do pléna boli kooptovaní noví poslanci,
celkom ich bolo 55. Tí zvolili nové vedenie MsNV, predsedom sa stal Jozef Rea, podpredsedami Ján
Mindár a Jozef Kraus, tajomníčkou Anna Holá. Na jeseň roku 1990 sa konali už prvé slobodné
voľby poslancov už nie do pléna, ale do miestnych a mestských zastupiteľstiev, už nie predsedov, ale
starostov a primátorov, ale už nie do národných výborov, ale do čela obcí a miest (obce volili starostov
a mestá primátorov). Voľby boli nazvané komunálne. Národné výbory boli zrušené, zostali len obecné
a mestské úrady a Nemšová, keďže mala udelený štatút mesta, sa stala Mestským úradom. Na čelo
obcí a miest ako aj do zastupiteľstiev mohli kandidovať kandidáti za rôzne politické strany
a hnutia, ktoré v tom čase vznikali. Na prvé štvorročné obdobie demokracie rokov 1990 - 1994 bol
za primátora zvolený Jozef Rea za hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN) a za rôzne strany bolo
zvolených 24 poslancov, za zástupcu bol zvolený Ján Bobot za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
Tajomníci boli nahradení prednostami, prvou prednostkou mestského úradu sa stala Anna Hollá.
Druhé komunálne voľby v roku 1994 na obdobie do roku 1998 vyhral Ján Mindár ako nezávislý
kandidát (predtým bol členom Komunistickej strany Slovenska- KSS). Zástupcom sa stal Jozef Rea za
VPN a prednostkou úradu Anna Hollá. Za rôzne strany a hnutia bolo zvolených 24 poslancov.
Obdobie 1998 - 2002 - primátor Ján Mindár ako nezávislý, zástupca Ing. Anton Šumichrast (KDH),
prednosta Pavel Králik, obdobie 2002 - 2006 - primátor Ján Mindár, zástupca Pavel Králik (KDH) ,
prednosta Bc. Stanislav Mičko, v tomto období sa volilo už len 13 poslancov. Na obdobie 2006 2010 bol zvolený Ján Mindár za primátora, zástupcom sa stal Ing. František Bagin ako nezávislý
kandidát, prednostom bol Pavel Králik, zvolených bolo 13 poslancov.
Počas tých 20 rokov Mesta Nemšová ako sídelného útvaru:
došlo k veľkému rozmachu, veľa sa investovalo, opravovalo, stavalo, vznikali nové organizácie
v správe mesta (Verejnoprospešné služby, Mestská pálenica), postavil sa diaľničný privádzač, čím sa

Nemšová stala atraktívnou pre nových investorov (Veľkosklad Lidl) a obyvateľov, ktorí tu stavajú
nové domy, postavili sa nové nájomné byty, pokračuje sa v odkanalizovaní mesta a pod.
- založili sa nové spoločnosti : Regionálne združenie Vlára - Váh (1999), Mestská pálenica, s.r.o.
(2000), Regionálna vodárenská spoločnosť (2006)
vznikali nové kultúrne a spoločenské podujatia : Nemšovský jarmok (1995), mestské noviny
Nemšovský spravodajca (1996), Mestský ples (1995), Festival dychových hudieb Dychfest ( 2002),
Fašiangový karneval (2002)
Konkrétne je všetko popísané v kronikách mesta za jednotlivé roky.
Ešte sa vrátime k oslavám. Piatok - 25. septembra bol významný deň. Už ráno sa začal športovými
hrami a súťažami žiakov našich škôl, ktorí takto oslávili tento pamätný deň. Popoludní na pozvanie
primátora mesta, prišli na oslavy významní hostia : prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič,
ktorý tu bol prvý raz v histórii mesta, poslanci Národnej rady SR Milan Hort, Martin Fedor,
europoslankyňa Anna Záborská, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Milan
Sedláček,
ďalší významní činitelia politického, kultúrneho a hospodárskeho diania, významní rodáci, bývalí i
terajší poslanci mestského zastupiteľstva, tiež bývalí funkcionári a zamestnanci mesta a zástupcovia
družobného mesta Hluk na Morave. Slávnostný galaprogram sa uskutočnil vo veľkej sále Kultúrneho
centra. Najskôr však bol prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič, spolu s významnými hosťami
na mestskom úrade prijatý u primátora mesta, obdržal od neho ako dar fujaru. Tu pobudli
v neformálnom rozhovore s pracovníkmi úradu, odtiaľ slávnostným sprievodom prešiel do Kultúrneho
centra. Mnoho občanov ho po ceste pozdravovalo, prípadne podal si s niektorými ruku.
Na úvod slávnosti primátor mesta Ján Mindár, privítal vzácnych hostí menovite, ako aj ostatných
prítomných na pôde najmladšieho mesta na Strednom Považí a v krátkosti sa dotkol samotného
aktu udelenia štatútu mesta, ktoré bolo vyvrcholením niekoľkoročného úsilia spojených obcí najskôr
do jednej obce, ktorej bol 1. januára 1989 udelený štatút mesta. Krátke pozdravné príhovory
predniesli prezident Ivan Gašparovič, poslanec národnej rady Milan Hort, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Milan Sedláček a starosta dlhoročnémo družobného mesta Hluk Ján Šimčík.
Pri tejto slávnostnej príležitosti boli udelené ceny s následným zápisom do Pamätnej knihy mesta.
Cenu mesta Nemšová obdržali :
- Ján
Mindár, primátor mesta, za zásluhy o vznik mesta - cenu udelil prezident SR Ivan
Gašparovič. Ďalšie ocenenia udeľoval primátor mesta.
- mesto Hluk za udržania dlhoročnej družobnej spolupráce medzi obidvomi mestami –
- Vojtech Korvas, dlhoročný kronikár mesta
- Biskupský úrad Nitra - za zásluhy a spoluprácu pri zriaďovaní základnej a strednej katolíckej
školy, t. č. Spojenej katolíckej školy
Cenu primátora mesta prevzali :
- Fridrich Mrázik, dlhoročný predseda spojenej obce bývalý predseda MsNV v Nemšovej v rokoch
1976 - 1989 za zásluhy o vznik mesta
- Karol Bartek, rodák z Nemšovej, dlhoročný organizátor stretnutí rodákov v Bratislave
- Augustín Belko in memoriam, bývalý starosta Trenčianskej Závady, za angažovanosť pri zlučovaní
obcí - prevzal syn
- Elena Bahnová in memoriam, dlhoročná členka dobrovoľného hasičského zboru v Nemšovej – prevzal
manžel
- Ján Chmelina z Ľuborče, ul. Družstevná, dlhoročný funkcionár národného výboru
- Ján Šedivý , rodák z Kľúčového, z pozície svojej funkcie na Ministerstve dopravy sa pričinil
o vybudovanie mnohých investičných akcií v Nemšovej
- Florbalový klub Nemšová - za dosiahnuté úspechy a reprezentovanie mesta Nemšová v športe –
prevzal prezident klubu Peter Tydlačka
Ďalej sa pokračovalo hodnotným kultúrnym programom, v ktorom vystúpili :
- naša rodáčka Eva Kristínová s krásnym recitátorským umením, sólista opery SND Otakar Klein,
Folklórny vojenský súbor Jánošík, Folkórny súbor Liborčan, Mužský spevácky súbor Nemšovan. Po
skončení galaprogramu sa pozvaní hostia odobrali na 1. poschodie, kde bolo pripravené občerstvenie
vo forme rautu, (švédskych stolov ). Slávnostný prípitok predniesol prezident SR Ivan Gašparovič.
Nezabudlo sa aj na ostatných občanov, pre ktorých bolo tiež pripravené občerstvenie
( guláš, pivo, víno) vo veľkej sále, kde mali všetci voľný vstup. Na veľkoplošnej obrazovke bol zároveň
premietaný DVD film k 20. výročiu mesta. Neskôr im na počúvanie i do tanca zahrala skupina Bana
Band Petra Chlebanu.
Oslavy pokračovali i v sobotu 26. septembra - najmä pre mladú generáciu boli pripravené hudobné
produkcie v areáli Letného kúpaliska. Ďalej tiež v nedeľu 27. septembra a 4. októbra sa odohrali
futbalové a florbalové zápasy.
V nedeľu 4. októbra sa pri tejto príležitosti slúžila slávnostná sv. omša vo farskom kostole a po

osláv bola aj výstava prác žiakov pod názvom Moje mesto, kde žiaci nakreslili, ako vidia oni
svoje mesto vo výtvarnom prevedení. Jej prezentácia bola tiež v Kultúrnom centre.
Aj keď sa za uplynulých 20 rokov budovania mesta nič nerodilo ľahko a jednoducho,
málokto
z tých, ktorí stáli pri jeho zrode spomínal na ťažkosti. Tých 20 rokov bolo aj skúškou, či to bola
správna cesta. Dnešok a súčasný vývoj potvrdzuje, že spojenie obcí do väčšieho celku až na úroveň
mesta sa v každom ohľade vyplatilo.
Mesiac október je prezentáciou výsledkov práce našich záhradkárov, ktorí usporiadali v dňoch 9. 12. októbra 43. ročník Výstavy
ovocia, zeleniny a kvetov.
Podieľali sa na nej obidve
záhradkárske organizácie
v spolupráci s Mestským úradom. Pod dohľadom koordinátorky a
pracovníčky MsÚ Ing. Evy Brandoburovej, ktorá i sama aranžovala mnohý vystavovaný sortiment, sa
výstava vypracovala na vysokú
úroveň.
Na jej otvorení sa
zúčastnili obaja predsedovia
záhradkárskych organizácií , Ing. Jozef Krchňávek, Anton Štefánek, primátor mesta, ktorý sa vo
voľnom čase venuje pestovaniu a šľachteniu gladiol. Celkom vystavovalo 105 vystavovateľov súkromných osôb i organizácií a to nielen z Nemšovej. Okrem známych druhov ovocia a zeleniny, sa
vystavovali aj nové druhy. Novinkou na výstave bolo 30 druhov georgín, ktoré vystavoval predseda ZO
Slov. zväzu záhradkárov č. 1 Anton Štefánek. Boli tu tropické plodiny, aranžované kaktusy, sušené
kvety a iné. Prezentovali sa tu aj miestni včelári. Samostatnou kapitolou býva na výstave blok
venovaný
liečivým rastlinám, ktorý vystavuje Občianske združenie Veronika, Klub zberateľov
a pestovateľov liečivých rastlín z Trenčína, jeho členmi sú aj Nemšovania. Liečivé rastliny, čajové
zmesi, koreniny či med si mohli návštevníci priamo zakúpiť u ekologického pestovateľa Pavla Jakúbeka
z firmy Ekofarm Podskálie.
Od domácich vystavovateľov bolo možné zakúpiť med, perníky, kytice zo sušených kvetov, ktoré
vystavovala Bernardína Brisudová a Terézia Podoláková, obrazy a sklo, od Pavla Bobota, rôzne
umelecké výrobky zo skla a bižutérie od Petronely Novosadovej. Výstava bola aj t. r. doplnená
výtvarnými prácami žiakov základných, materských škôl a základnej umeleckej školy. Výstava bola po
obsahovej a a organizačnej stránke zvládnutá veľmi dobre. Dobrú úroveň si udržuje vďaka podpore
mestského úradu, zanieteniu záhradkárov a tiež vďaka tomu, že umožnili vystavovať aj nečlenom z
Nemšovej a iných miest. To všetko prispelo k jej obohateniu a spestreniu.
Október ako jesenný mesiac je venovaný starším, ktorí už tiež prežívajú svoju jeseň života ako mesiac
Úcty k starším. Vďaka organizátorom - Mestskému úradu a Seniorklubu a MO Jednoty dôchodcov
v Nemšovej sa dňa 18. októbra stretli v Kultúrnom centre v Nemšovej na spoločenskom večierku.
V rámci oficiálnej časti vystúpil aj primátor mesta s gratuláciou jubilantom - členom Seniorklubu, ktorí
sa v roku 2009 dožili okrúhleho životného jubilea.
V piatok 6. novembra podvečer bolo za ZŠ J. Palu slávnostne otvorené viacúčelové ihrisko
s umelou trávou, ktoré má rozmery 40 x 20 m a bude slúžiť v dopoludňajších hodinách na telesnú
výchovu jednotlivých škôl v Nemšovej a odpoludnia pre verejnosť. Za sprievodu dychovej hudby Pavla
Králika pásku prestrihol primátor mesta za účasti Dušana Galisa, (Smer – SD) splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre šport, poslankyne NR SR Ing. Košútovej (Smer – SD), predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja Milana Sedláčka (HZDS), poslancov Ms. zastupiteľstva v Nemšovej, pracovníkov
mestského úradu, zástupcov organizácií (urbárnici), riaditeľov a učiteľov miestnych škôl ako aj mnohých
občanov, rodičov a detí. Ihrisko bolo postavené vďaka štátnej dotácii, k získaniu ktorej pomohli aj
pozvaní hostia. Zároveň možno konštatovať, že pre mnohých z nich to bolo aktivita predvolebná,
nakoľko sa blížili voľby do samosprávnych krajov a takéto zviditeľnenie im prišlo vhod.
Hneď na druhý deň v sobotu
7. novembra sa udiala významná športová aktivita. Pod vedením TJ
Ľuborča, mládeže Ľuborče v spolupráci s mestským úradom, sa konal
41. ročník
Behu
okolo
Ľuborče. Hlavnými koordinátormi za TJ - Ing. Anna Vavrová, za mesto Ing. Eva Brandoburová
a Vlado Gajdoš. Hojnou mierou usporiadateľom pomohli členovia dobrovoľného hasičského zboru
Ľuborča, hlavne usmerňovaním dopravy ako aj pretekárov. Celkove pretekalo 142 pretekárov v 16
kategóriách. Domácich pretekárov bolo pomenej, najviac ich bolo v kategórii Buď fit, kde obsadili aj 3
prvé miesta . Aktivitou t. r. vynikol Bernard Brisuda z Ľuborče, ktorý pretekal aj v kategórii
dorastencov. Uvádzame , aby bola predstava, aké kategórie sa postupne za 30 rokov existencie behu
vytvorili :
- prípravka žiaci (600 m), - prípravka žiačky (600m), - mladšie žiačky (600 m) ,
- mladší žiaci ( 1200 m) , - staršie žiačky (1200 m), - starší žiaci (2200 m ),
- dorastenky (2200 m), - dorastenci (3200 m), - juniorky (3200 m),
- buď fit (3200 m) pre domácich pretekárov, - ženy veteránky, - muži veteráni,
- veteráni B roč. 64 - 55 (7500m), - veteráni C roč. 54 - 45 (7500 m),
- veteráni D roč. 44 - 35 (7500 m), - veteráni D roč. 34 a starší (7500 m)
Už dňa 5. decembra, deň pred Mikulášom, boli všetky deti pozvané na Mierové námestie. S očkami
plnými očakávania a po príhovore primátora Jána Mindára a prednostu mestského úradu Pavla Králika,

sa konečne dočkali rozsvieteného vianočného stromu. Začalo sa tým predvianočné adventné obdobie,
kedy by mali mať i ľudia k sebe bližšie a mali by myslieť aj na tých chudobnejších.
V tomto predvianočnom čase mysleli na to i členky Farskej charity a Spoločnosti dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul. Pozvali asi 25 svojich spoluobčanov, osamelých a sociálne neprispôsobivých
dňa 9. decembra do Kultúrneho strediska v Ľuborči a pripravili pre nich
mikulášsko-vianočné
posedenie. Nealkoholický prípitok, kapustnicu, zákusky a malý darček. K tomu kultúrny program, ktorý
zdarma predviedli žiaci a učitelia ZUŠ. To všetko vytvorilo výbornú a takmer vianočnú atmosféru,
keď si spoločne zaspievali aj Tichú noc - svätú noc. Pozdraviť ich prišiel aj zástupca primátora
a pracovníčky z mestského úradu, ktorý finančne prispel na uskutočnenie tejto akcie.
K atmosfére vianoc už tradične patrí predvianočný koncert a vystúpenie tanečných skupín žiakov
ZUŠ, ktorý sa tohto roku udial 22. decembra v KC v Nemšovej.
ZUŠ predviedla aj vianočný
koncert duchovne ladený dňa 27. decembra vo farskom kostole
v Nemšovej. Spolu so žiakmi ZUŠ sa ako hosť predstavil Ženský spevácky súbor Srňan z Horného
Srnia.
Za všetkými udalosťami roka 2009, ktoré sme tu popísali, to bola vskutku krásna bodka.

MESTO NEMŠOVÁ -

BUDOVANIE

V roku 2009 boli započaté veľké investičné akcie, financovanie ktorých sa podarilo vybaviť z fondov
EÚ, tzv. europrojekty, o schválení ktorých sme písali v minulom ročníku kroniky. Prvou akciou bol
začiatok veľkej rekonštrukcie ZŠ J. Palu , jej prvá etapa, ktorá zahŕňa výmenu okien a vstupných
dverí v rámci zateplenia budovy, výmenu sanitárnych a zariaďovacích predmetov. Druhou veľkou
akciou bola rekonštrukcia stodoly za kultúrnym centrom a jej prestavba na mestské múzeum.
Dokončené boli tieto investičné akcie :
- asfaltová úprava ulíc v Ľuborči na Závadskej, Družstevnej (v okolí cintorína), Čerešňovej
a Višňovej
- asfaltová úprava ulice Podhorskej v Trenčianskej Závade
- asfaltová úprava ul. Slnečnej s výstavbou chodníka v Kľúčovom
- asfaltová úprava ulice Za soľnou v Nemšovej
- z prostriedkov Environmentálneho fondu a rozpočtu mesta bol dokončený vodovod v Novej
Nemšovej a ďalšia časť vodovodnej siete v Trenčianskej Závade
- začala sa budovať kanalizácia na uliciach SNP, Mlynská, Bernolákova, Mlynský náhon
V Kľúčovom sa zrekonštruovala Požiarna zbrojnica, kde po vyradení starej autotechniky zostal
prázdny priestor. Ten bol zrekonštruovaný na spoločenskú sálu pre potreby konania rôznych
i súkromných podujatí so zázemím kuchyne a sociálnych zariadení.
V Nemšovej sa otvoril nový stavebný obvod Vlárska III. v priestore za
športovou halou.
Pozemky odkúpila súkromná spoločnosť ALEX, s. r. o. od urbárskeho spoločenstva v Nemšovej, ktorá
potom pozemky predala budúcim stavebníkom, podotýkame, že za m2 sa platilo viac ako 1000,- Sk,
čím sa zdvihli ceny stavebných pozemkov v Nemšovej.
Mesto uzatvorilo zmluvu s touto firmou, čím
sa stali
spoluinvestormi za celú IBV III.
Projektovú dokumentáciu, inžinierske siete malo
financovať mesto, cestné komunikácie, chodníky a osvetlenie mala financovať firma ALEX, s. r.o.Všetky
dohody a zmluvy boli riadne schválené mestským zastupiteľstvom.
Začal sa stavať bytový dom a postupne sa malo postaviť asi 30 rodinných domov.
V Nemšovej sa z prostriedkov EÚ postavilo viacúčelové ihrisko s umelou trávou za ZŠ J. Palu,
slávnostne otvorené bolo 6. novembra (viď prehľad udalostí).
MESTO NEMŠOVÁ - PROJEKTY Z EUROFONDOV
- ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA MINISTERSTVÁ
V roku 2009
podalo mesto Nemšová na príslušné ministerstvá rôzne žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (NFP) z fondov EÚ v jednotlivých tzv. operačných programoch
a opatreniach pre programovacie obdobie rokov 2007 až 2013. Projektová manažérka mesta Ing. Prekopová Marcela vychádzala z vypracovaného dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta. Pred podaním žiadostí sa dali vypracovať projektové dokumentácie, zabezpečili sa
zákonom predpísané a potrebné podklady a doklady. Samotné žiadosti na základe týchto podkladov
vypracovávali firmy, ktoré s tým mali
dobré skúsenosti. Od
kvality vypracovania žiadosti
mnohokrát závisel aj výsledok - kladného vybavenia. Zo všetkých miest dopadlo naše mesto ako
jedno z najúspešnejších. Na základe úspešne podaných žiadostí sa realizovali :
1. Rekonštrukcia ZŠ na ul. J. Palu - jej prvá etapa zahŕňa výmenu okien a vstupných dverí,

2. Rekonštrukcia
a dostavba stodoly v amfiteátri za Kultúrnym centrom na
mestské múzeum.
Amfiteáter nadobudne úplne inú podobu. Predpokladá sa ukončenie v roku 2010.
3. Rekonštrukcia integrovanej Materskej školy na ul. Odbojárov, ktorá pozostáva z rekonštrukcie
samotnej budovy - výmeny okien, dverí, vonkajšieho zateplenia, vrátane strechy, rekonštrukcie
rozvodov, vybavenia kuchyne a výpočtovej techniky. Realizovať sa má až v roku 2010.
4. Projekt Regionálne
centrum
biologicky
rozložiteľných odpadov (BRO) je schválený, bude
sa realizovať pri Čističke odpadových vôd v Ľuborči v nasledujúcich rokoch. Projekt pre spracovanie
BRO fermentovacím procesom bude zahŕňať :
- prípravu územia, - výstavbu stavby, inžinierskych sietí, oplotenia a pod.
- obstaranie kontajnerov, výstavbu kancelárie, sociálnych zariadení
5. Ďalším schváleným projektom rozsiahleho charakteru je Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
v Nemšovej na uliciach Sklárska, Odbojárov, Hornov a SNP. Zahŕňa najmä rekonštrukciu miestnych
komunikácií,
chodníkov a spevnených plôch na týchto uliciach, vybudovanie nového chodníka na
Sklárskej ulici, rekonštrukciu parkovísk na uliciach Sklárskej, Odbojárov, vybudovanie nových parkovísk
na ul. Hornov, úpravu chodníkov a spevnených plôch v parku, rekonštrukciu oplotenia MŠ na ul.
Odbojárov a parku, rekonštrukciu verejného osvetlenia, sadové úpravy, výstavba detského ihriska
v parku. Aj tento projekt by sa mal realizovať neskôr.
Boli podané aj ďalšie žiadosti na projekty, tie však neboli schválené, ale opätovne sa budú podávať
v ďalších rokoch :
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- Uzatvorenie skládky TKO Volovce - Ľuborča (uzatvorenie skládky, násyp zeminy, a pod.)
- Spevňovanie brehov Ľuborčianskeho a Závadského potoka, ktoré zahŕňa vyloženie
tzv. renomatracov, stabilizovanie svahov 4 opornými múrmi. Celková dĺžka sa
predpokladá na 632 metrov
- Zefektívnenie vykurovacieho systému v meste Nemšová s využitím solárneho systému
a tepelných čerpadiel na ohrev teplej úžitkovej vody v budovách v majetku mesta
- Úprava a rozšírenie Centra sociálnych služieb v Nemšovej pre viac klientov, viac
služieb ( vybudovanie kuchyne, jedálne, modlitebne, denného stacionára s rehabilitáciou,
tvorivými dielňami, kanceláriami a ostatnými prevádzkovými priestormi)
Na základe vypracovaných projektov boli podané aj žiadosti o poskytnutie dotácií na ministerstvá
a tie boli vybavené kladne : (uvádzame aj ich výšku v EUR)
- na Ministerstvo životného prostredia na jeho
Environmentálny fond bola podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie na stavbu Kanalizácia mesta - dokončenie ulíc v Nemšovej a Ľuborči.
Poskytnutá bola suma 100 000,- Eur ( 3.012 600,. SK)
- na Environmentálny fond bola podaná žiadosť o dotáciu na stavbu Doplnkový vodný zdroj
Trenčianska Závada. Poskytnutá bola tiež suma 100.000,- Eur
- na Ministerstvo školstva smerovali 2 žiadosti o dotácie. Na výstavbu multifunkčného ihriska bola
poskytnutá suma 39.833.- Eur a na prestavbu ZŠ J. Palu bolo poskytnuté 378.814.-Eur (11.412.150.SK)
- na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny bola podaná žiadosť o dotáciu na nákup elektrických
postelí do Centra sociálnych služieb. Bola poskytnutá dotácia vo výške 11.903.- EUR
- na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja bola podaná žiadosť o dotáciu na stavbu 8 b. j. na
ul. Mládežníckej a 16.b. j. na ul. Športovcov.
Z ČINNOSTI

SAMOSPRÁVY

MESTA

V roku 2009 pôsobilo
Mestské
zastupiteľstvo
v Nemšovej
v nezmenenom
zložení
ako
v predchádzajúcom roku a to v 3. roku volebného obdobia 2006 - 2010. Primátor mesta bol Ján
Mindár, vo funkcii zástupcu primátora pôsobil Ing. František Bagin.
Primátor mesta zvolával 13 poslancov na pravidelné riadne zasadnutia, schválené harmonogramom tých bolo 5 a mimoriadnych zasadnutí bolo 6.
Riadne zasadnutia v poradí č. 14 až 18 boli v termínoch : 4.marca, 18. mája, 9. septembra, 26. novembra
a 16. decembra
Mimoriadne zasadnutia boli: 28. januára, 18. marca, 3. júna, 22. júla, 24. augusta a 22. októbra
Pred každým riadnym zasadnutím bola pracovná porada poslancov, kde boli prerokovávané všetky body
programu zasadnutí. Podklady k rokovaniam obdržali poslanci dopredu. Pri mimoriadnych zasadnutiach
sa pracovná porada nekonala, poslanci obdržali len podklady, ktoré priamo prejednávali na mimoriadnom
zasadnutí. Obsahom mimoriadnych zastupiteľstiev bolo hlavne schvaľovanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z fondov Európskej únie, ktorých bolo, tak ako sme popísali v predchádzajúcich
kapitolách, skutočne požehnane. Informovanosť o uzneseniach mestských zastupiteľstiev bola na

úradu, ale aj v každej mestskej časti. Veľkú úlohu tu zohrávajú mestské noviny
Nemšovský
spravodajca.
Na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a všetkých prislúchajúcich zariadení ( školy,
školská jedáleň, škôlky, ZUŠ, VPS, CSS) po stránke ich rozhodnutí, financovania, dodržiavania účtovníctva
a pod., dohliadala
kontrolórka
mesta, Ing. Nadežda Papierniková. Správu o svojej činnosti
pravidelne podávala mestskému zastupiteľstvu.
Čo sa týka obsahu uznesení, dotkneme sa 9 Všeobecne záväzných nariadení (VZN):
- VZN č. 10/2009 O určení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta
( schválené dňa 28. januára )
- VZN č. 11/2009 O podmienkach nájmu bytov v novostavbe nájomných bytov - 8 b.j.
na ul. Mládežníckej a 16 b. j. na ul. Športovcov (schválená 28. januára
- VZN č. 12/2009 O určení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane na
území mesta
- VZN č. 13/2009 O zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejných priestranstiev
a zelene na území mesta (schválená 26. novembra)
- VZN č. 14/2009 O státí a parkovaní motorových vozidiel na území mesta (26. 11. )
Dňa 16. decembra bolo schválených 5 VZN :
- VZN č. 15/2009, ktorým sa dopĺňa VZN č. 7/2008 O miestnych daniach
- VZN č. 16/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová
- VZN č. 17/2009, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2008 O mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
- VZN č. 18/2009 O určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa
v materskej škole a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová
- VZN č. 19/2009 O určení názvu ulíc v miestnej časti Nemšová na IBV Vlárska III
Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve zasadali pod vedením svojich predsedov nasledovne :
- Komisia finančná a správy mestského majetku (predseda Agnesa Vašíčková) sa stretla
8 - krát. Okrem bežných finančných a rozpočtových záležitostí, prípadne zmeny
rozpočtu prejednávala pre také veľké množstvo podávaných europrojektov ich 5 %né povinné finančné krytie z rozpočtu mesta, čo neboli malé sumy.
- Komisia životného prostredia a výstavby ( predseda Ing. Dušan Duvač) zasadala 2 - krát
- Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa a verejného poriadku (preds. A. Krchňávek ) zasadala 2
-krát
- Komisia sociálno - zdravotná (predseda MUDr. Peter Daňo)mala zasadnutia 6 - krát
- Komisia kultúry, školstva a športu (predseda Mgr. Mária Haljaková) sa stretla 5 – krát
Výbory v mestských častiach : V Ľuborči zasadal 1- krát, v Kľúčovom 3 razy a v Trenč. Závade mal 2
zasadnutia.
Čo sa týka hospodárenia mesta v rámci mestského rozpočtu, bol primátor Ján Mindár skeptický už
na začiatku roka, nakoľko i Nemšovej sa dotkla hospodárska kríza. V rozhovore pre mestské noviny
uviedol, že novým podmienkam sa musí mesto prispôsobiť. Predpokladal sa výpadok daňových príjmov
z podielových daní zo štátneho rozpočtu budú vo výške 99.562,- EUR (cca 3milióny SK).
Celkové rozpočtové príjmy na rok
2009 boli schválené vo výške 4.702.748,47 EUR , t. j.
141.675.000,- SK.
Nakoľko sa podarilo predať 2 byty, ktoré podľa dohody obdržalo mesto od firmy Final, s.r.o., ktorá
postavila bytový dom na ul. Osloboditeľov, tie boli odovzdané mestu na predaj, čo sa aj podarilo.
Finančné prostriedky z predaja (celkom 99.708,- EUR ) boli použité na realizáciu veľkých investičných
projektov. Podarilo sa tým vykryť výpadok podielových daní.
Hospodársky výsledok mesta za rok 2009 bol vo výške 132.582,03 EUR
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2009 bol však v mínuse, t. j.
- 226.578,54 EUR, čo bolo spôsobené začiatkom realizácie veľkých investičných akcií i výpadkom
podielových daní.

ORGANIZÁCIE
Mestský

V PÔSOBNOSTI MESTA (okrem školských)

úrad

Mestský úrad v Nemšovej pracoval pod vedením prednostu Pavla Králika. Rozdelený je na 3 oddelenia :
oddelenie správne, oddelenie finančné a mestského majetku a oddelenie výstavby a územného
plánovania.
Oddelenie správne ( vedúca Mgr. Beáta Belková) sa podieľalo na zabezpečovaní rokovaní mestského
zastupiteľstva a komisií, ale hlavne bolo k dispozícii občanom pri ich vybavovaní (tzv. klientske centrum)
na úsekoch :
- evidencie
obyvateľstva (zodpov.
Jarmila Lamačková), ktoré vykonávalo hlásenie a evidenciu
obyvateľov, vybavovalo rozhodnutia o pridelení súpisného čísla pri stavbách, rušilo trvalý pobyt na
žiadosť vlastníka nehnuteľnosti, vykonávalo prácu podateľne a registratúry pre celý mestský úrad
- matrično –overovacom. Matrikárka Martina Mičková odišla 2. 2. 2009 na materskú dovolenku, na jej
miesto prešla Jarmila Raflová zo sekretariátu, ktorá spolu s kolegyňou Ing. Brandoburovou a vedúcou
Mgr. Beátou Belkovou absolvovali matrikárske skúšky, takže v prípade potreby sa mohli zastupovať,
nakoľko tento úsek bol občanmi najnavštevovanejší a vždy musela niektorá z nich vybavovať túto
agendu. Overených bolo 2625 podpisov, 6610 kópií listín, vybavených bolo 27 podkladov uzavretia
manželstva, cirkevných bolo 40, 7 štátnych, 3 sobáše s cudzincom, vrátane ich zápisu do knihy
manželstiev, vybavených bolo 31 úmrtí vrátane zápisu do knihy úmrtí, vykonaných bolo 16 zápisov rozvodov do knihy manželstiev (v roku 2008 ich bolo 13), stúpol počet vybavovania v osobitnej
matrike, bolo ich 16 ( pred rokom 7), určenie otcovstva sa vybavovalo v 4 prípadoch.
- sociálno – zdravotnom. Ten mala na starosti matrikárka, ktorá pripravovala podklady do sociálno –
zdravotnej komisie a spolupracovala s vedúcou Centra sociálnych služieb, Bc. Máriou Mazánikovou pri
vybavovaní žiadostí a vydávaní rozhodnutí o umiestnenie v tomto mestskom zariadení, vybavovali sa
odporúčania pri žiadostiach na osobitného príjemcu dávky dôchodkového zabezpečenia. Pre žiakov,
ktorých rodičia boli v hmotnej núdzi, sa v spolupráci so školami vybavovali z Úradu práce sociálnych
vecí a rodiny dotácie na stravu, štipendium, školské pomôcky, dopravné. V rámci tohto úseku
zabezpečovalo správne oddelenie spravovanie 6 rodinných prídavkov v rámci inštitútu tzv. osobitného
príjemcu. Týkalo sa to detí, ktoré si neplnili povinnú školskú dochádzku, tie boli nahlásené správcovi
rodinných prídavkov na Úrad práce, ktorý preniesol preberanie rodinných prídavkov na toto oddelenie.
Oproti roku 2008 narástol počet detí o 100 percent.
- úseku personalistiky. Zabezpečovala ho vedúca oddelenia Mgr. B. Belková pre zamestnancov
mestského úradu, Centra sociálnych služieb, materskej školy, základnej školy J. Palu, mestskej
knižnice, mestskej športovej haly.
Správne oddelenie zabezpečovalo agendu pokladne MsÚ, za ktorú bola zodpovedná vedúca oddelenia.
Správne oddelenie zabezpečovalo aj činnosť Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ).
Organizovalo občianske obrady pri sobášoch, pohreboch, akcie so zápisom v pamätnej knihe mesta,
ako napr. životné jubileá našich občanov (3 zlaté svadby), zápis oceňovaných darcov krvi Slovenského
červeného kríža a pod. Po viac ako 20 rokoch bola obnovená akcia - vítanie detí do života.
Súčasťou oddelenia bola
projektová manažérka mesta Ing. Marcela Prekopová, zriadenkyňa
mestského úradu Ľudmila Králiková a sekretariát. Do 31. 8. vykonávala činnosť sekretárky Mgr.
Mária
Pavlačková. Po jej odchode na materskú dovolenku zabezpečovali chod sekretariátu
brigádničky, ktoré vykonávali absolventskú prax, čo bolo hradené úradom práce.
Pod správne oddelenie spadali aj úseky, ktoré popisujeme v ďalších kapitolách kroniky :
- úsek životného prostredia, - úsek kultúry, - úsek školstva
Oddelenie finančné a správy mestského majetku pôsobil aj v roku 2009 pod vedením Ing.
Jarmily Savkovej. Jednou z jej dôležitých činností bola aj príprava mestského rozpočtu, jeho
zmien, sledovanie výdavkov i napĺňanie jeho príjmov a pod.
Všetky dôležité finančno-majetkové rozhodnutia ako podklad pre rokovanie mestského zastupiteľstva,
sa prejednávali aj v Komisii finančnej, ktorej zasadnutia vedúca oddelenia pripravovala. Činnosť
jednotlivých útvarov oddelenia sa oproti minulým rokom nemenil.
- útvar daní a poplatkov mala na starosti Bc. Eva Poláčková,
- útvar účtovníctva a majetku viedla Ing. Zita Bednáriková,
- útvar poplatkov a miezd Iveta Pavlačková,
- útvar finančný Mária Bračíková,
Oddelenie výstavby a územného plánovania pôsobilo 7. rok od 1. januára 2003 ako Stavebný
úrad na úseku plánovania, stavebného poriadku a dopravy. Vedúcou oddelenia bola Ing. Prílesanová,
ďalšie pracovníčky Ing. Andrea Mindárová, Ing. Viktória
Korbašová, ktoré vykonávali činnosti
súvisiace so stavebnými povoleniami, spojené aj s terénnymi obhliadkami, vypracovávali k tomu

že pribudlo veľa agendy s projektami a žiadosťami
kroniky), čo súviselo aj so stavebno - investičnou
pracovníčka Ing. Andrea Ondrejičková.

z fondov EÚ
(popísali sme v inej kapitole
problematikou, bola
v roku 2009 prijatá

Verejnoprospešné služby , mestská príspevková organizácia (m.p.o.)
Táto organizácia bola napojená na mestský rozpočet, mala síce svoju samostatnosť, svoje účtovníctvo,
podliehala mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta. Bola však hodnotená hlavne občanmi, a to
podľa toho, ako sa zhostila
svojho poslania -udržiavania poriadku
a čistoty v lete či v zime,
kosenia verejných priestranstiev, 4 cintorínov v mestských častiach, odvážania skla, plastových fliaš
na zberný dvor
a pod. Pri
jarnom upratovaní
odvážala spred
rodinných domov a bytoviek
veľkoobjemový odpad, nábytok, elektroodpad, železo a pod. Neoddeliteľnou súčasťou VPS, m.p.o. bolo
správcovstvo mestských nájomných bytov
na ul. Odbojárov, Športovcov, Mierovom námestí (pri
športovej hale), v Kľúčovom na Trenčianskej ul. vrátane výberu nájomného. Vedúci Mgr. Ladislav Palička,
ktorý podľa potreby nasadol na kosačku v lete, či na odhŕňač snehu v zime, 3 administratívne
pracovníčky a 12
robotníkov ( šoféri, údržbári) spĺňali svoje
poslanie v každodennom nasadení.
Vypomáhali nezamestnaní z Úradu práce v rámci programu Malé obecné služby.
VPS mali svoju podnikateľskú činnosť v cestnej doprave ( (požičiavanie nákladnej autodopravy) a v
pohrebníctve. Tu treba podotknúť, že ponúkali kompletný servis pohrebnej služby - odvoz a dovoz
v modernom klimatizovanom pohrebnom aute na cintorín, kde sa pozostalí umiestňovali až do pohrebu
v chladničkách, hudobný doprovod pri pohrebe, dovoz kvetov a vencov na cintorín z miestnych
kvetinárstiev, vykopanie hrobu a asistenciu pri samotnom pohrebe.
VPS bolo správcom mestského kúpaliska, ale v roku 2009 uzatvoril primátor mesta zmluvu s
Mariánom Višňovským z Trenčianskych Teplíc, ktorý prevzal kúpalisko a reštauráciu pri ňom do
prenájmu s tým, že sa zaviazal urobiť úpravy sociálnych zariadení a iné drobné úpravy na kúpalisku,
čo aj vykonal.
Celkové hospodárenie VPS bolo v roku 2009 v strate, ktorá činila - 1.162,08 EUR. Tá bola vykrytá
z rezervného fondu.
Mestská športová hala

-

30 rokov

činnosti

V roku, keď naše mesto oslavovalo 20. výročie udelenia štatútu mesta, Športová hala v Nemšovej
pod týmto názvom existovala už 30 rokov. Toto výročie nám dovoľuje obzrieť sa späť na jej
vznik, či činnosť na začiatku a porovnať ju s dneškom. Jej výstavba sa začala okolo roku 1970
a bola súčasťou naprojektovaného tzv. Areálu zdravia, ktoré malo pozostávať z letného kúpaliska,
športovej haly, rehabilitačného centra, futbalového štadióna a ľahkoatletickej dráhy. Prvé tri stavby
sa zrealizovali, ostatné nie. Dodávateľom stavby - skeletu budovy športovej haly bola vtedajšia
Bučina Zvolen, ktorá takéto stavby realizovala po celom Slovensku. Hala bola vybudovaná s podporou
vtedajšieho štátneho podniku Skloobal
Nemšová a samotnej vtedy ešte len obce Nemšová. Tá
organizovala
pracovníkov - dobrovoľníkov v tzv. „ akcii Z „. Stavba bola postavená už po 17
mesiacoch, celkove sa preinvestovalo 7 miliónov slovenských korún.
Oficiálne otvorenie športovej haly bolo v marci 1979. Okrem vtedajšej politickej garnitúry okresu
i kraja, sa slávnostného otvorenia zúčastnil profesor Černušák, predseda Slovenského olympijského
výboru. Športová hala bola daná k dispozícii Telovýchovnej jednote Skloobal Nemšová. Prvým
vedúcim bol Koloman Vavro, od roku 1991 až doteraz v tej funkcii pôsobí Vladimír Gajdoš. V tom
čase sa však dotácie do športu , do telovýchovných jednôt či pre potreby telovýchovných objektov
obmedzili zo strany vyšších okresných orgánov Slovenského zväzu telovýchovy. Trvalo to až do roku
1994, keď prešla hala do majetku mesta nielen ako budova, ale aj činnosť a samozrejme jej vedúci,
ktorý sa pre mestské noviny Nemšovský spravodajca vyjadril :
„Športová hala (ŠH) bola pre šport v Nemšovej obrovským prínosom, nielen pre športy, ktoré sa
hrávali v telocvični
základných škôl, ale vznikali
i nové, ktoré mali oveľa
väčšiu možnosť
športového vyžitia. ŠH počas takmer 30 - ročnej existencie prichýlila na tréningy, majstrovské
i priateľské zápasy basketbalistov,
stolných tenistov, florbalis –tov, rekreačných i aktívnych
futbalistov, nohejbalistov, šachistov, karatistov, spartakiádnych cvičencov, cvičencov aerobiku, jogy
i finess. Slúžila a slúži na športové vyžitie deťom z materských i základných škôl, vojenským útvarom
z Nemšovej, policajtom, colníkom, rôznym pracovným kolektívom i záujmovým združeniam.
Poriadali sa tu a poriadajú rôzne športové prebory základných a stredných škôl, ale aj vrcholoví
športovci Osemročného športového gymnázia Trenčín, či Dukly Trenčín Uskutočnilo sa tu :
- 15 ročníkov zimnej halovej miniligy vo futbale ( 100 zápasov v ročníku )

Hneď po jej otvorení sa tu konali významné podujatia v stolnom tenise, basketbale, florbale, fitness :
- Majstrovstvá ČSSR v stolnom tenise juniorov
- Majstrovstvá ČSSR v stolnom tenise telesne postihnutých
- Majstrovstvá SSR žiakov
- Majstrovstvá kraja mužov, žien, žiakov
- Majstrovstvá okresu Trenčín dospelých i žiakov
- slávnostné vyhodnotenie najlepších basketbalistov a basketbalistiek SSR s exhibičným zápasom vtedajších hviezd (S. Kropilák, I. Rajniaková)
- v rámci fitness sa usporiadali štyri ročníky celoslovenskej súťaže v tlaku na lavičke
- založením florbalového klubu v roku 2005 sa tu konali extraligové zápasy žien a
mladších žiačok, medzinárodné turnaje, medzinárodná Karpatská interliga
V roku 1993 pribudol tzv. Fitness club. Ten bol vybudovaný v priestoroch klubovne a priľahlých
miestnostiach ŠH, postupne sa jeho náradie a inventár dopĺňal (činky, lavičky, rotopédy, rôzne
posiľňovacie zariadenia a pod.) a stal sa významnou súčasťou životného štýlu mnohých občanov
Nemšovej a okolia. Fitness club využívajú nielen rekreační , ale aj aktívni športovci ako súčasť
športovej prípravy a dosiahli
veľké úspechy - získali 4 tituly
Majstrov SR vo fitness a iné
medaily.“
Veľkou mierou o vznik, existenciu, či udržanie ŠH, sa zaslúžil i primátor mesta Ján Mindár, ktorý
sa vyjadril :
„ Prínos športovej haly (ŠH) vidím v dvoch rovinách . V prvom rade mladým ľuďom treba dať čo
najviac príležitostí, aby sa mohli venovať športu a v druhom
rade
sa cez mnohé významné
športové podujatia propaguje naše mesto. Je pravda, že so ŠH sa spájajú vynaložené finančné
prostriedky na jej prevádzku. Sú to ale prostriedky účelne využité. Keď prídem do ŠH a vidím
spokojné tváre ľudí, ktorí tam denne prichádzajú za aktívnym či rekreačným športom, som rád, že
i ja som bol pri zrode výstavby ŠH a ešte aj teraz mám možnosť podieľať sa na jej podpore
i finančnej. Pred 5 rokmi (r. 2004) sme riešili zatekanie strechy s nákladom 1,5 milióna korún, v roku
2008 sme vymenili drevenné parkety za umelý Taraflex a drevenné obklady telocvične s nákladom 2
milióny korún. Vo Fitness clube sme vymenili podlahu. Čaká nás ešte rekonštrukcia osvetlenia,
kúrenia, sociálnych zariadení, zateplenie fasády. Verím, že sa nám to podarí a ŠH bude slúžiť ešte
ďalšie desiatky rokov.“
Mestská

knižnica

Mestská knižnica v Nemšovej pracovala aj v roku 2009 pod vedením vedúcej Heleny Spišiakovej.
Spolu s ňou pracovala Renáta Švančarová. Otvorená bola od pondelka do piatku v popoludňajších
hodinách. Knižný fond je zameraný na beletriu pre mládež, či dospelých čitateľov, na povinné
školské čítanie, ale svoju dôležitosť si vybudováva aj nákupom kníh odborného a študijného
charakteru, čo využívajú hlavne študenti stredných a vysokých škôl. V roku 2009 bola zakúpená
literatúra, podľa
jej členenia sa jednalo o literatúru spoločenskovednú (88), prírodovednú (4),
poľnohospodársku (1), technickú (19), inú náučnú (8), krásnu (80), náučnú pre deti (17) a krásnu pre deti
(52).
V celkovom vyjadrení evidovala mestská knižnica 13 963 knižničných jednotiek, odbornej literatúry
bolo 4 648 a krásnej 9 315 KJ.
Počet čitateľov narástol o 33, celkom ich bolo 1316. Bola
napojená na rozpočet mesta, čerpala nielen výdavky z neho na energie, réžiu, nákup kníh, či mzdy,
ale do rozpočtu aj odviedla 1.360,32 EUR (členské, poplatky za omeškanie vrátenia kníh, za
používanie internetu). Čo sa týka internetu, boli k dispozícii pre čitateľov 2 počítače. Knižnica sa
venovala svojmu poslaniu, ale dňa 25. februára zorganizovala i besedu spojenú s autogramiádou so
spisovateľom Andrejom Štiavnickým o jeho knihe Alžbeta Bátoriová, píšeme o tom v prehľade udalostí
v Nemšovej za rok 2009.
Knižnice v mestských častiach
Knižnice v mestských častiach (Kľúčové a Trenč. Závada) svojou činnosťou boli nezávislé na Mestskej
knižnici, metodicky s ňou spolupracovali. Podobne však boli napojené na mestský rozpočet. Ich
zodpovedné pracovníčky používali financie na nákup kníh podľa vlastného výberu i podľa potrieb svojich
čitateľov. V roku 2009 bolo na nákup kníh uvoľnených menej finančných prostriedkov ako
v predchádzajúcich rokoch. V mestskej časti Kľúčové vedie knižnicu pani Antónia Kulichová a to už od
roku 1992. Vtedy bola knižnica umiestnená v budove kaštieľa, priestory boli veľmi nevyhovujúce (chlad,
vlhko). Od roku 2003 sa presťahovala do budovy materskej školy, v ktorej sa uvoľnili 2 miestnosti, tie sa
zrekonštruovali a poskytli primeraný priestor pre činnosť knižnice. Tu sa zaviedol aj internet na 1

z viac ako 2000 kníh – beletrie, náučnej literatúry pre mládež i dospelých. Otvorená je každý piatok
popoludní. K vyraďovaniu kníh z knižného fondu došlo v roku 1992 - vyradilo sa 1120 kníh (hlavne také,
ktoré sa vôbec nepožičiavali, Leninove a Marxove spisy, ale aj iné, v roku 2003 sa vyradilo 923 kníh.
Návštevnosť býva najlepšia v zime, za mesiac aj do 100 čitateľov. Členské poplatky boli v každej knižnici
rovnaké – žiaci a študenti 50 eurocentov, dôchodcovia 30 eurocentov, dospelí 1 euro, tie sa odovzdávali
do pokladne mestského úradu. V mestskej časti Trenčianska Závada bola za knižnicu zodpovedná pani
Žárska Emília. Tejto práci sa venuje už viac ako 20 rokov. Dlhé roky je knižnica umiestnená v jednej
miestnosti v budove Kultúrneho domu. V súčasnosti to už
nevyhovuje, nakoľko knihy, ktorých je
takmer 4 tisíc, nemá často kde umiestniť. Okrem beletrie pre dospelých, kupovali sa knihy povinného
čítania pre mládež, náučná literatúra pre mládež i dospelých. Mestská časť má 264 obyvateľov, počet
čitateľov je okolo 30, čo je na počet obyvateľov dosť. Ako hovorí p. Žárska, že knihy požičiava
jeden z rodiny nielen pre seba, ale aj pre niekoľkých ďalších, takže tých skutočných, aj keď
neregistrovaných čitateľov je oveľa viac. V priemere sa ročne vypožičia viac ako 1000 kníh,
návštevnosť je dobrá bez ohľadu na ročné obdobie, knižnica býva otvorená v pondelok a štvrtok od
17.30 hod do 19.30 hod.
Centrum sociálnych služieb

(CSS)

Prevádzka Centra sociálnych služieb sídli v budove na ul. Odbojárov č. 7 a z 5 podlaží zaberá CSS 3
podlažia. Suterén, prízemie a prvé poschodie. V suteréne sú obslužné časti - práčovňa, kotolňa
a sklady, na prízemí (zvýšenom) sú izby pre 20 klientov, ktorí prevažne sú chodiaci a ako tak
pohybliví, ale bývajú tu umiestňovaní aj takí, ktorí boli po mozgovej alebo inej príhode, zostali
nepohybliví na posteli a potrebujú celodennú opateru - Stanica opatrovateľskej služby. V priebehu roka
18 klientov CSS v Stanici opatrovateľskej služby zomrelo. Vedúca zariadenia Bc. Mazániková prijala 12
nových klientov, v poradovníku zostalo 6 nevybavených žiadostí. Na 1. poschodí sa nachádzajú ďalšie 3
zariadenia. Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov, neležiacich, ktorí si
zabezpečujú stravovanie sami s kapacitou pre 12 ľudí, nebolo úplne využité. Zariadenie pre 2 matky
s deťmi - využité bolo jednou matkou. Zariadenie pre mládež, určené bolo pre mládež z detského
domova, ktorá potrebuje pomoc ubytovania. Kapacita je 7 miest. V roku 2009 tu táto kategória
občanov nebola ubytovaná.. Napriek tomu izby v jednotlivých zariadeniach neboli prázdne. Ubytovanie
na dobu určitú sa poskytlo niektorým sociálne odkázaným, ktorí si nedokázali inak riešiť svoju bytovú
situáciu. V konečnom dôsledku už jednotlivé zariadenia na 1. poschodí neplnia svoju funkciu, žiadúci
je však vyšší počet miest pre ležiacich, preto bol podaný projekt Úprava a rozšírenie CSS pre viac
klientov, pre viac služieb. V roku 2009 projekt neuspel, bol určený na podanie v nasledujúcom roku.
Vedúcou zariadenia je Bc. Mária Mazániková, vykonávajúca aj funkciu sociálnej sestry, ďalej tu
pracujú 4 zdravotné sestry, 3 sanitárky a 2 upratovačky V pripravovanom projekte sa počíta s opravou
budovy, výmenou okien, zateplením, rozšírením lôžkovej časti pre cca 30 klientov na dve podlažia,
rozšírili by sa iné služby.
Mestská pálenica, s.r.o.
V páleničiarskej sezóne 2008/2009 vo vedení ani v dozornej rade Mestskej pálenice nenastali žiadne
zmeny oproti minulosti. Hlavným konateľom bol Jozef Petrík (už od 29.10. 2008) a druhým konateľom
a vedúcim prevádzky pálenice bol Milan Koníček. Samotnú prevádzku pálenice zabezpečovali 4 páleničiari.
V sezóne 2008/2009 bolo vypálených 49 546 la (litrov absolútnych), čo je oproti minuloročnej sezóne
takmer dvojnásobok. Kontrolu
vypáleného liehu vykonávala Colná správa.
V Správe o činnosti
a hospodárení, ktorá sa každoročne predkladá
mestskému zastupiteľstvu ako valnému zhromaždeniu
pálenice, už bola zahrnutá aj pridružená činnosť pálenice, t. j. výroba a distribúcia tepla z tepelných
kotolní na ul. Janka Palu a ul. Odbojárov. Mestská pálenica, s.r.o. zobrala pod svoje krídla toto
vykurovanie už od vykurovacej sezóny 2007/ 2008. Vtedy došlo i k výmene kotlov na moderné
kondenzačné. Odberateľom sa tým zabezpečilo pomerne lacno vyrobené teplo. Mestská pálenica, s. r. o.
pozostávala už z 3 stredísk: stredisko 0 – pálenica, stredisko 1 – kotolňa PK7 J. Palu a stredisko 2 –
kotolňa PK3 Odbojárov. Obsluhu kotolní zabezpečuje hlavný konateľ spoločnosti Jozef Petrík. 2
účtovníčky (Júlia Šimková a Marta Krchňávková) mali na starosti účtovníctvo celej spoločnosti vrátane
kotolní. Hospodárenie kotolní býva ziskové, činnosť pálenice vzhľadom na jej odkázanosť na úrodu
ovocia býva aj stratová. Uplynulá sezóna 2008/2009 bola dobrá, ale musela vykryť stratu z tej
predchádzajúcej..

INÉ

ORGANIZÁCIE

Chránená

krajinná oblasť (CHKO) - 30 rokov existencie v m. č. Kľúčové

Biele Karpaty za chránenú krajinnú oblasť, deviatu v poradí na Slovensku, boli vyhlásené 12. júla 1979.
Hlavným dôvodom vyhlásenia nebola len ochrana prírody v Bielych Karpatoch, ale aj ochrana
a zveľaďovanie ich optimálneho využívania so zreteľom na ich ekonomický, vodohospodársky a zdravotno
- rekreačný charakter. Správa CHKO od svojho vzniku sídli v Kľúčovom, ktoré sú už dnes
súčasťou Nemšovej ako jej mestská časť. Správa sa začala formovať až v januári 1981, kedy tu začali
pracovať 2 pracovníci - riaditeľ Ing. Ján Tatík, vykonávajúci aj činnosť samostatného odborného
pracovníka a Ing. Ľudovít Danko, odborný asistent. Tak ako rástol tlak na prírodu, rástlo aj množstvo
agendy, čo si vyžadovalo personálne posilnenie. Pribudli odborní pracovníci - Ing. Soňa Koľajová, RNDr.
Pavel Deván, RNDr. Ján Šandora. To už bolo v druhom desaťročí existencie, ktoré sa nieslo v znamení
tvorby
sústavy
chránených
území,
prehlbovaní
spolupráce s vlastníkmi a užívateľmi
a tiež
s novovznikajúcimi dobrovoľnými ochranárskymi združeniami (KOZA Trenčín, Dubnická environmentálna
skupina – DES, Pre Prírodu Trenčín a iné). V tom čase vznikla tradícia starostlivosti o maloplošné
chránené územia a genofondové plochy - tu boli využívaní pracovníci na civilnej či náhradnej
vojenskej službe a pracovníci z Úradu práce cez verejno-prospešné práce. Tretie desaťročie činnosti
sa dá charakterizovať ako európske. Slovenská republika v snahe vstúpiť do EÚ bola nútená posilniť
personálne obsadenie v štátnej ochrane prírody, do pracoviska v Kľúčovom bolo včlenené samostatné
pracovisko pre ochranu voľnej krajiny z Trenčína, počet pracovníkov narástol na 12. V roku 2008
však znížili stav a v roku 2009 tu
pracovalo 9 odborných pracovníkov vrátane riaditeľa Ing.
Drahomíra Stana a 1 administratívna pracovníčka Agnesa Kenderová. Ďalší boli: RNDr. Jozef Majský –
zoológ, RNDr. Katarína Rajcová – botanik, Mgr. Silvia Mertanová – botanik, Ing. Soňa Koľajová –
lesníctvo, Ing. Matúš Ďurček – anorganické javy, Ing. Vladimír Mertan - poľnohospodárstvo, Ing. Peter
Jánsky - environmentálna výchova, Miroslav Baťka - strážca. Napriek zníženému stavu pracovníkov,
zvýšila sa náročnosť na kvalitu práce a jej rozsah. V poslednom období nadobudli na dôležitosti
celoeurópske záujmy. Prejavuje sa to záväznosťou celoeurópskej legislatívy a budovaním sústavy
chránených území NATURA 2000, ktoré zabezpečujú ochranu najvzácnejších a najmä ohrozených
druhov voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov. Budova Správy CHKO Biele Karpaty bola
rekonštruovaná v rokoch 2006 - 2008 a to aj z prostriedkov EÚ.
Ďalšie reálie o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty :
• súčasná výmera : 44.567,9 ha, • zasahuje v krajoch : trenčianskom a trnavskom, • okresy :
Ilava, Trenčín, Nové Mesto N/V, Myjava, Senica, Skalica, • 46 obcí, • lesnatosť 65 %,
• najväčší vodný tok : Vlára, • najvyšší bod : Veľká Javorina (970 m n. m., • dĺžka hranice s ČR : asi 100
km, • počet maloplošných chránených území 45, • počet pripravovaných území Natura 2000 : 8, • počet
schválených území Natura 2000 : 11 (Brezovská dolina, Holubyho kopanice, Krasín, Krivoklátske bradlá,
Krivoklátske lúky, Lukovský vrch, Nebrová, Rieka Vlára, Vršatecké bradlá, Záhradská, Žalostinná)

OBYVATEĽSTVO -

evidencia, matrika, nezamestnanosť

Z evidencie obyvateľov
K 31. 12. 2009 mala Nemšová
6271 obyvateľov ( rovnako ako v roku 2008) –mužov 3109, žien
3162. Na mestskú časť Nemšová pripadlo 4022 obyvateľov, na Ľuborču 1319, na Kľúčové 666 a na
Trenčiansku Závadu 264 obyvateľov.
V roku 2009 sa narodilo 56 detí ( o 12 menej ako v roku 2008). Zomrelo 51 (48),do evidencie sa
prihlásilo 65 (84), a odhlásilo sa 70 občanov. Celkový úbytok bol rovnaký ako prírastok - 121. Na
prechodný pobyt bolo prihlásených 52 občanov. Vydaných bolo 43 rozhodnutí o vydaní súpisného
čísla. Trvalý pobyt na žiadosť vlastníka nehnuteľnosti bol zrušený v 14 – tich prípadoch, celkom bolo
zaznamenaných 38 zmien v evidencii občanov.
Záznam rozvodu manželstva bol vykonaný v 11
prípadoch (ako zmena stavu)
Najstarší občania podľa mestských častí : V Nemšovej Anna Kozáková (97 rokov), v Ľuborči Anna
Štefánková a Mária Blažejová (89 rokov),v Kľúčovom Antónia Janíková a JUDr. Anton Vavruš (88
rokov) a v Trenčianskej Závade Pavlína Ďurišová (98 rokov).
Z úseku matriky
V overovacích

knihách

bolo overených

2625

podpisov

a 6610

kópií. Z matričných

kníh

vyberáme:

7 občianskych, ktoré vykonávali matričné pracovníčky a poverený poslanec, resp. primátor. Obrad sa
vykonával v obradnej sieni v Kultúrnom centre Nemšová. Do Knihy manželstiev bolo zapísaných 16
dodatočných záznamov o rozvode manželstva (v r. 2008 ich bolo 13). Do Knihy úmrtí bolo zapísaných
31 úmrtí tých, ktorí zomreli v Nemšovej - doma, či v Centre sociálnych služieb (neboli to len občania
Nemšovej). Stúpol aj počet žiadostí o zápis do osobitnej matriky v Bratislave - celkom 12 ( v roku
2008 ich bolo 7), jednalo sa o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva našich občanov v cudzine. Zápis
o určenie otcovstva sa vybavoval v 4 prípadoch. Celkove bolo vydaných 118 matričných dokladov.
Nezamestnanosť obyvateľstva
Podľa podkladov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne, bolo v rolu 2009 v Nemšovej 219
evidovaných nezamestnaných a z toho bolo 30 dlhodobo nezamestnaných (dlhšie ako rok). Z týchto
dlhodobo nezamestnaných pracovalo v rámci programu tzv. Malých obecných služieb na dohodu s
mestom 6 občanov a na dohodu s Úradom práce 4 občania. Vypomáhali pri separácii odpadov, plastov,
tetrapakov, skla, pri obsluhe zberného dvora a zabezpečovaní čistoty v meste a pod. Ako vidno, počet
nezamestnaných v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástol. V roku 2008 to bolo asi 100
evidovaných nezamestnaných. Podpísala sa na tom finančno – hospodárska kríza, rušenie, resp.
pozastavenie činnosti podnikov, znižovanie stavu pracovníkov v nich a pod. Veľa občanov ( aj do 50)
bolo takých, ktorí boli bez zamestnania, neboli však v evidencii úradu práce, takže nie sú v štatistike,
o ich počte sa len domnievame.
EKONOMICKÝ ŽIVOT, OBCHODY, SLUŽBY, PODNIKANIE
V našom regióne sú tradične najspoľahlivejší zamestnávatelia Vetropack ako podnik sklárskeho
priemyslu, Poľnohospodárske družstvo Vlára ako
poľnohospodársko- potravinársky podnik, vojenské
útvary, mesto a jeho organizácie vrátane materskej školy, základných škôl. Nemalou mierou prispieval
k zamestnanosti Veľkosklad obchodného reťazca Lidl ako aj obchody a služby na území mesta.
Vetropack Nemšová, s. r. o. je jediným výrobcom sklených obalov pre nápoje a potravinársky priemysel
a aj napriek zložitej celosvetovej hospodárskej situácii zamestnával ku koncu roka 2009 až 361 ľudí.
Čo sa týka ekonomiky, spoločnosť Vetropack obstála aj v náročnom roku 2009, dokázala udržať svoje
vedúce postavenie na trhu, zvýšila export a investovala do projektov, zameraných na zlepšenie životného
prostredia. Najvýznamnejším negatívnym faktorom bola celosvetová kríza, ktorá významne prispela
k poklesu odbytu nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európe. Obrat spoločnosti zaznamenal v roku
2009 pokles o 16,5 % oproti roku 2008, čo bolo 48,6 mil. EUR. Riaditeľ spoločnosti Ing. Gregor Gábel
k tomu uviedol : „ K intenzívne sa rozvíjajúcej svetovej ekonomickej kríze sa v prvých mesiacoch roka
pridala nečakaná plynová kríza. Na jej pozadí rezonoval vplyv zavedenia novej európskej meny v
Slovenskej republike. Pomerne slabé meny susedných krajín – Česka, Maďarska a Poľska – významne
zvýhodnili import nielen hotových výrobkov, ale tiež povzbudzovali zákazníkov v pohraničných regiónoch
k výhodným nákupom v susediacom zahraničí.“ Napriek týmto negatívnym vplyvom sa podarilo spoločnosti
Vetropack Nemšová udržať vedúce postavenie na domácom trhu. Spolupráca s kľúčovými zákazníkmi (St.
Nikolaus, Heineken, Hubert Sereď, GAS Familia, Old Herold, Vinárske závody atď) sa rozvíjala, čo
potvrdili viaceré nové projekty najmä v segmente alkoholických nápojov. S firmou Old Herold vznikla novinka
– fľaša na ovocné destiláty Herold 0,7. Celkový predaj sklených obalov dosiahol 373 miliónov kusov, pričom
48,7 % výroby smerovalo na export (v roku 2008 to bolo 41,7 %). Medzi najvýznamnejšie exportné trhy
patrí Maďarsko, Poľsko a Rusko.
V závode nemšovskej sklárne sa investovalo aj v roku 2009, čím sa pokračovalo v jej modernizácii. Medzi
najvýznamnejšie projekty patrilo dobudovanie nového elektrofiltra. Toto moderné filtračné zariadenie na
čistenie spalín spolu so zariadeniami na spätné využitie odpadového tepla z taviacich agregátov predstavuje
aktívny prístup spoločnosti k ochrane životného prostredia. Vetropack Nemšová
disponuje dvomi
energeticky úspornými sklárskymi pecami s najmodernejšou taviacou technológiou, ktoré predurčujú jej
jedinečnosť na tomto trhu i do budúcnosti.
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová (PD Vlára)
Má dlhoročnú tradíciu v poľnohospodárskych činnostiach, ale zameriava sa aj na iné činnosti. Člení sa
na jednotlivé závody a strediská :
- Závod poľnohospodárskej výroby - (Stredisko rastlinnej výroby, Stredisko živočíšnej
výroby,
Stredisko mechanizácie a služieb) Vedúci Ing. V. Lexman. PD Vlára hospodári v morfologicky členitom
teréne na pôdach v rôznych bonitných pôdno – ekologických jednotkách. Obhospodarovaná pôda sa

Újazdu, Borčíc, Dubnice nad Váhom, Trenčianskej Teplej, Motešíc, Horňan, Bobota a Dežeríc. Z celkovej
výmery poľnohospodárskej pôdy 1878 ha je 650 ha ornej pôdy, 39 ha chmeľníc a 1198 ha trvalých
trávnatých porastov. Štruktúra osevu sa pohybuje na úrovni 350 ha obilia, z toho je 60 ha osivových
porastov, 100 ha kukurice, 250 ha lucerky a 300 ha intenzívnych ďatelinotráv. Najvýznamnejšie je
pestovanie chmeľu. Pestuje sa jemný aromatický chmeľ odrody Žatecký poloskorý červeniak, ktorý je
charakteristický optimálnym pomerom živíc, silíc a trieslovín. Treba pripomenúť, že svoj podiel na
dobrých výsledkoch (ak sú dobré aj poveternostné podmienky), má aj Ing. Bachratá, ktorá je za túto
oblasť zodpovedná po organizačnej stránke. Na výsledkoch roku 2009 sa podpísalo značné úsilie,
nakoľko po víchrici v auguste minulého roku, bola značná časť chmeľníc poškodená a bolo ich treba
postaviť odznova.
V roku 2009 bolo dopestovaných, resp. odovzdaných na spracovanie 30,4 ton chmeľu. Živočíšna výroba
je zameraná na chov a šľachtenie hovädzieho dobytka na farmách v Kľúčovom. V tomto procese sa
využívajú čistokrvné býky – plemeno Holsteinsko- frízské, väčšinou pôvodom z USA. Výsledkom tohto úsilia
je stádo s vysokým podielom tohto plemena v krvi a s vynikajúcimi parametrami mliečnej úžitkovosti.
Produkcia mlieka sa v roku 2009 pohybovala okolo 2574 tis. litrov. Výkupné ceny mlieka boli nízke
a neboli odrazom výrobných nákladov. PD Vlára sa pri tejto výrobe opiera aj o podporu štátu v tzv.
„veľkých dobytčích jednotkách“, ktoré sčasti kryjú straty v tejto časti živočíšnej výroby. Naďalej
významným je i chov brojlerových kurčiat na farme v Nemšovej s kapacitou 70 000 kusov a v Kľúčovom
s kapacitou 3000 kusov. Na salaši v Hornom Srní sa postupne ustálil i chov oviec s počtom 345 kusov.
- Závod priemyselných činností (kovovýroba, drevovýroba, šitie pracovných odevov, poťahov laminátová
výroba) si viedol dobre, výroba výrobkov a ich odbyt bol na dobrej úrovni, aj keď za cenu zníženia
počtu zamestnancov. Vedúci Ján Chmelina.
- Závod stavebnej výroby s predajňou Technokov. Vedúci Miroslav Hrobár.
Zabezpečuje akcie stavebného a investičného charakteru nielen pre družstvo, ale aj pre potreby
investorov z regiónu a blízkeho okolia sídla družstva. V Nemšovej sa okrem iného podieľal napr. na
výstavbe súkromného bytového domu v IBV Vlárska III za Športovou halou i mestských nájomných
bytov.
- Závod potravinárskej výroby bol aj v roku 2009 najslabším článkom. Výroba cereálnych výrobkov bola znížená následkom slabého odbytu týchto výrobkov a veľkej konkurencii na obchodnom trhu. Počet pracovníkov bol ku koncu roka znížený na 10. PD Vlára vykonávalo
aj iné činnosti, medzi ktoré patria i ubytovacie a reštauračné služby. Družstvo sídli v modernej
niekoľkopodlažnej sociálno – prevádzkovej budove kruhového tvaru, kde je moderne vybavená kuchyňa
a jedáleň s kapacitou 120 miest, klubovňa s kapacitou 80 miest a učebňa s 20 miestami, čo poskytuje
možnosti na väčšie spoločenské akcie, oslavy jubileí, svadby, stretnutia, semináre a pod. V budove sa
ponúka i ubytovanie v apartmánoch 2, 3 a 6 – lôžkových izbách s celkovou kapacitou 42 stálych lôžok
i s možnosťou saunovania.
Vzhľadom k celosvetovej ekonomicky zlej finančnej situácii, bola táto premietnutá i do celkových
celodružstevných výsledkov, ktoré zaznamenali aj t. r. stratu.
K 31. 12. 2009 malo družstvo 243 členov, z toho v aktívnom pomere bolo 100 členov. Celkový počet
zamestnancov bol 213.
Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 21. 4. 2009, bolo zvolené predstavenstvo PD Vlára
v zložení :
Predseda : Ing. Milan Grác, podpredsedovia : Ing. Vojtech Lexman, Ján Chmelina, členovia : Ivan
Kováčik, Miroslav Hrobár, Ing. Boris Slezák, Monika Šimáková

Vojenské útvary (VÚ )
5. kartoreprodukčná základňa Nemšová
(VÚ 7742) je určená na polygrafické a reprografické
zabezpečenie Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a operačných veliteľstiev, na výrobu tlačív a
pečiatok pre útvary a zariadenia rezortu Ministerstva obrany SR. Polygraficky zabezpečuje
konferencie a medzinárodné rokovania, vyrába propagačné materiály, ozdobné knihárske výrobky aj pre
zahraničné a medzinárodné aktivity, vyrába tlačivá podľa Zoznamu vojenských. Dôležitá je tiež
kompletná grafická príprava, tlač a spracovanie časopisu OBRANA a mnohé iné. K zmenám vo vedení
v roku 2009 nedošlo, veliteľom bol pplk. Ing. Maroš Miškolci a jeho zástupcom mjr. Ing. Igor Hurtoš. 5.
KRZ poskytla aj v roku 2009 pracovné zázemie pre viac ako 50 zamestnancov, ktorí plnili náročné
odborné úlohy. Okrem profesionálnych to boli i civilní zamestnanci z Nemšovej a okolia.

Multifunkčná zásobovacia
(VÚ 9994)

základňa Západ Nemšová

brigádneho generála Jozefa Martina

Kristína

Tento názov bol základni prepožičaný 17. 7. 2007 rozkazom prezidenta SR Ivana Gašparoviča a to za
výborné plnenie úloh v zabezpečovaní logistickej podpory útvarov, zväzkov a zariadení OS SR. To, že
základňa vo svojom názve nesie meno tohto výborného rodáka z Nemšovej pomaly už 2 roky, to
zaväzuje všetkých jej príslušníkov pokračovať v kvalitnom plnení úloh a prispieva k hrdosti na
príslušnosť k útvaru, mestu Nemšová a k prehlbovaniu spolupráce s orgánmi mestskej samosprávy. Na
plnenie svojich úloh, ktoré sme popísali v minulých ročníkoch mestskej kroniky, pribudla v roku 2008
vystrojovacia linka pre príslušníkov OS SR, vysielaných na plnenie úloh v zahraničí. MZZZ začala tiež
vytvárať a udržiavať zásoby materiálu pre určené jednotky.
V zmysle reorganizačných zmien
v Ozbrojených silách SR, boli k základni prepodriadené:
- Skupina fyzickej ochrany objektov (VSVaP) Trenčín
- Skupina fyzickej ochrany objektov (KaMC) Trenčín
- Vojenská kuchyňa (VSVaP) Trenčín
- Stredisko vystrojovania generálov a reprezentačných zložiek OS SR
- Rota podpory a velenia
Redislokované boli :
- Centrum materiálového manažmentu zahraničných misií (zo SLPS Hlohovec)
- Vystrojovacie stredisko naturálneho odievania ( z posádky Trenčín)
I tieto organizačné zmeny svedčia o tom, že MZZZ Nemšová má svoje nezastupiteľné miesto v rámci
Veliteľstva logistiky Trenčín, pod ktoré je podriadená. Všetky úlohy, ktoré vyplývajú základni, sa plnia
pod vedením veliteľa základne Ing. Tibora Meliša.
S nárastom úloh v roku 2009 narástol i počet pracovníkov. Profesionálnych vojakov bolo 84 (35 v roku
2008)) a 201 (200) civilných zamestnancov.
Obchod, služby, podnikanie
Základné služby a obchodné prevádzky vrátane špecializovaných (napr.Technokov, stavebniny Ropspol,
drogérie) sú pre občanov v rôznej pestrosti zachované a prístupné aj v roku 2009 a zároveň vytvárajú
pre mnohých zamestnaneckú istotu. Aj napriek objektívne zlej celosvetovej hospodárskej situácii, či pri
prechode na menu EURO, nedošlo k veľkému uzatváraniu prevádzok. Práve naopak, bol otvorený napr.
ďalší obchod s počítačovou technikou (Compra) v starom dome Štefánkovcov na ulici Janka Palu vedľa
predajne Tradičná pekáreň, zameraný aj na montáž satelitnej techniky. V areáli Metskej pálenice bola
otvorená pekáreň Sézam majiteľa Emanuela Mazána z Horného Srnia, ktorý predáva svoje výrobky
už vo večerných hodinách takmer každý deň v týždni. Okrem chleba pečie aj rôzne sladké pečivo
a koláče. Na dobrej úrovni boli reštauračné a ubytovacie zariadenia i ponuka na poriadanie osláv,
jubileí a spoločenských akcií – Reštaurácia v Kultúrnom centre, Nemšovský telovýchovný spolok so svojou
reštauráciou, Penzión Fox, Kaviareň Oryx pri kruhovom objazde pri diaľničnom privádzači, Kultúrny dom
v Ľuborči, v sídle PD Vlára - jeho administratívnej budove poskytuje tieto služby veľká jedáleň i menší
salónik. V Kľúčovom bola prerobená časť hasičskej zbrojnice na tieto účely, kde bola občanom v tejto
m. č. daná k dispozícii malá spoločenská miestnosť s vybavenou malou kuchynkou a sociálnymi zariadeniami.
V Trenčianskej Závade bol k dispozícii Kultúrny dom s veľkou sálou a kuchyňou. Reštauračné služby
tiež pozdvihli svoju úroveň. Okrem reštaurácie Nemšovanka, ktorú mal v prenájme Ľubomír Švorec
v Kultúrnom centre, bola otvorená reštaurácia s rýchlym občerstvením a predajom pizze Braňa Puliša na
Mierovom námestí. Prevádzku mal otvorenú do neskorých večerných hodín, koncom týždňa až do
skorých ranných hodín, nakoľko tam poriadal diskozábavy aj so živou hudbou. Na Mierovom námestí
ponúka svoje reštauračné služby Slovenská pivnica Jozefa Vydrnáka niekedy aj so živou hudbou.
Občania kladne hodnotia Večierku - malé potraviny otvorené výlučne vo večerných hodinách v stánku
na trhovisku v Nemšovej. Čo sa týka obchodov s textilom a odevami, chcem poukázať na fakt, že aj
v našom malom meste zapustili korene 1 čínsky a 1 vietnamský obchod s týmto tovarom, ktorý bol
o niečo lacnejší a obom obchodom sa darilo. Napriek dobrej predajni mäsiarstva Maroš v Nemšovej na ul.
J. Palu, dochádzali pravidelne i pojazdné predajne mäsa a hydiny a mrazených rýb, čo privítali občania
v mestských častiach.
Mestský
úrad
na
úseku
obchodov, služieb
a podnikania
vydával vyjadrenia k začatiu
podnikateľskej činnosti, povolenie na zriadenie prevádzky, prevádzkového času, ukončenia prevádzky,
príležitostného predaja v celkovom počte 31, za rok 2009 vydal 24 povolení na hudobné produkcie,
diskotéky a zábavy. Tiež vydal
12 rozhodnutí na prevádzkovanie hazardných hier v uzavretých
herniach prostredníctvom výherných automatov, či na prevádzkovanie stávkových kancelárií.
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Pod zriaďovateľskú pôsobnosť Mesta Nemšová sú zaradené : Základná škola na ul. J. Palu, Materská
škola s elokovanými triedami v mestských častiach mesta a Základná umelecká škola. Mesto vykonáva
túto činnosť v rámci preneseného výkonu štátnej správy na obce a mestá od roku 2003. Na území
mesta pôsobí aj Spojená katolícka škola, zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Nitra.
Základná škola na Ulici Janka Palu
Od roku 2004 bola na poste riaditeľky Mgr. Emília Mazanovská, zástupkyňou pre 1. stupeň Mgr.
Edita Kadlečíková a pre 2. stupeň Ing. Jaroslava Sabadková. K vedeniu školy patrila i vedúca školskej
jedálne Zuzana Jankovcová. Rada školy pôsobila v nezmenenom zložení od januára 2008 na čele
s predsedkyňou Ing. Ivetou Begáňovou. Na pôde školy ako poradné orgány vedenia pôsobia : rodičovské
fórum, predmetové komisie, žiacky parlament a pedagogická rada. Škola mala v tomto školskom roku
celkom 17 tried ( na 1. stupni 7 a na 2. stupni 10) s celkovým počtom žiakov 334. Podľa
pedagogicko - psychologického vyšetrenia boli 4 žiaci s poruchami správania alebo učenia, t. j. boli
žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zaradení boli medzi ostatné deti (integrácia).
Ku škole a školskej jedálni (ŠJ) bol organizačne začlenený školský klub detí (ŠKD), navštevovali ho žiaci
1. až 4.ročníka.Vo všetkých zložkách pracovalo celkovo 37 zamestnancov, v škole 30, v ŠKD 2 a v ŠJ
5 zamestnancov. V škole bolo 25 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických (ekonómka, školník,
upratovačky).
Od 1. septembra 2008 začal platiť zákon č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (tzv. Školský zákon), vyplývala z neho povinnosť pre školy vytvárať
učebné plány. Učebné plány sa v jednotlivých ročníkoch
vytvárali podľa Školského vzdelávacieho
programu (ŠkVP). Škola pri tom vychádzala zo Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP), ktorý v školskom
roku 2008/2009 naštartoval 1. ročník reformy pre prvé a piate ročníky základných škôl. V 1.
ročníku bolo pridaných 5 disponibilných hodín pre slovenský a anglický jazyk, prírodovedu a pohybové
hry. V 1. ročníku bol anglický jazyk povinný, učebnice angličtiny štát nedodal, ale škola si ich
zabezpečila z prostriedkov rodičovského fóra. V 2. - 4. a 6. – 9. ročníku sa postupovalo podľa Učebných
plánov pre 1. – 9. ročník základných škôl z roku 2003. V 5. ročníku bolo po novom pridaných 6
disponibilných hodín pre angličtinu, biológiu, geografiu a matematiku, informatiku, ale aj pre techniku
a svet práce. Piataci sa v rámci posledne menovaných hodín starali o areál školy a získavali manuálne
zručnosti Predmet prírodopis bol premenovaný na biológiu, zemepis na geografiu, telesná výchova na
telesnú a športovú výchovu, občianska výchova na občiansku náuku. Reformné učebnice pre 5. ročník
chýbali.
Náboženská výchova bola povinná v alternácii s etickou výchovou už od 1. ročníka. Etickú
výchovu na I. stupni navštevovalo 9 žiakov a 11. žiakov na II. stupni. V 3. ročníku vyučoval
náboženstvo vdp. Mgr. Anton Košík.
Celoslovenské testovanie deviatakov sa konalo vo februári 2009, zúčastnilo sa ho všetkých 43
deviatakov. Úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry bola na 61,2 %
(slovenský priemer 61,3 %) a z matematiky na 47,9 % (53,0%). Celkove možno konštatovať, že podľa
dosiahnutých známok v jednotlivých triedach a predmetoch, dosahovala škola priemerné výsledky. Na
základe veľa vymeškaných hodín boli u 6 žiakov znížené známky zo správania na druhý stupeň a v 6
prípadoch na tretí stupeň. Niekoľkí žiaci boli sociálnymi pracovníkmi z Úradu práce sociálnych vecí a
rodiny umiestnení do reedukačných a diagnostických centier, rodinné prídavky za tieto deti preberala
sociálna pracovníčka Mestského úradu v Nemšovej.
Na stredné školy a učilištia boli deviataci prijatí nasledovne: na SOU (4-ročné) 27, SOU (3-roč.) 8,
na gymnáziá 6 a na strednú umeleckú školu 2 žiaci. Deviataci si zvolili osobnosť deviatych ročníkov,
ktorou sa stala Petra Gurínová z 9.A Za dobré výsledky v škole bolo
17 žiakov (1 z každej
triedy) ocenených primátorom mesta v Obradnej sieni so zápisom v Pamätnej knihe nasledovne :
Begáňová Dominika I.A, Bagín Richard 2.A, Berová Alica 2. B, Kováč Juraj 3. A, Baláž Daniel 3.B,
Michalcová Klaudia 4.A, Lavičková Juliana 4.B, Štefánková Ivana 5.B, Poláčková Michaela
5.A,
Chlebana Marek 6.A, Bobotová Bibiana 6.B, Schwandtnerová Denisa 7.A, Chabadová Zuzana 7.B,
Kubáňová Naňa 8.A, Holíčková Soňa 8.B, Gurínová Petra 9.A, Lipták Roman 9. B
Škola organizovala rôzne besedy ( s príslušníkom policajného zboru, pyrotechnikom, dopravným
policajtom, s cestovateľom, výchovnou poradkyňou, veterinárom, detskou lekárkou), exkurzie, výlety
s výchovno – vzdelávacím zámerom ( galérie, múzeá, hvezdárne), súťaže (prednes poézie a prózy v AJ,
olympiády), zbery druhotných surovín, (papier, plasty, tetrapaky), aktivity s rodičmi (športové turnaje,
súťaž Najkrajší svetlonos, tvorivé popoludnia ako napr. mikulášsko-vianočné tvorivé dielne, karnevaly
a pod.), tématicky zamerané dni (Deň zdravej výživy, Deň detskej knihy, Deň zeme, Deň dopravnej
výchovy), výchovné koncerty, aktivity v rámci mesta (výstava Ovocie zelenina, kvety, výtvarná súťaž Moje

pôsobili v škole záujmové útvary – florbal, karate, futbal, basketbal, tanečný krúžok, práca s počítačom,
cvičenia zo slovenčiny a matematiky. Za vzdelávacie poukazy sa vyplatili mzdy a odvody pre vedúcich
záujmových útvarov, použité boli aj na nákup potrebných učebných pomôcok.
Školský klub detí aktivizoval deti mimo vyučovania a zapájal ich do rôznych projektov Deň narcisov, Deň
matiek, vianočná besiedka, vianočné koledovanie po meste atď.)
Úspešná bola škola v športových aktivitách, hlavne vo florbale, kde družstvo mladších žiačok získalo
v celoslovenskom kole Karpatskej interligy (KI) 1. miesto a staršie žiačky v medzinárodnom kole KI 2.
miesto. Škola bola zapojená do celoslovenských projektov Infovek, Detský čin roka, Deň narcisov,
Zdravá škola.
Škola sa po materiálnej stránke neustále vzmáhala. V priebehu roka 2009 bolo za školou
vybudované viacúčelové ihrisko s umelou trávou, popoludní slúži verejnosti. V máji 2009 začala
rekonštrukcia školy na základe úspešne podaného projektu na Ministerstvo školstva pod názvom Škola
tretieho tisícročia. Z nenávratného finančného príspevku za projekt sa zatepľovala fasáda, vymieňali sa
okná, elektrické rozvody v A bloku, rekonštruovali sa šatne a sociálne zariadenia. Z rozpočtu mesta sa
menili radiátory, rozvody vody a sociálne zariadenia v C bloku. Zároveň sa budovala počítačová
učebňa. Žiaci i zamestnanci získali k dispozícii 22 počítačov 3 multifunkčné zariadenia, 2 kopírky, 6
tlačiarní a samozrejme internetové pripojenie. K dispozícii je aj moderná interaktívna tabuľa s eBeam
systémom. Vybudoval sa tiež bezbariérový vstup pre imobilných. V školskom roku 2008/2009 nebola
rekonštrukcia školy ešte dokončená, ale to, čo sa buduje, zlepší podmienky pre žiakov. Chýbajúce
odborné učebne fyziky, chémie a cudzích jazykov sa budú riešiť v budúcnosti ako i výmena podláh,
rozvodov a pod. Občianske združenie Iniciatíva pre žiakov získavalo 2% z daní
právnických
a fyzických osôb, v roku 2008 to bola suma 2.389,96 Eur, ktorá sa použila na nákup učebných pomôcok.
Treba tiež pripomenúť, že ZŠ vydáva svoj vlastný časopis Mladosť, jeho redakčná rada pracuje
pod vedením Mgr. Márie Daňovej. Prináša veľa zaujímavostí
z vlastného školského prostredia,
rozhovory so slávnymi osobnosťami, kulinárske okienko, žiaci doň mohli prispievať literárnymi
a
výtvarnými prácami a pod.
Školský rok 2008/ 2009 bol prvým rokom školskej reformy. V krátkej dobe nadobudli platnosť
dôležité zákony, vyhlášky a rezortné predpisy. Veľmi dramaticky prebiehalo hodnotenie žiakov, keď
23. decembra nadobudol platnosť Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s dvoma
opravami vo veľmi krátkom čase a 23. apríla 2009 nadobudol platnosť nový Metodický pokyn na
hodnotenie a klasifikáciu, podľa ktorého sa museli prepisovať všetky vysvedčenia na aktuálne tlačivá.
Základná

umelecká škola (ZUŠ)

Podobne ako ZŠ na Ul. J. Palu aj ZUŠ Nemšová spadala už 5. rok pod zriaďovateľskú pôsobnosť
mesta Nemšová.
Od roku 1999 bol riaditeľom školy Pavol Osrman, ktorý bol zároveň učiteľom na dychové
nástroje. Okrem neho vyučovalo 23 učiteľov. 15 z nich vyučovalo v hudobnom odbore 174 žiakov,
ktorí sa vzdelávali v hre na dychové a sláčikové nástroje, klavír, gitaru, vyučovala sa tiež hudobná náuka
a korepetície. V tanečnom odbore vyučovali 4 učitelia 175 žiakov a vo výtvarnom odbore sa 4 učitelia
venovali 78 žiakom. Vyučovalo sa okrem Nemšovej aj v 9 pobočkách (Drietoma, Trenčianska Turná,
Trenčín, Trenčín – Juh, Bolešov, Horné Srnie, Hrabovka, Dolná Súča, Soblahov )
Žiaci svoju školu
reprezentovali na rôznych akciách v Nemšovej a okolí. Hudobníci a výtvarníci zo ZUŠ spestrili 42.
ročník výstavy Ovocie, zelenina, kvety v októbri 2008, výtvarníci v novembri reprezentovali ZUŠ
Nemšová na ZŠ J. Mitúcha v Hornom Srní na výstave výtvarných prác pod názvom Ľudové tradície.
Mikulášsky koncert usporiadali v škole dňa 9. decembra a vianočný koncert 17. decembra v Kultúrnom
centre (KC) v Nemšovej. Tu sa prezentovali hudobníci pod vedením učiteľov V. Vavra, S. Markecha, M.
Piliša, Z. Sučanskej, J. Oliša, Ľ. Adamka, K. Petra, a P. Osrmana. Predstavili sa
aj tanečníci, ktorých
viedli učitelia V. Ondrovič a G. Ježíková.. Žiaci školy spestrili svojimi vystúpeniami aj podujatie ku
Dňu učiteľov, Dňu matiek v KC Nemšová. Všetky odbory školy sa zapájali do rôznych súťaží. Vo
februári 2009 sa žiaci výtvarného odboru zapojili do súťaže Vesmír očami detí. 30. apríla 2009
získali tanečníci na Festivale moderného tanca Bojnice Dance 2009 v kategórii Show dance - malé
choreografie (9 – 11 rokov) 3. miesto. Súťaž bola organizovaná ZUŠ Bojnice. 8. a 9. mája 2009 na 5.
ročníku celoštátnej súťaže v hre na zobcovej flaute v Nových Zámkoch sa v bronzovom pásme
umiestnili žiaci Dominik Lehocký z pobočky Drietoma a Denisa Hučková z pobočky Dolná Súča. 30. mája
2009 organizovala Súkromná ZUŠ v Senci 4. ročník Seneckej dúhy. Naša ZUŠ získala diplom za účasť.
Pri príležitosti 2O. výročia získania štatútu mesta, sa zapojil výtvarný odbor ZUŠ do súťaže Moje
mesto, ktorú Mestský úrad v Nemšovej vyhlásil pre všetky školy na území mesta. Výtvarné práce boli
odovzdané do 15. júna a vystavené boli pri príležitosti osláv výročia mesta až v septembri 2009
v priestoroch KC. Nemšová. 11. júna 2009 organizovala ZUŠ už 7. ročník súťaže v hre na dychové

V ten istý deň sa uskutočnil už 2. ročník súťaže v modernom tanci ZUŠ – Dance Nemšová 2009.
S veľkým ohlasom sa prezentovalo 12 tanečných súborov
školy a jej pobočiek.
Školský rok
2008/2009 úspešne absolvovali : Chmelinová Veronika –klavír, Balážová Lucia – klavír, Ondrášek Martin klavír, Jandová Lenka - klavír, Králik Henrich - trúbka, Gabriš Ján - trúbka, Vavruš Lukáš - B
klarinet, Trúnek Peter - B klarinet, Oriešek Tomáš - bicie.
Materské školstvo
Od školského roka 2008/2009 funguje materské školstvo v Nemšovej pod jednou MŠ na ul.
Odbojárov 8A s 8 triedami. Dňom 1. septembra 2008 mesto Nemšová zlúčilo 4 materské školy vo
svojej pôsobnosti pod jeden subjekt. Budova MŠ na ul. Odbojárov sa mala rekonštruovať a bol
podaný projekt na získanie nenávratného finančného príspevku. Bolo potrebné, aby mala MŠ viac
žiakov, čo sa aj uskutočnilo tým, že sa všetky MŠ na území mesta zlúčili do jednej. Na ul. Odbojárov
sú 3 triedy, na ul. Kropáčiho a ul. Ľuborčianskej sú po 2 elokované triedy a 1 elokovaná trieda je
v Kľúčovom na ul. Trenčianskej 43. Po zlúčení bola funkciou riaditeľky poverená Zdenka Tomášová. .
Riaditeľky zaniknutých MŠ sa stali zástupkyňami riaditeľky – Eva Ďuríková na ul. Kropáčiho, Darina
Forgáčová na ul. Ľuborčianskej, Oľga Straková na ul. Trenčianskej v Kľúčovom. Všetky elokované triedy
plnili naďalej svoje stanovené úlohy či už v rámci plánu práce i vo výchovno-vzdelávacom procese.
Školské jedálne zostali v činnosti pri každej elokovanej časti MŠ, celkový počet zamestnancov sa
nezmenil. Rekonštrukcia budovy MŠ na ul. Odbojárov sa v tomto školskom roku nezačala, odložená bola
až na budúci školský rok.
Spojená

katolícka škola (SKŠ)

SKŠ začala školský rok 2008/2009 s novým riaditeľom na čele školy. Diecézny školský úrad
Biskupského úradu v Nitre menoval do tejto funkcie Ing. Miloša Čižmárika, ktorý už rok predtým
na škole pôsobil vo funkcii ekonóma, takže školu, na ktorej čelo bol postavený, už pomerne dobre
poznal. Samotná škola je rozdelená na dve organizačné zložky - na Základnú školu sv. Michala
(zástupkyňou bola RNDr. Janka Jankovičová) a Strednú odbornú školu sv. Rafaela ( zástupkyňou bola
Mgr. Mária Šatková ). Súčasťami školy boli:
školský klub detí, stredisko záujmovej činnosti a
protidrogovej prevencie a školský internát. Vedúcim ekonómom školy bo Mgr. Karol Dubčák, prepočítaný
počet nepedagogických zamestnancov bol 5,71. Duchovným správcom školy bol Vdp. Mgr. Anton Košík.
V tomto školskom roku vyplynula podľa zákona povinnosť zvoliť Radu školy. Zvolená bola dňa 26. 11.
2008 v tomto zložení: predseda - Ing. Macharová Lenka (za rodičov), podpredseda – Ing. Bortel Vladislav
(za pedagógov), členovia – Mgr. Košík Anton (za zriaďovateľa), Mgr. Hromníková Katarína, Ing. Strašková
Iveta (za pedagógov), Bialešová Anna (za nepedagógov), Pavlovičová Anna, Hálová Alena (za rodičov), Ďuriška
Juraj (za študentov). Pedagogická rada, metodické združenia a predmetové komisie pôsobili ako poradné
orgány vedenia školy. Po materiálno – technickej stránke bola škola dobre vybavená. Budova je
majetkom mesta, v ktorej je k dispozícii : 21 štandardných učební - 3 pre špeciálne triedy (ŠT), 12 pre
ZŠ, 6 pre SOŠ, ďalej 9 špecializovaných učební (fyzika, chémia, informatika, atď), 1 kuchynka, 1 dielne,
15 kabinetov, žiacka knižnica, školský klub detí, stredisko záujmovej činnosti a protidrogovej prevencie.
Vnútorný športový areál pozostáva z veľkej a malej telocvične s lezeckou stenou a posilňovne. Vonku sú
k dispozícii ihriská. Okrem služieb školskej jedálne, ktorá sa nachádza v budove SKŠ, je k dispozícii
automat na teplé nápoje, sprevádzkovaný je aj bufet a počas 2. prestávky je zabezpečený predaj
pečiva. Mzdy zamestnancov školy ako aj jej súčastí sú zabezpečené formou štátnej dotácie podľa
počtu žiakov. Finančným príspevkom prispelo v tomto šk. roku aj mesto pri rekonštrukcii vchodu vrátane
výmeny dverí, okien a pri vybudovaní recepcie.
Školský klub detí navštevovalo 30 detí. Stredisko záujmovej činnosti
a protidrogovej prevencie
(SZČaPP) pod vedením Mgr. Andrey Poláčkovej ponúkalo širokú paletu záujmových útvarov ( krúžkov),
navštevovalo ich 507 detí a žiakov do 15 rokov (i z materských škôl) a 316 žiakov nad 15 rokov. Boli
to : anglický jazyk pre materské školy, prvý stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a SOŠ, francúzsky, taliansky
nemecký jazyk ZŠ, SOŠ, cvičenia zo SLJ, CH, MAT hravo a vážne, práca s PC a poradenstvo, internetový
klub, práca s PC pre materské školy, rôzne športové krúžky, šikovné ruky, varenie, pečenie, gitara,
logopédia, misijný, turistický a iné. Okrem záujmových útvarov organizovalo rôzne súťaže, olympiády, zbery
druhotných surovín a pod. Cieľom SZČ a PP je zaujať žiakov na základe ich potrieb a záujmov,
efektívne využívať ich voľný čas a tak predchádzať nežiadúcim vplyvom a nástrahám okolia. Školský
internát začal nový školský rok už v nových priestoroch. Z budovy na Moravskej ulici sa presťahoval do
budovy SKŠ. Na 1. poschodí budovy boli prerobené triedy k tomuto účelu. Na 8 ubytovaných študentov
dohliadala 1 vychovávateľka. SKŠ mala od tohto šk. roka k dispozícii školského psychológa – sestru
saleziánku, Mgr. Annu Mališovú, ktorá tu bola 3 dni v týždni, úzko spolupracovala aj s výchovným

prevenciu nežiadúcich javov na škole, ako je záškoláctvo, šikanovanie, násilné správanie, začínajúca
trestná činnosť a to výchovou k prosociálnemu cíteniu, právnemu vedomiu, demokracii a morálnym
hodnotám so zameraním na žiakov zo sociálne slabších rodín. Pedagógovia pomáhali žiakom vytvárať živý
vzťah k Bohu, aby sa pri hľadaní zmyslu života nemuseli utiekať k škodlivým náhradám. Bohužiaľ bez
spolupráce rodiny toto úsilie často vychádza nazmar.
Základná škola sv. Michala pozostávala z 3 špeciálnych tried (3 špeciálni pedagógovia a 2 asistenti
učiteľa ) s celkovým počtom 23 žiakov s mentálnym postihnutím. Na 1.stupni boli 4 triedy a na 2. stupni
7 tried s celkovým počtom 240 žiakov, z toho bolo 21 individuálne integrovaných, prípadne s poruchami
učenia a pozornosti. Na ZŠ vyučovalo 26 pedagógov. Dôraz sa kládol na výučbu cudzích jazykov už
od 1. ročníka.
Stredná odborná škola sv. Rafaela zameraná na manažment regionálneho cestovného ruchu, mala
v šk. roku 2008/2009 143 žiakov (v 1. ročníku 1 trieda, v 2. až 4. ročníku po 2 triedy). Na škole
vyučovalo 21 pedagógov vrátane riaditeľa SKŠ. Výchovná poradkyňa a školská psychologička boli
žiakom k dispozícii pri riešení rôznych problémov, ktoré sa riešili individuálne i skupinovo. Vyučovali sa
predmety spoločenskovedné vrátane náboženstva a 2 cudzích jazykov, matematicko – prírodovedné
a informatika, odborné predmety ekonomické, manažment, marketing, technológia služieb cestovného
ruchu atď. Škola môže na základe požiadaviek trhu práce v regióne s prihliadnutím na možnosť
uplatnenia absolventov a na svoje podmienky navrhnúť na schválenie Biskupskému úradu v Nitre a Min.
školstva SR ďalšie voliteľné a nepovinné predmety. V máji 2009 ukončilo školu 42 študentov, ktorí
úspešne zložili maturitné skúšky. Aktivity školy boli veľmi bohaté : exkurzie, turisticko-poznávacie
zájazdy (Chorvátsko, Orava), návšteva
divadelných predstavení, besedy
s europoslancami (MUDr.
Miroslavom Mikolášikom, Petrom Šťastným), s historikom A. Štiavnickým, zahraničná spolupráca študentov,
návšteva obchodnej akadémie vo Viedni, odborné exkurzie, medzinárodné veľtrhy, zapojenie sa do
protidrogového programu Slepá ulica, účasť na duchovných obnovách a mnohé iné.
SOCIÁLNA

A ZDRAVOTNÁ

STAROSTLIVOSŤ, DÔCHODCI

Sociálna starostlivosť a Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta Nemšová
Sociálna starostlivosť na území mesta je zabezpečovaná mestským úradom, úsekom sociálno - zdravotným
a Centrom sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľ je Mesto Nemšová. Podrobnejšie sme sa venovali
popisu ich činnosti v kapitolách Mestský úrad
a Centrum sociálnych služieb (CSS), ktoré poskytuje
sociálne služby svojim klientom pobytovou formou vo svojich zariadeniach. Na území mesta pôsobí
Charitatívno - sociálne centrum (CHSC) Diecéznej charity v Nitre, ktoré poskytuje terénnu sociálnu
službu klientom doma, v ich prirodzenom sociálnom prostredí - 19 klientom v Nemšovej a Ľuborči. Pri
ťažšie zdravotne postihnutých klientoch spolupracujú s Agentúrou domácej ošetrovateľskej
starostlivosti (ADOS) Ilava. Mesto spracovalo analýzu stavu sociálnych služieb na území mesta, kde boli
naznačené východiská pre budúcnosť v dokumente Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mesta
Nemšová (2009 – 2013). Dokument spracovala Mária Pavlačková, magistra v odbore sociálna práca,
pracovníčka na sekretariáte.
Nedostatky poskytovania starostlivosti Centra sociálnych služieb boli pomenované v : nedostatočnej
kapacite, nie je bezabriérový prístup, nie je stála lekárska služba, nie je rehabilitačná služba, nie je
diétne stravovanie, nedostatok financií na personálne posilnenie. Pri poskytovateľovi terénnej sociálnej
služby (Charity) tkveli nedostatky hlavne vo financovaní - ( málo personálu ), nedostatočná osveta
a medializácia.
Zaujímavá bola z hľadiska budúcnosti analýza predpokladov, koľko osôb bude
v budúcnosti odkázaných na pomoc pri sebaobsluhe (v zariadeniach a v rámci opatrovatelských služieb).
Vychádzalo sa z toho, že v Nemšovej budú tieto služby potrebovať ľudia nad 65 rokov, ktorých je
v súčasnosti 717. 5 percent týchto obyvateľov, t. j. 36 bude potrebovať zariadenia soc. služieb (v
domovoch dôchodcov – 18, v penziónoch 7 a zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti 11). 6 percent
bude vyžadovať opatrovateľskú službu (terénnu), t. j. 43 obyvateľov. Z tejto analýzy vyplynulo
doporučenie rozvojových aktivít. Pre CSS vyplynulo to, že stav v Centre sociálnych služieb podľa
zákona č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách s účinnosťou od 1. 1. 2009 je nevyhovujúci a vyžaduje
zmenu a transformáciu. Potrebné je hlavne: rozšírenie kapacity a rekonštrukcia, personálne navýšenie,
zriadenie zariadenia pre seniorov, zriadenie stacionára a iných podporných služieb, zriadenie kuchyne
pre diétne stravovanie. Pre opatrovateľské služby CHSC Diecéznej charity sa navrhujú aktivity ako
je zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok, odľahčovacia služba, pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa, personálne posilnenie ako i lepšia osveta a medializácia. A pre samotného zriaďovateľa mesto Nemšová vyplynulo, aby bola vytvorená pracovná pozícia - sociálny pracovník v časovom
horizonte rokov 2010 až 2013. Dokument, ktorý sme popísali vyššie bol východiskovým bodom pre
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Rekonštrukcia centra sociálnych

Sociálne aktivity na dobrovoľníckej báze vytvára Farská charita a Spoločnosť Dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul, ktorí spolupracovali pri zbierkach šatstva pre českú Diakoniu a tiež pri
celoslovenskej zbierke Boj proti hladu, zameranej na pomoc ostrovnej krajine Haiti, zbierku na
pomoc deťom na Sibír spolu realizovali už počas Nemšovského jarmoku v auguste. 9. decembra sa
obidve organizácie podieľali na zorganizovaní mikulášsko – vianočného večierku pre občanov osamelých
a sociálne neprispôsobivých, ktorý sa uskutočnil v Kultúrnom stredisku v Ľuborči.
Nadácia Pro
charitas, ktorú vedie Ing. Margita Breznická, podporovala hlavne hendikepované deti v Spojenej
katolíckej škole nákupom učebných pomôcok, získavala 2% z daní, z ktorých podporovala rodiny,
v ktorých takéto deti žili, finančne podporovala i materskú školu v miestnej časti Kľúčové.
Zdravotná starostlivosť
Zdravotná starostlivosť bola zabezpečovaná na tej istej úrovni ako v minulom roku prostredníctvom
širokej ponuky ambulancií. 3 ambulancie obvodných súkromných lekárov (MUDr. Hammerová Elvíra,
MUDr. Dráb Peter, MUDr. Škunta Jozef) , 1 detská ambulancia (MUDr. Marušincová Anna) 1 interná
a kardiologická (MUDr.Adamovič, st. a ml.) chirurgická ( MUDr. Daňo Peter) diabetologická (MUDr.
Kruteková len v pondelok) otorinolalyngologická (MUDr. Rác), neurologická (MUDr. Janka Miščiková), 3
zubné ambulancie (MUDr. Petránska Katarína, MUDr. Libošvárová Eva, MUDr. Kusovská Anna), 1 zubná
protetika, 1 gynekologická ambulancia (MUDr. Mikulčík Gejza) a 1 lekáreň Zara. Fyziatricko –
rehabilitačná ambulancia aj s rehabilitačnými službami pod vedením MDr. Štefanca bola naďalej
k dispozícii. Tú navštevovali pacienti aj zo širokého okolia. Treba poznamenať, že lekári, najmä obvodní
vyžadovali poplatky nielen pri lekárskych úkonoch, ale aj pri vybavovaní rôznych tlačív a potvrdení.
Podobne to bolo aj v lekárni, kde sa za mnohé lieky muselo priplácať aj po predložení receptu. Čo
sa týka prístrojového vybavenia, chýbali v ambulanciách vyšetrovacie prístroje, rontgeny, chýbalo
biochemické laboratórium. K dispozícii bol sonograf, ktorý využívali niektorí obvodní lekári i interná
ambulancia. Na ďalšie odborné vyšetrenia boli pacienti doporučovaní
do polikliniky, či k rôznym
odborným lekárom. Na nemocničné ošetrenie boli občania zasielaní do Fakultnej nemocnice v Trenčíne
a do Nemocnice v Ilave, ktorú začali postihovať rôzne úsporné opatrenia.
Dôchodci
Viac ako 160 dôchodcov z Nemšovej združoval Senior klub na čele s Eleonórou Dorušincovou a mestská
oranizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (MO JDS) s predsedníčkou Teréziou Paličkovou. Obidve
organizácie aktivizovali svojich členov k rôznej činnosti. V klubových priestoroch na kúpalisku sa
mohli stretávať vo štrvrtok a nedeľu popoludní, predplatený mali časopis Zdravie, bola tam zriadená
i prípojka internetu. Dňa 8. 2. 2009 sa zišli na svojej výročnej členskej schôdzi, aby svoju činnosť
bilancovali, pozdraviť ich prišiel i primátor mesta Ján Mindár, podpredseda Okresnej organizácie JDS
z Trenčína, Mgr. Mikuláš Medvec, delegátka MO JDS z Trenčianskej Teplej a predsedníčka miestneho
spolku Červeného kríža Alžbeta Gurínová. Počas roka 2009 zorganizovali 8. marca návštevu Centra
sociálnych služieb, 24. marca navštívili termálne kúpalisko v Malých Bieliciach, Ostratice i Veľké
Uherce, kde sa vyrába sladké pečivo, pri príležitosti 100 – ročnice navštívili v júni Lesnú železničku
v Čiernom Balogu. V júli to bola opekačka pri jazere i kúpanie vo Veľkom Mederi a v septembri Oravský
podzámok. Dňa 18. októbra v rámci Mesiaca úcty k starším, sa konal spoločenský večierok v Kultúrnom
centre v Nemšovej, ktorý bol zorganizovaný v spolupráci s mestským úradom , primátor mesta
pozdravil seniorov i zablahoželal jubilantom roka 2009. Dôchodci z Nemšovej sa v hojnom počte zišli v
decembri na Mikulášskom večierku v Kultúrnom stredisku v Ľuborči a zabavili sa do neskorých
večerných hodín.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Mesto Nemšová zabezpečovalo separovanie odpadov vo všetkých mestských častiach jednak z dôvodu
ich druhotného využitia recyklovaním čím zároveň prispievalo k ochrane životného prostredia. Po
meste boli rozmiestnené nádoby na separovanie papiera, tetrapakov,
skla a plastových fliaš.
Obyvatelia v rodinných domoch mohli papier a plasty zberať doma, v pravidelných termínoch sa
vyvážali. Už 3 roky fungoval Zberný dvor odpadov, kde mohli naši občania tieto komodity tiež
odovzdávať vrátane veľkoobjemových odpadov, elektroodpadu i stavebného odpadu. Metský úrad
vypracovával ročné hodnotiace správy o separácii tohto odpadu na Recyklačný fond ( 4) ako aj žiadosti
o príspevok na vyseparované množstvá (6). Vyseparované komodity sa odovzdávali priamo na ďalšie
spracovanie, papier sa odovzdával do papierne v Bobote, sklo do Vetropacku, plastové fľaše a fólia
mala tiež svojho odberateľa, problém bol s tetrapakovými obalmi. V roku 2009 boli ešte na cintorínoch

stiahnuté a nahradené 1100 litrovými nádobami na odpad. Tie boli vyvážané s nádobami na komunálny
odpad z rodinných domov firmou Marius Pedersen na skládku do Dubnice- Lušteku, kde sa platí podľa
množstva odpadu. Separovanie odpadu znamenalo menej komunálneho odpadu, čo bolo pre mestskú
pokladnicu lacnejšie. Pri vývoze plastových fliaš a fólie vypomáhali pracovníci Verejnoprospešných
služieb, papier vyvážala firma Marius Pedersen, pri separácii a lisovaní plastových fliaš vypomáhali
nezamestnaní občania, ktorí boli zaradení Úradom práce do programu Malé obecné služby. Služba
v Zbernom dvore bola zabezpečovaná tiež týmito občanmi. Mestský úrad na tomto úseku každoročne
vypracoval kalendár zberu triedeného odpadu, vybavoval rôzne žiadosti, povolenia, ale vydával aj rybárske
lístky, vyžadoval oznamovaciu povinnosť o umiestnení včelstiev a pod. Základné i materské školy sa v
rámci svojho pedagogicko – výchovného procesu snažili žiakov vychovávať rôznymi aktivitami k ochrane
životného prostredia už od útleho veku. Boli to napr. rôzne aktivity na Deň zeme, ktorý pripadá na
22. apríla. Ako príklad uvedieme aktivitu Základnej školy na ul. J. Palu. Deti 1. a 2. ročníkov pomocou
vytvorených pracovných listov získali možnosť nahliadnuť do znečisťovania riek a lesov. Deti 3. a 4.
ročníkov „povyberali“ domáce odpadkové nádoby a zo získaného materiálu vyrobili Planétu odpadkov,
Strom života a Odpadkové veľryby. Na 2. stupni sa venovali zisťovaniu spotreby vody v triede
a v celej škole. Prišli aj k týmto zaujímavým číslam. Zistili, že voda, ktorá zbytočne vykvapká z tečúcich
kohútikov , by priemernej domácnosti stačila na 37 dní. Obe základné školy pravidelne organizovali
zbery papiera, skla, plastových fliaš i tetrapakových obalov.
Mestský úrad urobil mnoho opatrení, aby sa odpad triedil, aby sa ukladal do odpadových nádob,
avšak našlo sa dosť občanov ( aj z okolitých obcí), ktorí vozili rôzny odpad či už komunálny alebo
stavebný do prírody, čím sa vytvárali čierne skládky. Pri ich odstraňovaní pomohli i členovia miestnej
skautskej organizácie, ktorí v dňoch 16. až 18.apríla čistili takéto skládky pri futbalovom ihrisku
v Nemšovej, na Strži i pri Čističke odpadových vôd v Ľuborči.
DUCHOVNÝ

A NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT

Duchovný a náboženský život sa sústreďoval okolo Rímskokatolíckeho farského úradu v Nemšovej,
ktorého duchovným správcom bol Mgr. Anton Košík, pri duchovnej a pastoračnej práci mu vypomáhal
kaplán Mgr. Eduard Janíček. Spadali tu veriaci všetkých mestských častí Nemšovej, obec Borčice
zostala začlenená i po vzniku nových diecéz v roku 2008 do nemšovskej farnosti. Nemšovská farnosť
zostala začlenená v nitrianskej diecéze, stala sa však jej najsevernejšie položenou farnosťou. Farnosť
Bolešov bola už začlenená do novovzniknutej Žilinskej diecézy. Správca farnosti Mgr. A. Košík pôsobil
vo funkcii dekana za dekanát Nemšová, do ktorého patrili farnosti : Dolná Súča, Drietoma, Horné Srnie,
Horná Súča, Nemšová, Omšenie, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice. Jedenkrát do mesiaca vždy vo
štvrtok sa kňazi stretávali na tzv. rekolekcii (duchovno – pracovnom stretnutí) a to vždy v inej farnosti.
Podľa podkladov od správcu farnosti, dekana Antona Košíka, sme pre kroniku zaznamenali nasledovné
štatistické údaje. V roku 2009 bolo pokrstených 75 detí, z toho bolo 33 chlapcov a 42 dievčat. Z
Nemšovej bolo 35 krstov, z Ľuborče 9, z Kľúčového 8, z Trenčianskej Závady nebol a z Borčíc bolo 7
krstov, 16 nebolo z nemšovskej farnosti. Na večnosť bolo odprevadených 54 ľudí, 29 mužov a 23
žien. Zaopatrených bolo 48 ľudí. V Nemšovej bolo 29 pohrebov v Ľuborči 15, v Kľúčovom 4, v Tr.
Závade 4, v Borčiciach 2 pohreby. Zosobášených bolo 44 snúbeneckých párov, čo bolo o 16 párov viac
ako rok predtým. 31. mája sa konala birmovka. V tento deň udelil biskup Viliam Judák
sviatosť
birmovania l43 mladým farníkom.
V mestských častiach, v kaplnkách v Kľúčovom a Trenčianskej Závade, sa veriaci stretávali pravidelne
podľa stanoveného času vysluhovania sv. omší. Slávnostné sv. omše spojené s hodovými slávnosťami
v jednotlivých kaplnkách, sa konali v júni po sviatku sv. Antona v Ľuborči, v júli po sviatku sv. Anny
v Kľúčovom a v Trenčianskej Závade po sviatku Zjavenia Panny Márie vo Fatime po 13.máji a 13.
októbri. Tieto sv. omše v Tr. Závade sú vždy spojené s púťami veriacich nielen z Nemšovej, ale aj
zo širokého okolia, správca farnosti tu prizýva slávnostných kazateľov. V máji
sv. omšu slávil
páter Ján Kušnír, člen rehole Spoločnosti Božieho slova (verbisti), pôsobiaci v Nitre, v Misijnom dome
Matky Božej. Má na starosti prijímanie nových chlapcov, ktorí sa chcú stať misionármi. Začiatkom
90 – tych rokov pôsobil v našej farnosti ako kaplán, mnohí si ho z toho obdobia pamätajú ako
zapáleného zástancu vzniku základnej cirkevnej školy v Nemšovej. Pri tejto svätej omši sa spomínalo,
nakoľko uplynulo 60 rokov od vysvätenia kaplnky v Trenčianskej Závade. Vysvätená bola v roku 1949.
Postavená bola ako poďakovanie Panne Márii za ochranu pred útrapami 2. svetovej vojny. Na jej
postavení má veľkú zásluhu vdp. kaplán Jozef Hanko, ktorý tu vtedy pôsobil. Slávnostným
celebrantom svätej omše v októbri
bol Pavol Zahatlan, rektor a špirituál kňažského seminára
v Nitre.
Vo farnosti pôsobili aj laické spoločenstvá, ktoré sa stretávali v budove farského úradu v priestoroch
2 učební, do ktorých sa vchádzalo z bočného vchodu.
Už sme spomínali Spoločnosť Dcér

spoločenstvom. Stretávali sa jeden krát za mesiac, aby sa aj duchovne utužili vo viere a tak posilnili
svoje poslanie a činnosť. Spoločenstvo Modlitby matiek sa stretávalo jeden krát týždenne na
modlitbách. Svoju činnosť navonok zameralo najmä v marci, keď sa pripomína Deň počatého dieťaťa,
kedy zorganizovali stretnutie s ostatnými veriacimi. Deti v hojnom počte sa zúčastňovali na práci eRka
– Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a mládeže. Vedúcim bol Ferko Koníček z Nemšovej.
Pravidelné „stretká“ v budove FÚ mali zamerané podľa obdobia na pôst, na advent, na prázdniny, na Veľkú
noc a pod., zapájali sa do celoslovenských aktivít (v marci Deň počatého dieťaťa, v máji Vypni telku,
zapni seba, v októbri Detský čin pomoci a v novembri v Deň Pamiatky zosnulých, 2. novembra zapaľovali
sviečku aj za nenarodené deti. Už v novembri sa pripravovali na svoju najväčšiu aktivitu na Dobrú
novinu. Koordinátorkou Dobrej noviny v Nemšovej bola Katarína Koníčková. V roku 2009 sa organizoval
už 15. ročník, do ktorej sa len v roku 2009 zapojilo viac ako 20.000 detí, z celého Slovenska, ktoré
vytvorili 2600 skupín. Aj deti v Nemšovej, Ľuborči a Kľúčovom, v čase vianočných prázdnin, obetovali
svoj voľný čas a koledovali v rodinách a zároveň zberali finančné prostriedky do verejnej zbierky,
ktorá podporuje rozvojové projekty v krajinách Afriky. Hoci eurom sa platilo už skoro celý rok,
zbierka si dala za cieľ vyzberať aj slovenské koruny, ktoré ešte v domácnostiach zostali. Táto zbierka
v Nemšovej vyniesla viac ako 2000,- Eur . Na celom Slovensku sa vyzberalo 884.998,73 Eur a 309.115
Sk. Koncom roka bolo v médiách zverejnené, že vyzberané finančné prostriedky sa použijú na projekty
pre nemocnice a vzdelávanie detí , zavedenie pitnej vody a pod. v štátoch Sudán, Keňa, Uganda,
Mozambik, Madagaskar a pod.
V júni sa z podnetu zástupcov spoločenstiev ako aj správcu farnosti, dekana Antona Košíka, stretli
spoločenstvá na spoločenskom posedení v telocvični Cirkevnej školy, ktoré nazvali Farský ples s
predpokladom, že sa táto nová tradícia ujme a zorganizujú ju aj v budúcnosti.

VEREJNOPROSPEŠNÁ

A ZÁUJMOVÁ

ČINNOSŤ

Verejnoprospešná činnosť obyvateľov mesta bola rôznorodá a bohatá, pôsobilo tu veľa organizácií
a nejeden občan pracoval i vo viacerých organizáciách. Činnosť organizácií, v ktorých prežívali občania
svoj voľný čas a zároveň tým prispievali k rozvoju mesta, udržiavaniu tradícií, ochrane životného
prostredia, či k skrášľovaniu mesta a jeho okolia, bola tiež podporovaná mestom a jeho orgánmi.
V mnohých prípadoch vysoko odborne vykonávané činnosti, boli čisto na dobrovoľníckej báze.
Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňovali na výročných členských schôdzach, nimi organizovaných
zábavách či plesoch, kde si vzájomne vymieňali informácie, kde sa možno i doriešili mnohé problémy.
Organizácie boli mestu nápomocné pri poriadaní výstav, jarmoku, udržiavaní poriadku a pod.
Slovenský červený kríž - miestny spolok (SČK MS)) - predsedkyňou bola Alžbeta Gurínová. Má
registrovaných 200 členov. Výročné zhromaždenie ÚS SČK v Ľuborči sa konalo 15. 2. 2009. Tento rok
bolo tomu už 90 rokov, kedy vznikol Československý červený kríž, presne 9. 2. 1919 sa začala písať aj
história Slovenského červeného kríža. Dňa 8. 12. 1992 vláda Slovenskej republiky uznala Slovenský
červený kríž ako národnú spoločnosť červeného kríža, ktorá pôsobí na celom území Sovenska. Ako
pomocná organizácia orgánov verejnej správy, pôsobí v humanitárnej oblasti, plní úlohy, stanovené
medzinárodnými zmluvami a tie, ktoré vyplývajú zo zákona č. 460/2007 Z. z. Nemšovský územný
spolok sa venuje hlavne bezpríspevkovému darcovstvu krvi, ktoré bolo organizované aj v roku 2009.
Viacnásobní darcovia sú oceňovaní na výročnej členskej schôdzi primátorom mesta so slávnostným
zápisom do Pamätnej knihy mesta Nemšová. MS SČK sa angažoval aj v tomto roku pri upratovaní
cintorínov v Ľuborči, organizoval púť do Krakova, navštívil hospic Milosrdných sestier v Trenčíne.
Skauti 117. zboru sv. Františka z Assisi Horné Srnie – Nemšová. Činnosť a zameranie ako
i rozdelenie organizácie sme podrobne popísali v minulých ročníkoch Kroniky mesta Nemšová. V roku
2009 sa rozšírila činnosť tejto organizácie do Hornej Súče, kde vznikol tzv. koedukovaný 1. oddiel
skautov a skautiek. V súčasnosti má 117. zbor viac ako 100 členov. Navonok mohla verejnosť ich
činnosť zaznamenať v apríli pri čistení čiernych skládok v Nemšovej za futbalovým ihriskom, na Strži,
v Ľuborči za Čistiarňou odpadových vôd, počas Nemšovského jarmoku či Dní sv. Huberta
v Antonstálskej doline sa predstavili ukážkami táborov a ochranárskymi činnosťami a na Štedrý večer,
kedy do každej domácnosti roznášali Betlehemské svetlo.
Vo fašiangovom období zorganizovali v poradí už 4. skautský ples, ktorý býva na dobrej úrovni a mal aj
tento rok bohatú účasť.

Záhradkárske organizácie.
Základná organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov č. 1 - ZO SZZ č. 1 ( prídomoví
záhradkári ako sa oni sami nazývajú) pracovali pod vedením svojho predsedu Antona Štefánka a
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov č. 2 Bočky - ZO SZZ č. 2 Bočky pod
vedením predsedu Ing. Jozefa Krchňávka. Úlohy a ciele si stanovili na výročných členských schôdzach,
ktoré obe organizácie uskutočnili vo fašiangovom období. ZO SZZ č. 2 vznikla až v roku 1981, teda
v čase, keď vznikla záhradkárska osada Bočky, vtedy boli ešte súčasťou ZO SZZ Nemšová. Od
pôvodnej organizácie sa osamostatnili v roku 1983.
Obe organizácie sa podieľali na výstavbe Areálu
spracovania ovocia, v ktorom sa prevádzkovala hlavne pálenica. Po rôznych reorganizáciách celého
areálu, aj keď je majiteľom budovy už mesto Nemšová, udržali si pre seba jednu miestnosť, kde sa
výbory pravidelne stretávajú. Výbor ZO č. 1 sa stretáva v prvú nedeľu v mesiaci a výbor ZO č. 2
sa stretáva v druhú nedeľu v mesiaci. Miestnosť, ktorú tu majú k dispozícii, je nielen zasadačkou, ale
záhradkári tu môžu spracovávať ovocie, je tu šrotovník na ovocie, lis na výrobu ovocných muštov a 2
sušičky ovocia. Každoročným vyvrcholením činnosti oboch organizácií bola aj tohto roku výstava
Ovocie, zelenina, kvety, ktorej 43.ročník v Kultúrnom centre Nemšová pomáhali aktívne organizovať
mestskému úradu a jeho zamestnancom. Podrobne sme ju priblížili v kapitole Nemšová – udalosti.

Slovenský rybársky zväz - obvodná organizácia č.4 Nemšová. (SRZ OO č. 4)
Vo všeobecnosti sa charakterizujú organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
ako dobrovoľné
záujmové organizácie, ktoré združujú občanov Slovenskej republiky, ktorí majú záujem o rozvoj
a zveľaďovanie rybárstva, resp. športového rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva.
Zároveň ich povinnosťou je vo všeobecnosti chrániť vody pre ich nenahraditeľnosť a celospoločenský
význam. Toto poslanie napĺňala aj OO č. 4, ktorej výbor pracoval pod vedením predsedu Ing. Antona
Chudu , tajomníkom bol Anton Šedivý, hospodárom Viktor Kukučka, pomocným hospodárom pre kaprové
vody Vitalij Dzygovskij a členom výboru pre čistotu vôd bol Štefan Vlasatý. Výročná členská
schôdza OO č.4 sa uskutočnila 8. februára v Kultúrnom centre v Nemšovej. Výbor sa stretával jeden
krát za mesiac, kde sa rozoberala vnútrozväzová činnosť, ekonomika, nájomné zmluvy na prenájom
štrkovísk a jazier, rybárske krúžky, informácie hospodárov o násadách jednotlivých druhov rýb, príprava
a rozdelenie úloh pri organizovaní Pretekov mladých rybárov, príprava a zhodnotenie brigádnickej
činnosti a pod., Výbor o svojej činnosti informoval vo vývesných skrinkách v obciach, kde mala
organizácia členskú základňu, t. j. v Nemšovej, Skalke nad Váhom, Dolnej Súči a v Hornom Srní. Takéto
informačné prepojenie bolo dôležité najmä pri organizovaní brigádnickej činnosti. Tá sa vykonávala na
vodách mimopstruhových ( jazierko Kľúčové alebo Kľúčovská važina, štrkovňa Nemšová, štrkovňa Ľuborča,
Gabajove štrkoviská), kde sa upravovalo okolie a na vodách pstruhových (Kľúčovský potok, Súčanka a
prítoky, Ľuborčiansky a Závadský potok, Sietne, Nestora, Hluboké), kde sa opravovali kaskády a robili
sa výlovy. Hospodár podával informácie o výlovoch, zarybňovaní a odpracovaných brigádnických hodinách
mestskej organizácii SRZ Trenčín , ktorá bola aj nadriadeným orgánom.
Preteky mladých rybárov sa organizovali 9. mája na štrkovni v Nemšovej (podrobnejšie v kapitole
Nemšová – udalosti) Podmienkou ich účasti bolo, aby mladí rybári absolvovali rybársky krúžok, ktorý pre
nich zorganizovali. Rybárske lístky im vydával mestský úrad.
Obvodná organizácia č. 4 udržiavala vzájomné družobné styky s obdobnou rybárskou organizáciou
v Slavičíne, kde sa mladí rybári zúčastňovali na družobných pretekoch.

Dobrovoľné hasičské zbory
V nemšovskom zbore neboli zaznamenané zmeny v počte členov i zložení výboru.
Zmena v zložení
výboru ani v činnosti v kľúčovskom zbore tiež nenastala. Hasičský zbor sa tu zameral na prerobenie časti
požiarnej zbrojnice. Po predaji jedného auta sa uvoľnil priestor
vedľa malej zasadačky. Tieto 2
miestnosti boli spojené do jednej veľkej spoločenskej miestnosti, ktorá začala slúžiť pre občanov
Kľúčového na menšie spoločenské oslavy a stretnutia. K dispozícii je dobre vybavená kuchynka. Všetky
náklady na rekonštrukciu, ktorú vykonal miestny stavebný podnikateľ Ján Kiačik, znášalo mesto. Budova
Požiarnej zbrojnice bola pred niekoľkými rokmi nadstavená s tým, že to bude slúžiť aj k tomuto
účelu. Žiaľ nový majiteľ priestorov na poschodí, ktorý ich aj prerábal (v roku 2005- 2006), stavebný
podnikateľ z Kľúčového – Michal Vavruš, sa s mestom nedohodol a priestory použil len na vlastné
podnikanie. V súčasnosti tam má prenajaté priestory prepravná nákladná firma CS Cargo. V Ľuborči
nastala najväčšia zmena v zložení výboru hasičského zboru. Po smrti dlhoročného predsedu hasičského
zboru Ľudovíta Rýgera, bol zvolený nový predseda. Stal sa ním Jozef Rýger, brat nebohého, ktorý

Nemšovej, Horného Srnia a Skalky n/V. Veliteľom zostal naďalej Jaroslav Mačina, hospodárom Ján
Jurík,
tajomníkom
Peter Ondreička, ktorý sa tejto funkcie aktívne ujal.
Hasičský zbor
v Trenčianskej Závade nie je funkčný už viacero rokov a nepodarilo sa ho oživiť. Členovia hasičských
zborov spolupracovali s farským a mestským úradom, zabezpečovali poriadkovú službu pri ich akciách.
Sviatok sv. Floriána, patróna hasičov bol oslávený tento rok vo farskom kostole v Nemšovej v nedeľu
10. mája, kde sa na slávnostnej sv. omši zišli všetci hasiči z Nemšovej.
K U L T Ú R A
Mestský úrad Nemšová na úseku kultúry (zodp. Ing. Eva Brandoburová) pripravil i pre rok 20. výročia
udelenia štatútu mesta, svoje tradičné kultúrno – spoločenské akcie, ktoré sa aj realizovali. Bližšie
o nich píšeme v kapitole Nemšová – udalosti. Uvádzame ich chronologický prehľad. 1. január - vítanie
Nového roka a oslava slovenskej štátnosti, 10. január - 14. mestský ples, 24. 1. - skautský ples, 21. 2.
- fašiangový karnevalový sprievod a domáca zabíjačka, 22. 2. - vystúpenie Divadelného súboru
Žihľavník v Trenčianskej Závade, 30. 4. - tradičné stavanie májov v každej mestskej časti, 1. 5. –
vystúpenie 6 rockových skupín a rockotéka v Kultúrnom centre (KC), 10. 5. - oslavy Dňa matiek v KC,
1. 6.- oslavy Medzinárodného dňa detí, 14. a 15. 8. – 14. Tradičný Nemšovský jarmok,
júl až august koncerty Hudobného leta, 30. 8. Nemšovský dychfest (7. ročník), 25. 9. až 14. 10. - oficiálne oslavy
20. výročia udelenia štatútu mesta vrátane slávnostného galaprogramu, 9. až 12. 10 - 43. ročník
výstavy Ovocie, zelenina, kvety, 18. 10. - spoločenský večierok dôchodcov, 9. 12. - mikulášsko –
vianočné posedenie Charity, 22. 12. - predvianočný koncert hudobníkov a tanečníkov ZUŠ Nemšová,
Hudobný doprovod niektorých akcií zabezpečovala najčastejšie hudobná skupina NGO pod vedením
Pavla Králika, na niektorých akciách to boli žiaci a učitelia ZUŠ. Mužský spevácky súbor Nemšovan
pod vedením Jozefa Králika a Ženský spevácky súbor Rosa pod Ing. Evy Králikovej vystupovali tiež.
Folklórna skupina Liborčan pod vedením Alžbety Gurínovej robil doprovod pri fašiangovom sprievode,
pri stavaní májov. S dožinkovým pásmom piesní a tancov vystúpili v samostatnom vystúpení v slávnostnom
galaprograme 25. 9. v Kultúrnom centre v Nemšovej pri oficiálnych oslavách udelenia štatútu mesta za
účasti prezidenta republiky Ivana Gašparoviča a iných hostí, kde si vyslúžili zaslúžený potlesk.
Š P O R T
Činnosť športových klubov a oddielov v mestských častiach
Najväčšie úspechy zo všetkých športových klubov v Nemšovej, dosiahli družstvá starších žiačok
a junioriek florbalového klubu dievčat NTS FK – ZŠ Nemšová. Dňa 2. mája sa v Nemšovej konali
Majstrovstvá Slovenska mladších žiačok. Titul majsteriek Slovenska obhájili už druhý krát po sebe.
Hneď na druhý deň, 3. mája súťažili staršie žiačky o majstrovský titul a piaty krát po sebe ho
obhájili. Juniorky a staršie žiačky
sa zúčastnili na najväčšom florbalovom turnaji na svete, na
ktorom súťažilo 226 družstiev. Nemšovské florbalistky tu reprezentovali nielen región Trenčín, ale
celé Slovensko. Juniorky obsadili konečné 5. miesto. Staršie žiačky, ktoré boli päťnásobné majsterky
Slovenska, sa prebojovali až do finále a nakoniec skončili na peknom 2. mieste.
Futbalové oddiely a

konečné umiestnenie ich mužstiev v sezóne 2008/2009 :

Futbalový klub FK Slovan Nemšová. Muži hrajúci v II. lige, skončili na 8. mieste, trénoval ich Ondrej
Šmelko z Trenčína. Starší dorastenci, hrajúci III. ligu, skončili na 12. mieste, trénoval ich Jaroslav
Štefanec. Mladší dorast v III. lige skončili na 13. mieste, trénoval ich Peter Vavruš, starší žiaci v III.
lige skončili na 10. mieste, trénoval ich Stanislav Ďuriš, mladší žiaci v III. lige skončili na 8. mieste.
TJ Vlára Ľuborča. Muži hrajúci majstrovstvo oblasti získali 1. miesto ročníka 2008/2009. Tento
úspech sa podaril pod vedením trénerov Jozefa Sabadku a Jána Hudeca. Bolo to v čase, keď si TJ
pripomínala
60. výročie svojej činnosti. Futbalový oddiel vznikol v júni 1949 ako Sokolovský
krúžok pri Československom zväze mládeže. Založený futbalový oddiel mal vtedy 32 členov a niesol
meno Tatran Ľuborča. Pod názvom TJ Družstevník Vlára Ľuborča začal vystupovať od roku 1959,
hlavnou postavou bol Alojz Prekop, vtedajší tajomník MNV Ľuborča. Súčasné vedenie FO TJ je
nasledovné:
Predseda - Štefánek Štefan, tajomník – Koníček Marek, vedúci mužstva – Patka Maroš, Patka Michal,
asistent trénera - Patka Miroslav. Starší dorastenci, hrajúci majstrovstvo oblasti skončili na 12. mieste.

TJ Družstevník Kľúčové. Muži hrajúci II. triedu Sever (oblasť Trenčín ) skončili v sezóne 2008/2009
na 5 .mieste, st. dorastenci na 3. a st. žiaci, hrajúci II. triedu skupiny A skončili na 8. mieste. (Trénerom
bol Pavel Pecháček)
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N e m š o v e j (1989 - 2009)

V roku 20. výročia udelenia štatútu mesta prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v športe
v Nemšovej udialo za uplynulých 20 rokov a to po stránke financovania, reorganizácie, vzniku nových
športovísk, úspechov a pod. Podkladom k tejto časti je článok, uverejnený v časopise Nemšovský
spravodajca č. 4/2009, z ktorého sme si dovolili pre Kroniku mesta vybrať nasledovné časti.
(Autorom je Vladimír Gajdoš ml., kronikár športových udalostí v Nemšovej).
„ Po roku 1989 došlo v našom štáte k reorganizácii telovýchovy, ktorá mala veľmi negatívny dopad na
celé športové dianie. Pred reorganizáciou bol šport v značnej miere dotovaný štátom, resp. i štátnymi
podnikmi. Od roku 1990 štát postupne dotácie odbúraval, až ich v roku 1992 pre telovýchovné
jednoty (TJ) zastavil. Toto obmedzenie postihlo aj naše : TJ Skloobal Nemšová, TJ Družstevník
Ľuborča a Kľúčové. Dotácie obmedzili aj podniky. Skloobal, a.s., Poľnohospodárske družstvo Vlára,
Štátne lesy. Aktívnu úlohu vtedy zohralo mesto Nemšová. Prevzalo do svojho majetku športovú halu
a zabezpečilo náklady. Náklady na chod jednotlivých TJ na území mesta sa tiež zahrnuli do rozpočtu
mesta. TJ Skloobal Nemšová, ktorá patrila v našom okrese, čo sa týka počtu členov, oddielov,
majetku, medzi najväčšie, riešila nedostaok dotácií zriadením vedľajšej hospodárskej činnosti (VHČ)
a sponzormi. Po zmenách vo výbore TJ, postupne VHČ zanikla. Postupne zanikli oddiely, ktoré
dosahovali dobré výsledky ako stolný tenis, hádzaná. Tie, ktoré zostali – futbalový a basketbalový - sa
museli uspokojiť s oveľa menším obnosom financií, keď chceli prežiť. V roku 1994 zanikol aj výbor
TJ Skloobal Nemšová. Po skončení súťažného ročníka 1994/1995 abdikoval aj výbor futbalového
oddielu (FO). Na členskej schôdzi 20. júla 1995 bol zvolený nový výbor FO s názvom Slovan Nemšová
na čele s Jánom Chmelinom. Ako samostatný právny subjekt sa zaregistroval na Ministerstve vnútra
SR. Nový výbor zabezpečil chod FO po stránke organizačnej i finančnej. V roku 1997
bola
spracovaná a prerokovaná štúdia pod názvom Výstavba sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku
v Nemšovej. Štúdiu dal vypracovať Skloobal, a. s. Nemšová ako dar mestu Nemšová. Do výstavby
zariadení vstúpili ako investori : výbor FO Slovan Nemšová, mesto Nemšová, Skloobal, a.s., PD Vlára
Nemšová, Ján Chmelina, Urbariát Nemšová a miestny podnikateľ Pavel Chmelina. 1. marca 1999 bolo
slávnostne uvedené do prevádzky nové sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku v Nemšovej. V roku
2000 bol založený Nemšovský telovýchovný spolok (NTS), ktorý si zobral futbalový klub pod svoje
krídla. Jeho prezidentom sa stal Pavel Chmelina. Činnosť NTS bola v tomto období zameraná na
dokončenie ostatných priestorov, potrebných pre fungovanie futbalového klubu - úprava futbalového
ihriska, tribúny, ale aj výstavba tenisových kurtov, reštauračných a ubytovacích služieb. V roku 2002
sa celý športový areál rozšíril aj pre potreby iných športových klubov - volejbalové a nohejbalové
ihriská, tréningové trávnaté ihrisko, v zime krytá tenisová hala. Celý športový areál sa stal pýchou
nášho mesta. Názov futbalový oddiel bol nahradený názvom futbalový klub, v tomto čase sa používa
skratka FK Slovan Nemšová. Obdobie 90 – tych rokov, keď Nemšová hrala majstrovstvá okresu, je
už históriou. Dnes muži z FK Slovan hrajú v II. lige, do ktorej postúpili v ročníku 2005 /2006, starší
a mladší dorastenci, starší a mladší žiaci hrajú III. ligu. Zmeny vo financovaní športu v 90 – tych
rokoch sa vážne dotkli aj TJ v Ľuborči a Kľúčovom. Prekonali ich vďaka obetavým fanúšikom,
sponzorom. V Ľuborči sa za toto obdobie urobila rekonštrukcia zasadacej miestnosti, šatní, oprava
trávnika, vybudoval sa prístrešok pre divákov, osadili sa dve unimobunky. Pripravuje sa aj
rekonštrukcia sociálnych zariadení. V súčasnosti muži hrajú v V. lige, žiaci a dorastenci majstrovstvá
oblasti. V Kľúčovom sa opravila strecha na kabínach, vybudovali sa nové sprchy. Muži tu hrajú v VII.
Lige, majú žiakov i dorastencov. Okrem futbalu sa v Nemšovej súťažilo a súťaží i v iných športoch. :
• Basketbal
- tomuto oddielu patrí obdiv, krajskú súťaž hrajú nepretržite od roku 1971. a súťaže
neprerušili ani po rozpade TJ, i keď často museli siahnuť do vlastného vrecka. Oddiel usporiadal
niekoľko medzinárodných turnajov, súťažili v Čechách a Nemecku.
• Hokej - po desaťročnej prestávke hokejisti opäť súťažili v roku 1991 ešte pod hlavičkou PD
Vlára, v roku 1995 pod názvom Belslov a od roku 2000 pod názvom Gladiators hrali krajskú súťaž,
účastní boli na medzinárodných súťažiach v Belgicku.
• Rafting - oddiel Globtik Nemšová v roku 1995 - 1997 sa veľmi úspešne zúčastňoval na mnohých
význačných a zahraničných súťažiach
• Hokejbal - v roku 2001 sa pod hlavičkou Nemšovej hrávala súťaž na ihrisku v Pruskom, v rokoch
2006 až 2009 v Trenčíne. V Nemšovej na ihrisku ZŠ hráva 140 hráčov seniorskú a juniorskú ligu.
• Tenis - okrem rekreačného tenisu sa na tenisových kurtoch učia deti základom v tenisovej škole.

• Florbal - je jeden z najmladších, ale najúspešnejších športov v Nemšovej. Bol založený v roku 2005
pri ZŠ a od roku 2006 hrá pod hlavičkou NTS FK-ZŠ. Hrá a trénuje v mestskej športovej hale.
Dievčatá hrajú extraligu, žien, II. ligu žiačok, medzinárodnú Karpatskú ligu žiačok. Získali 5 - krát po
sebe titul Majsteriek Slovenska žiačok do 15 rokov, 2. miesto v kategórii U – 17, 3. miesto v U – 19.
Vyhrali Karpatskú ligu mladších žiačok. O kvalite ich hry svedčí i zaradenie niektorých dievčat do
reprezentácie Slovenska.
Mestská športová hala - v roku 2009 slúži športu už 30 rokov školám, škôlkam, vojenským útvarom.
Jednou z najmasovejších akcií je tu zimná halová miniliga, doteraz bolo 15 ročníkov. Fitness club (Fc),
slúžiaci na cvičenie na športovom náradí v športovej hale, bol vybudovaný v roku 1993 a stal sa
súčasťou životného štýlu mnohých mladých ľudí, využívajú ho i futbalisti zo všetkých oddielov. Fc
usporiadal niekoľko celoslovenských športových podujatí v silových a kulturistických disciplínach.
Beh okolo Ľuborče je najväčšie športové podujatie v Nemšovej, zaradené je do Kalendára celoštátnej
bežeckej ligy Slovenska a zúčastňujú sa ho poprední pretekári v 18 vekových kategóriách. Doteraz
bolo usporiadaných 40 ročníkov. Športovcom pochádzajúcich
z Nemšovej sa
darilo
i na
celoslovenských a medzinárodných súťažiach :
- Jana Korbašová, mnohonásobná rekordérka v plávaní, reprezentantka SR, účastníčka majstrovstiev
Európy, sveta i olympijských hier
- Zuzana Kučíková – Vašíčková , reprezentantka SR v ľahkej atletike
- Martin Čakajík, juniorský reprezentant a medailista v ľadovom hokeji
- Milan Dibala, juniorský majster Československa v boxe
- Ľubomír Kuriský, Pavol Charvát, Jozef Remo, reprezentanti SR v Karate
- Vladimír Porubský, Emil Bakoš, reperzentanti SR v hokejbale
- Jozef Pavlačka, reperezentant SR vo florbale
- Soňa Hudecová, reprezentantka SR v stolnom tenise
- Martin Fabuš, reprezentant SR vo futbale, kráľ strelcov ligy, člen majstra ligy
- Peter Ďuriš, reprezentant SR vo futbale v mládežníckych kategóriách, hráč extraligy
Ak hodnotíme uplynulých 20 rokov športu v Nemšovej, nemôžeme nespomenúť najmä záslužnú prácu
a prínos mesta Nemšová jeho primátora Jána Mindára, Pavla Chmelinu, prezidenta Nemšovského
telovýchovného spolku, podporu sponzorov a obetavých ľudí, ktorí sa podieľali na športovom živote.
Želajme si, aby u nás bol dostatok organizátorov, trénerov, sponzorov, učiteľov telesnej výchovy, aby
sme dosiahli nielen dobré výsledky, ale športom sa pričinili i o zdravú generáciu. „

