
  ríchodu Mikuláša do nášho mesta vo štvr-
  tok, 4. decembra 2015 predchádzal boha-
  tý program, ktorý sa začal o 15. hodine.
  Amfi teáter pred múzeom sa pomaly zapĺ-
ňal, každou minútou pribúdalo viac detí, rodičov, 
starých rodičov, ale aj ostatných, ktorí sa chceli po-
tešiť pohľadom na rozjasnené tváre, kúpiť si niečo 
z výrobkov šikovných žiakov našich škôl, alebo iba 
jednoducho stáť a sledovať bohatý program. Pri-
pravili ho deti deťom, žiaci všetkých škôl mesta od 
materskej až po ZUŠ. Deti tancovali, spievali, reci-
tovali... Mnohé z tých, ktoré nevystupovali, prijali 
pozvanie k mikrofónu a smelo predvádzali vlastné 
umenie... Kým v amfi teátri bežal program, v jednom 
zo stánkov v malej tržnici hostil prítomných primátor 
mesta Ing. František Bagin, aj so zástupcom Jánom 
Gabrišom, výbornou kapustnicou, o ktorú bol veľký 
záujem a minulo sa všetkých 300 porcií.                 

Čarovné háčkované Vianoce
 Dvere do expozícií mestského múzea boli v to 
popoludnie otvorené a návštevníci si mohli pozrieť 
výstavku Čarovné háčkované Vianoce. Postavičky 
idúce do nemšovského kostola, ale aj prekrásny 
betlehem s nazaretskou rodinou a anjelmi priťaho-
vali zaslúženú pozornosť. Rovnako si obdiv získali 
aj dva vianočné stromčeky, jeden tradičný, ako si 
ho pamätáme z čias našich starých mám a druhý 
vyzdobený čipkovanými ozdobami. Tento prekrásny 
a možno povedať, že na Slovensku jediný vianočný 
háčkovaný aranžmán, je dielom našej rodáčky pani 
Ľudmily Novotnej, ktorej neopakovateľné umenie 
tvorí súčasť stálej národopisnej expozície múzea.
 Príchod Mikuláša bol očakávaný na 16.30 hod. 
V tom čase už bol areál múzea plný a zakrátko po-
tom, čo z koča ťahaného dvoma krásnymi čiernymi 
koňmi vystúpil očakávaný hosť, zmenšila sa aj pó-
diová plocha pri amfi teátri, pretože deti sa pustili rúk 

svojich rodičov a bežali si po darčeky. Tento rok ich 
Mikulášovi pomáhali rozdávať aj „čertíci“ zo ZUŠ. 
Nastala hara-vara, až kým sa Mikuláš nepohol k via-
nočnému stromčeku a slávnostne ho rozsvietil. Svia-
tok Mikuláša je predovšetkým o dávaní, darovaní a po-
tešení druhých. Je o radosti, stretnutiach, dobrej ná-
lade, o čistých detských dušiach, v ktorých sa zrkad-
lí láska ich rodičov a starých rodičov.
 Pravý Mikuláš, biskup z tureckého mesta Miry, 
žijúci v 4. storočí, robil všetko preto, aby zostala jeho 
štedrosť utajená, no, vďakabohu, sa tak nestalo
a po celé stáročia zažívajú ľudia  po celom svete 
neopakovateľný zážitok. V Nemšovej sa aj tento rok 
obdarovávalo vrchovato. A nielen sladkými darček-
mi v balíčkoch. Rozdávali sa hudobné darčeky, bás-
ne, piesne, dobrá nálada, kapustnica, či úsmev... Boha-
to sa však rozdával aj čas, ktorý pracovníci mesta a or-
ganizátori, učitelia, rodičia a mnohí iní venovali de-
ťom a tomuto podujatiu. A nebol to čas premárnený. 
Bol investovaný dobre, lebo dávať, ako sa hovorí, 
prináša oveľa väčšiu radosť ako dostávať...

Ing. Marcela Prekopová
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Výstava Danuše Križanovej „Obrazy trochu inak“ Z vystúpenia hudobnej skupiny Kollárovci Nemšovský betlehem

Vážení občania,

každým dňom sme bližšie k záveru kalendárneho 
roka 2015 a mesto aj v poslednom štvrťroku pokra-
čovalo vo svojej činnosti, v súlade so stanovenými 
prioritami. Na prvom mieste v zabezpečení bezpro-
blémového poskytovania štandardných služieb svo-
jim občanom, ale aj v posilnení bezpečnosti a ochra-
ny, či v skvalitnení životného prostredia, v rámci kto-
rých realizovalo niekoľko menších projektov.

 Dokončili sme oplotenie outdoorového fi tness, 
popri ňom chodníky a celý areál aj osvetlili. Opra-
vili sme aj chodník na Ulici SNP, nový pribudol na 
Ulici odbojárov, kde sme zároveň osadili stojany na 
kontajnery, čím sa odstránil predchádzajúci nepo-
riadok. K zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov 
prispelo aj vybudovanie osvetlenia priechodu pre 
chodcov na Mierovom námestí - pri kúpalisku.

(viac na strane č. 2.)

Sviatok sv. Mikuláša patrí k tým v roku, ktoré sa po stáročia pravidelne opakujú, ale nikdy nestratia zo 
svojho čara. Postava bradatého muža s biskupskou berlou, ktorý nesie na pleci vrece s darčekmi, fas-
cinuje deti aj dospelých. Tých malých očarúva svojím zjavom a darčekmi, tých starších vracia do čias, 
kedy všetko bolo jednoduchšie a svet plný tajomných príbehov ešte neokradla o poéziu realita života.
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Primátor Ing. František Bagin rozdáva kapustnicu...

Pred rozsvietením vianočného stromčeka 

„Háčkované “ Vianoce v múzeu 



OSTATNÉ
Poslanci prerokovali ďalšiu zmenu a doplnky  ÚPN-SÚ 
Nemšová č.1/2014, týkajúce sa územia v m.č. Tren-
čianska Závada a schválili VZN Nemšová č. 7/2015,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a dopln-
kov ÚPN-SÚ Nemšová č. 1/2014. 
Ing. arch. Dunajovec spracoval architektonickú štú-
diu centrálnej mestskej zóny Nemšová, ktorú pred-
stavil verejnosti, ako aj poslancom MsZ na ich rokova-
ní. Po prerokovaní odporučili zapracovať riešenie  pe-
šej zóny v zmysle prezentovanej štúdie do Územné-
ho plánu mesta Nemšová. Následne bol prerokovaný 
operačný plán zimnej údržby komunikácií, chodní-
kov a verejných  priestranstiev na rok 2015/2016.
V zmysle legislatívnych zmien bolo schválené VZN 
č. 8/2015 o školských poplatkoch, v ktorom okrem 
iného, bol zmenený termín zápisu detí do 1. ročníka 
na mesiac apríl.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Poslanci zobrali na vedomie plnenie rozpočtov 
mesta Nemšová, ako aj rozpočtu spoločnosti 
VPS m.p.o. k 30. 9. 2015. Následne  MsZ schváli-
lo zmenu rozpočtu mesta Nemšová na r. 2015 
- RO č. 6, celkové príjmy a výdavky rozpočtu  sa 
rozpočtujú vo výške 3 995 785,35 €. MsZ schválilo 
aj zmenu rozpočtu VPS m.p.o. Nemšová na rok 
2015 -RO č.1, celkové príjmy a výdavky rozpočtu 
sa rozpočtujú vo výške 332 000,- €.
V tejto časti rokovania poslanci schválili plat primá-
torovi mesta v roku 2015 a ročnú odmenu hlavnej 
kontrolórke mesta.

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
V tejto časti rokovania poslanci schválili prenájom
časti budovy Kultúrneho domu na Ul. SNP v Nemšo-
vej spoločnosti catering servis s.r.o., Nemšová,
o výmere 453,40 m² okrem iného aj za podmienok
prenájmu, výška ročného nájomného: suterén (ostat-
né priestory) 5,07 €/m², prízemie (prevádzkové pries-
tory) 45,63 €/m², prízemie (ostatné priestory)
25,35 €/m², na dobu určitú do 31. 12. 2020. Ďalej
bol schválený prenájom pozemku parc. KN-C č. 
2494/8 k. ú. Nemšová o výmere 56 m² spoločnosti 
D&M restaurant s.r.o., Nemšová, s ročnou výškou 
nájomného 20,00 €/m². V časti odkúpenia pozem-
kov mestom Nemšová bolo schválené odkúpenie 
pozemku parc. KN-C č. 2490/2, k.ú. Nemšová (pod 
garážou vtedajšej sanitky pri požiarnej zbrojnici)
o výmere 35 m², ktorý je vo vlastníctve SR v správe 
Fakultnej nemocnice Trenčín, a to za kúpnu cenu 
30,00 €/m². 
Predmetom rokovania MsZ bolo aj majetkovopráv-
ne usporiadanie podielov pozemkov spoločného 
verejného vodovodu v katastrálnom území Stará 
Turá, medzi mestom a TVS- kou Trenčín, ktoré bolo 
schválené.
Po prerokovaní mesto Nemšová neodpredalo v zmys-
le žiadostí rodinný dom na Ul. Janka Palu (budova
súp. č. 47/18 a priľahlý pozemok) a pozemky parc. 
KN-C č. 77/6 o výmere 109 m², parc. KN-C č. 74/5 
o výmere 119 m², k.ú. Nemšová.
V ďalšej časti majetkových záležitostí bol schvále-
ný zámer na zámenu pozemkov medzi mestom 
Nemšová a spoločnosťou PD Vlára Nemšová. Mes-
to vlastní pozemky parc. KN-C č. 599/74 o výmere 
874 m² parc. KN-C č. 600/9 o výmere 146 m² a parc. 
KN-C č. 599/66 o výmere 832 m², k.ú. Nemšová, 
všetko zastavané plochy a nádvoria a parc. KN-C 
č. 599/56 ostatné plochy o výmere 1148 m², k.ú. 
Nemšová (ktorý je predmetom prevodu do vlastníc-
tva mesta Nemšová zámenou pozemkov so spoloč-
nosťou FINAL BA, s.r.o.). 
PD Vlára Nemšová vlastní parc. KN-C č. 807 za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 655 m² a parc. 
KN-C č. 808 záhrady o výmere 389 m², k.ú. Nemšo-
vá. Výhodou zámeny pozemkov je, že mesto získa 
pozemky v plánovanej centrálnej zóne a PD Vlára 
ako budúci investor získa pozemky na vybudovanie 
obchodné centra. 
Taktiež poslanci schválili zámer na odpredaj časti 
potoka bývalého mlynského náhona, a to parc. 
KN-č. 4694/3 o výmere 67 m² manželom Lobotkov-
com, parc. č. 2514/22 o výmere 99 m² manželom 
Amrichovcom a parc. č. 2514/23 o výmere 90 m²

v podieloch Ing. Šimkovi a manželom Krištofovi-
čovcom, všetky pozemky v k.ú. Nemšová za cenu 
17,00 €/m².

DŇA 9. DECEMBRA SA KONALO
ĎALŠIE PLÁNOVANÉ ROKOVANIE 
MSZ.

Rokovanie začalo dvoma dôležitými bodmi, a to pre-
jednaním podporenia Materského centra Púpav-
ka a problémami občanov m.č. Kľúčové. Poslanci 
uvítali aktivitu mamičiek k založeniu a prevádzkova-
niu materského centra. Ponúkli mamičkám priestory 
klubu dôchodcov v budove letného kúpaliska, ktoré 
sú omnoho väčšie ako nimi vybratý priestor v centre 
mesta. Keďže tieto priestory mesto udržiava a kúri, 
nenarastú náklady za prenájom. Finančné prostried-
ky určené v rozpočte vo výške 1500,- budú môcť byť 
použité na podporu aktivít materského centra. Po
oboznámení prítomní diskutovali o doteraz vykona-
ných postupoch pri riešení problému prevádzkova-
nia drviarne odpadov v areáli PD Vlára v m.č. Kľú-
čové. Spoločne boli dohodnuté ďalšie možnosti rie-
šenia pomoci týmto občanom. 
 Hlavná kontrolórka informovala poslancov o pl-
není úloh z uznesení MsZ Nemšová. Predložila ná-
vrh na zrušenie troch uznesení, ktoré boli v minulom 
období schválené. Poslanci schválili návrh plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
Nemšová na 1. polrok 2016. Po prerokovaní pos-
lanci MsZ schválili dôležitý dokument mesta - Plán 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nem-
šová 2014 - 2020. 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
V tejto časti programu bolo schválené VZN č. 9/2015 
o určení výšky dotácie na školstvo na rok 2016, 
spoločne s účelovými dotáciami  vo výške 5 000,- €
pre opravu podlahy v telocvični ZŠ Janka Palu,  
5000,- €  pre opravu podlahy v telocvični cirkevnej 
školy,  2 500,- €  pre výmenu okien v kuchyni ŠJ,  
3000,- €  pre opravu sociálnych zariadení materskej 
školy Kropáčiho 1 a 19 677,- € na opravu budovy 
bývalej práčovne pre následné využívanie a rozší-
renie priestorov pre výtvarný a tanečný odbor ZUŠ. 
Pre  jedného žiaka  s trvalým pobytom v Nemšovej 
pre CVČ  mimo územia mesta,  ktoré o to požiadajú,  
bolo vyčlenených 38,- €. Ďalej bolo po prerokovaní 
schválené VZN č. 10/2015 o miestnych daniach, 
VZN č. 11/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2014 
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady s poplatkom 0,015 € za 
1 kg stavebného odpadu  a  VZN mesta  Nemšová 
č. 12/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 6/2015 o pos-
kytovaní sociálnych služieb.

FINANČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Dôležitou časťou tohto rokovania bolo schvaľova-
nie rozpočtov mesta a VPS m.p.o. na trojročné
obdobie. Po diskusii, úpravách navrhovaných pos-
lancami a stanovisku hlavnej kontrolórky sa schvá-
lil rozpočet mesta Nemšová na rok 2016 ako záväz-
ný s výhľadom na roky 2017 a 2018. Príjmy a výda-
je sú v celkovom objeme 4.366.810,- €, z toho bež-
né príjmy 3.860.460,- € kapitálové príjmy 20.000,- €
a fi nančné operácie 486.350,- €. Bežné výdaje 
3.220.810,- €, kapitálové výdaje 820.683,- € a fi -
nančné operácie 325.317,- €.
Následne bol schválený rozpočet VPS, m.p.o. 
Nemšová na rok 2016. Príjmy aj výdaje vo výške
355.300,- € - bežné príjmy a bežné výdavky 343.300 €,
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 12.000 €. 
Finančný plán VPS, m.p.o. Nemšová na rok 2016 
je v členení, tržby vo výške 17.300 eur a náklady vo 
výške 17.220,- €. Verejno-prospešné služby predlo-
žili nový cenník v autodoprave a nový cenový vý-
mer na poskytovanie pohrebných a cintorínskych 
služieb od 1. 1. 2016, ktorý bol schválený. V tejto 
časti rokovania sa ešte diskutovalo o predlože-
nom Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania, ktorý 
bol hlasovaním schválený. Po predložení mestské 
zastupiteľstvo schválilo odpis pohľadávok a záväz-
kov Mestského podniku služieb Nemšová, s.r.o., 
pohľadávky v celkovej výške 2.237,30 € a záväzky 
vo výške 785,58 €. Poslanci si vypočuli zúčtovanie 
ukončenej zbierky pre rodinu Ondreja Záhorca. 

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mestské zastupiteľstvo schválilo dočasné užívanie 

Dňa 4. novembra  sa konalo plánované rokovanie 
MsZ v Kultúrnom centre Nemšová. V úvode hlavná
kontrolórka informovala poslancov o plnení úloh z uzne-
sení MsZ Nemšová.

časti pozemku parc. KN-C č. 120/2, k.ú. Nemšová 
Dušanovi Mazanovskému do 31.12.2017 o výmere 
110 m² za cenu 20 €/ m²/rok. Súčasťou uznesenia 
boli podmienky dočasného nájmu, zmluvné pokuty, 
obmedzenia užívania pre vjazd do prevádzky podľa 
požiadaviek občanov v priľahlom obytnom dome, 
ako aj platnosť trvania uznesenia. Následne pos-
lanci schvaľovali odpredaj pozemkov pani Lobot-
kovej, parc. KN-C č. 696/12, o výmere 28 m2, par. 
č. 696/13 o výmere 28 m2, parc. č. 696/14 o výme-
re 9 m2, všetko zastavané plochy v k.ú. Nemšová 
za cenu 20,- €/m2. Na predchádzajúcom rokovaní v 
novembri bol schválený zámer a na rokovaní v de-
cembri bola v zmysle tohto zámeru schválená zá-
mena pozemkov medzi mestom Nemšová a PD 
Vlára. 
Pravidelne sa na poslednom rokovaní poslancov
v kalendárnom roku schvaľuje aj plán zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva Nemšová na rok 2016, 
bolo tomu tak aj na tomto rokovaní.

Podrobné informácie o prerokovaných materiáloch 
nájdete na webovej stránke mesta www.nemsova.
sk, alebo na príslušných oddeleniach mestského 
úradu alebo v Mestskej knižnici Nemšová a  jej po-
bočkách v časti Kľúčové a Trenčianska Závada.

 Ing. Jurisová, prednostka

DANE
PRE ROK 2016

 Mesto Nemšová z dôvodu dodržania usta-
novenia § 104f ods. 3 a 4 zákona č. 582/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
upravilo - zvýšilo sadzby dane z nehnuteľností,
a to u stavieb a bytov. Rozdiel medzi najnižšou 
a najvyššou sadzbou dane sa bude znižovať
z 39,93 na 36,65-násobok. Čo to však bude pri 
platení znamenať?

Úpravou sadzieb sa napríklad občanovi
zvýši daň:
 pri rodinnom dome o zastavanej ploche
 130 m2 o 1,62 €,
 pri byte o rozlohe 84 m2 o 1,18 €,
 pri garáži o rozlohe 20 m2  o 0,96 €, 
 pri záhradnej chatke  o rozlohe 18 m2 o 0,69 €. 

 Aj napriek tomuto zvyšovaniu zostávajú da-
ne pre občanov nášho mesta najnižšie v okolí.
Ostatné sadzby daní a poplatkov sa nemenia,
zostávajú zachované. 
 Termín na podanie daňového priznania k da-
ni z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za pre-
dajné automaty a k dani na nevýherné hracie 
prístroje zostáva nezmenený, a to  do 31. 1. 
2016. 

Bc. Eva Poláčková 

AKO JE TO
S PREVÁDZKOVANÍM
,,AUTOMATOV“
V NAŠOM MESTE?
 Mesto Nemšová v júni tohto roku schválilo 
VZN č. 4/2015 o zákaze prevádzkovať niektoré 
hazardné hry na území mesta Nemšová. Čo to 
znamená pre naše mesto?
 Dopad zákazu v zmysle VZN má v Nemšo-
vej na prevádzkovanie videohier a výherných 
prístrojov. Tento zákaz sa netýka stávkových 
kancelárií.
 Výherné prístroje v počte 2 kusy sú len v pre-
vádzke Herňa New York Pub na Mierovom ná-
mestí, v ostatných prevádzkach sú videohry. 
Licenciu na prevádzkovanie videohier vydáva 
Ministerstvo fi nancií SR. 
 Ako prvé končia  videohry v prevádzke bý-
valého kina a 2 ks výherných prístrojov v pre-
vádzke Herňa New York Pub na Mierovom ná-
mestí, a to k 31. 12. 2015 (videohry v prevádzke 
Herňa New York Pub končia až 31. 12. 2016). 
Ostatné videohry v iných prevádzkach budú 
končiť postupne počas rokov 2016 a 2017. 
 Od 1. 1. 2018 na území mesta v zmysle 
tohto VZN už  nebudú prevádzkované žiadne 
videohry a ani výherné prístroje.

Mgr. Beáta Belková

Mesto v poslednom štvrťroku získalo fi nančné pros-
triedky z niekoľkých dotácií.

 Z Úradu vlády SR sme získali dotáciu vo výške
20 000,- € na rekonštrukciu havarijného stavu Špor-
tovej haly, ktorý treba aktuálne riešiť. Z Ministerstva 
vnútra SR, v rámci programu Prevencia proti krimi-
nalite, sme dostali dotáciu 8 000,- €. Spolu s našimi 
vlastnými fi nančnými prostriedkami sme uskutočnili 
osadenie 6 bezpečnostných kamier v meste. Pri tej-
to príležitosti sa chcem poďakovať za ústretovosť 
občanom bytového domu na Ul. Janka Palu, ktorí 
nám dali súhlas na inštalovanie ďalšieho zariadenia
na prenos signálu, potrebného pre rozšírenie ka-
merového systému. Z Ministerstva kultúry SR sme 
tento rok dostali 2 dotácie. Jednu vo výške 3 000,- € 
na zakúpenie nového knižničného systému Clavi-
us, ktorý umožní sledovať ponuku kníh - aj si ich 
rezervovať on-line na internetovej stránke. Druhá 
dotácia vo výške 1700,- € bola aj tento rok opäť ur-
čená na nákup nových knižných titulov. Trenčiansky 
samosprávny kraj nám poskytol časť potrebných fi -
nančných prostriedkov vo výške 500,- € na obnovu 
krojov pre Folklórny súbor Liborčan. Za všetky pos-
kytnuté dotácie mestu, ďakujeme.

 Medzi projektmi, ktoré sú v centre pozornosti 
mesta už dlhšie patrí cyklotrasa Kľúčové - Ľuborča. 
Pripravený projekt cyklotrasy, ktorý má spojiť tieto 
mestské časti predpokladal veľký záber pozemkov 
patriacich právnickým aj fyzickým osobám a bolo by 
potrebné vykúpiť takmer 5 000 m2 plochy, čím by 
sa náklady na cyklotrasu stali neúnosnými. Aby bol 
tento záber pozemkov čo najmenší, dohodli sme sa
so Slovenskou správou ciest, že cyklotrasa pove-
die bližšie k hlavnej ceste. Do konca tohto roku 
bude pripravený nový projekt. Potešujúce je, že
Slovenský pozemkový fond, keďže ide o verejno-
prospešný projekt, nám svoje - nami požadované 
pozemky predá za primeranú cenu. Ostatné po-
zemky budeme riešiť zmluvou o budúcej zmluve, 
keďže v súčasnosti nevieme presne odhadnúť, 
akú časť pozemkov bude reálne potrebné odkúpiť. 
Projekt predpokladá aj posunutie označenia vstupu 
do mestskej časti Ľuborča, až za bývalú benzínovú 
čerpaciu stanicu. Zo strany od Kľúčového povedie 
osvetlený chodník až po koniec farmy, s prechodom 
na cyklotrasu. Pre väčšiu bezpečnosť plánujeme 
dosiahnuť povolenú rýchlosť na 50 km/hodinu, aby 
sme eliminovali riziko časti nebezpečných úsekov.

 V súčasnosti sa konajú práce pri rieke Vlára, 
ktorých cieľom je vrátiť koryto rieky do pôvodného 
stavu, aký bol pred niekoľkými desaťročiami, pre-
tože jeho súčasný stav znehodnocuje okolie a po-
čas veľkej vody sa koryto vylieva na okolité pozem-
ky. Druhým projektom, ktorému venujeme zvýšenú 
pozornosť je kúpalisko. Začali sme súťaž na výber 
dodávateľa, mesto pre rok 2016 vyčlenilo z rozpoč-
tu 400 000,- € a predpokladá zostávajúce pros-
triedky vyčleniť v nasledujúcich 4 rokoch. Súťaž vy-
hlásil Mestský podnik služieb, ktorý má kúpalisko 
v správe.

 Máme za sebou úspešný prvý rok novej služby 
- odvozu biologického odpadu do mestskej kompos-
tárne, ktorej služby ste uvítali a naplno využívali. Na 
Vaše podnety plánujeme od nového roku zvýšiť in-
tenzitu vývozov zeleného odpadu na jar a na jeseň, 
keďže v tomto ročnom období je najväčšie množ-
stvo biologického odpadu zo záhrad a periodicita 
vývozu odpadov sa ukázala ako nepostačujúca. Je 
však možné v čase otvorenia Kompostárne tento 
odpad aj individuálne doviezť. Ďakujem všetkým 
za zníženie čiernych skládok, aj za rešpektovanie 
a disciplinovanosť pri odovzdávaní odpadu. S eko-
lógiou súvisí aj ďalšia naša menšia - ale z pohľadu 
zdravého životného prostredia rovnako potrebná 
aktivita. V rámci programu Moje mesto, moja zá-
hrada, sme v centrálnej časti Nemšovej vysadi-
li 28 ks nových stromov a v budúcom roku bude-
me pokračovať s výsadbou ďalších stromov vo 
všetkých mestských častiach

 Rozširovaním služieb Centra sociálnych slu-
žieb sa snažíme spríjemniť a skvalitniť aj život ob-
čanov, ktorí v ňom žijú. Teší ma, že aj Úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne ocenil ne-
pretržitú starostlivosť mesta o nezamestnaných.
V tomto roku, v októbri, sme ukončili našu účasť
v Národnom projekte - Podpora opatrovateľskej 
služby. Dobré skúsenosti nás povzbudili k tomu, 
aby sme sa do novej Výzvy Ministerstva práce, soc. 
vecí a rodiny SR, ktorá bude vyhlásená do konca 
tohto roka, opäť zapojili.

Ing. František BaginIng. František Bagin



 Za posledný štvrťrok tohto roku sa v našom meste zrealizovala oprava kry-
tu chodníka vedľa cesty na Ulici SNP popri areáli outdoorového fi tness. Nový 
chodník pribudol aj na Ulici odbojárov, kde boli osadené aj stojany na kontajnery 

s odpadmi. Práce vykonala spoločnosť ASFA KDK Dubnica nad Váhom. Okrem 
toho sa dokončilo oplotenie outdoorového fi tness a pribudlo aj nové osvetlenie.

 V rámci projektu „Moje mesto, moja záhrada“ sme na jeseň vysadili  28 
okrasných stromov. Boli medzi nimi napríklad: 5 ks stromov - hloh obyčajný - 
strom kvitnúci na ružovo - na Ulici J.Palu (od pekárne Strelná po vývesné skrin-
ky), 5 ks borovice čiernej a 1ks stromu smutná vŕba - na „dvore“  Ulica sklárska, 
kde sa prerábalo aj detské ihrisko vďaka iniciatíve skautov, ďalej 4 ks borovice 
čiernej v areáli škôlky na Ulici Kropáčiho, 5 ks stromov -  javor mliečny s guľa-
tou korunou na Ulici odbojárov pred bývalým internátom a 8 ks duba letného, 
stĺpovitého za amfi teátrom mestského múzea. Vo výsadbe budeme budúci rok 
pokračovať.

Ing. Elena Bachratá

 Pred niekoľkými dňami pribudlo na Mierovom námestí v Nemšovej doprav-
né značenie, ktoré vyvolalo nevôľu u niektorých našich občanov. Jeho cieľom 
však bolo sprehľadniť chaotickú situáciu, zamedziť parkovaniu nákladnej a ka-
miónovej dopravy a zvýšiť bezpečnosť pri parkovaní. Práce realizovala spoloč-
nosť ASFA KDK Dubnica nad Váhom. 
 Nakoľko sa neustále opakovali sťažnosti občanov na chaotické parkovanie 
osobných áut, autobusov, ale aj parkovanie kamiónov, ktoré tu stáli bez akého-
koľvek obmedzenia, mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dočasné riešenie tejto
situácie, kým sa nezačne so samotnou výstavbou nového námestia. Bola vysú-
ťažená dodávateľská fi rma, ktorá následne realizovala ležaté dopravné znače-
nie, nástupné ostrovčeky a ostatné. Táto zmena vyvolala u niektorých občanov 
nesúhlas, pretože im čiastočne sťažila príjazd najmä na bohoslužby v kostole. 
Situáciu však vítajú šoféri z iných miest, pretože je prehľadná a bráni neočaká-

vaným dopravným stretom, aj kaskadérskym výkonom priamo pred domami 
občanov. Celý projekt nového značenia bol schválený políciou a odborom do-
pravy.         
 Prínos je nesporný: ukončenie chaotického parkovania, defi nitívny zákaz 
parkovania nákladných automobilov a kamiónov, zaistila sa väčšia bezpečnosť 
cestujúcich pri nastupovaní na zástavke autobusu a celý objekt je chránený 
kamerovým systémom. 
 Dopravné značenie má dočasné použitie a je demontovateľné, pretože jed-
nou z priorít mesta zostáva vybudovať nové námestie, ako súčasť projektu mo-
dernej Centrálnej mestskej zóny. Neskôr sa značenie použije na iných potreb-
ných miestach. V budúcom roku mesto plánuje aj osadenie autobusovej zas-
távky.

Ing. František Bagin, primátor

 V rámci zvýšenia bezpečnosti chodcov a cyklistov sa vybudovalo osvetle-
nie priechodu pre chodcov na Mierovom námestí - pri kúpalisku. Osvetlenie in-
štalovala spoločnosť LUXSTAR-Peter Ondrejička.

 Z Ministerstva vnútra SR, v rámci programu Prevencia proti kriminalite, 
sme dostali dotáciu 8 000,- € a spolu s vlastným spolufi nancovaním sme 
zakúpili a osadili 8 bezpečnostných kamier v našom meste.

 Na čiastočné pokrytie nákladov spojených so zaobstaraním nových čas-
tí krojov pre FS Liborčan bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 500,- € 
Trenčianskym samosprávnym krajom.  Za poskytnutú dotáciu sa zakúpili 
dámske rukávce, zástery a pánske košele. Ešte raz TSK za príspevok ďa-
kujeme.

Ing. Andrea Ondrejičková

ZIMNÁ ÚDRŽBA
CHODNÍKOV

 Mesto Nemšová, ako správca mestských komu-
nikácií, prostredníctvom Verejno-prospešných služieb,
m.p.o. zabezpečuje odhŕňanie a posyp miestnych 
komunikácií v našom meste.
 Udržiavanie zjazdnosti miestnych komunikácií, 
chodníkov a prístupových miest však nie je len zále-
žitosťou mesta, ale je aj spoločným záujmom všet-
kých obyvateľov, zariadení či verejných inštitúcií.
 Vlastníci rodinných domov, majitelia obchodov, 
užívatelia obytných domov a verejných budov sú po-
vinní čistiť od snehu a ľadu chodníky s priľahlými 
prístupovými miestami prislúchajúce k ich budovám 
a pozemkom.
 Veľký problém pri zimnej údržbe predstavujú 
zaparkované vozidlá na miestnych komunikáciách 
a chodníkoch vo všetkých mestských častiach.
 Upozorňujeme na zákaz parkovania vozidiel 
na verejných komunikáciách počas zimnej údrž-
by z dôvodu jej plynulého a bezproblémového vy-
konávania.
 V prípade nerešpektovania upozornenia na par-
kovanie nebude organizácia vykonávajúca zimnú 
údržbu zodpovedať za vzniknuté škody. Rešpekto-
vaním upozornenia predídeme spoločne možným 
sťažnostiam na neudržiavané komunikácie v Nem-
šovej.

PORUŠOVANIE ZÁKONA,
AJ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 

 Z dôvodu zvýšeného nebezpečenstva úra-
zov v zimných mesiacoch na klzkých chodní-
koch, upozorňujeme majiteľov rodinných do-
mov a nehnuteľností na zákaz vypúšťania 
dažďovej vody zo strešných zvodov na verej-
né priestranstvo, chodník a cestu.  
 Strešné zvody musia byť vyústené na vlast-
nú nehnuteľnosť, kde je zabezpečené jej vsako-
vanie.
 V zmysle stavebného zákona a príslušnej  vy-
konávajúcej vyhlášky je stavbu treba užívať tak,  
aby neohrozovala susedné pozemky, nesprávne
odvodnenie vody nesmie ohrozovať hygienu, 
alebo zdravie ľudí. Taktiež v zmysle VZN č. 
6/2011 o čistote a verejnom poriadku na území 
mesta Nemšová v čl. 11 „Zodpovednosť za udr-
žiavanie čistoty verejných priestranstiev“ sa za-
kazuje vypúšťať dažďovú vodu zo striech na ve-
rejné priestranstvo, chodník a cestu.
 V Nemšovej je viacero vlastníkov stavieb, 
ktorí porušujú zákon aj VZN, napr. na uliciach 
Vážska, Duklianska, 9. mája, Bernolákova, Zá-
vadská, Dvorecká, Ľuborčianska a ďalšie. Za 
porušenie zákona a VZN má mesto právomoc 
udeliť pokutu. V prípade vzniku takto spôsobe-
ného úrazu je zodpovedný majiteľ  nehnuteľnosti 
a  poškodenému hradí liečebné náklady.

Ing. Eva Brandoburová

Rekonštrukcia chodníka na Ulici SNP

Dvor Ul. sklárska - 5 kusov borovice čiernej

Dopravné značenie na Mierovom námestí 

Nový chodník na Ulici odbojárov

Dvor Ul.sklárska - 1 kus vŕby smutnej

VEREJNÁ ZBIERKA
NA POMOC RODINE
ONDREJA ZÁHORCA
 V júli tohto roka mesto Nemšová vyhlásilo do-
brovoľnú zbierku na pomoc rodine Ondreja Záhor-
ca. Zbierka bola uskutočnená v termíne od 31. 7. 
2015 do 31. 10. 2015. V rámci zbierky sa podari-
lo vyzbierať čiastku 4 678,76 €. Suma 2 308,76 € 
bola vyzbieraná v hotovosti do pokladničky na Mest-
skom úrade v Nemšovej, mesto Nemšová prispelo 
sumou 1 000,- € a zvyšných 1 370,- € tvorili bezho-
tovostné vklady na účet. Z nazberanej sumy mes-
to pomohlo rodine fi nancovať okrem nákladov na 
opravu strechy aj novú vstupnú bránu. Všetky vý-
davky boli odkontrolované p. Ondrejom Záhorcom, 
ako aj hlavnou kontrolórkou mesta. Výťažok zbier-
ky bol v plnom rozsahu použitý v súlade s určeným 
účelom, teda na zabezpečenie bývania, vybavenia 
a zariadenia domácnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli do zbierky fi nančnou čiastkou či akoukoľvek 
inou formou pomohli rodine Záhorcovej v ich ťažkej 
situácii.

-NP-



 Písal sa rok 1223, skalnatý kopec pri dedinke Greccio sa 24. decem-
bra  o polnoci celý kúpal v žiare. Stovky dedinčanov zo širokého okolia 
putovali v zasneženej noci s fakľami v rukách k jaskyni na kopci, ktorú sv. 
František z Assisi upravil na jasle - miesto narodenia Pána Ježiša Krista. 
V jaskyni stáli živý oslík a teliatko, živé postavy Jozefa a Márie s dieťaťom 
v jasliach, pri ktorých kňaz slúžil prvú polnočnú omšu v dejinách. O polno-
ci sa rozozneli zvony, ktoré poslali svetu správu o narodení spasiteľa a zá-
roveň odštartovali aj tradíciu prvých betlehemov v histórii, ktoré si hneď 
získali srdcia ľudí. Čoskoro začali vznikať betlehemy, ktoré znázorňovali 
Svätú rodinu, zvieratá, pastierov, anjelov a Troch kráľov z najrôznejších 
materiálov, z mnohých sa stali mimoriadne cenné umelecké diela a v po-
sledných rokoch sa objavujú aj „živé“ betlehemy.
       17. decembra v prítomnosti občanov, v blízkosti vianočného stromče-
ka, v areáli mestského múzea, primátor mesta Ing. František Bagin sláv-
nostne rozsvietil prvý mestský betlehem. Postavy Svätej rodiny, ktoré zo 
slamy v životnej veľkosti vyrobila výtvarníčka Marie Pavlicová z Moravy, 
dopĺňajú dvaja svietiaci anjeli a najmä večer vytvárajú neopakovateľnú at-
mosféru. Drevený prístrešok nám vyrobila fi rma Vagricol a celkovú úpra-
vu a inštaláciu zabezpečovali zamestnanci VPS a mestského úradu. Aj 
týmto chceme prispieť k vašim príjemne prežitým Vianociam.

-MP-

 Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 9. 12. 2015 bolo 
schválené VZN č. 11/2015 ako dodatok k VZN č. 6/2014 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 Dôvodom na túto zmenu je novela zákona, ktorá určuje ob-
ciam povinnosť spoplatniť drobný stavebný odpad a zviesť jeho 
množstvový zber. To znamená určiť sadzbu, spôsob preberania 
na zbernom dvore a systém platenia od 1. 1. 2016. Novelizovaný 
zákon taktiež pamätal na tých, ktorí ukladajú odpad tam kde ne-
patrí a vytvárajú tak čierne skládky. Zvýšila sa maximálna výška 
pokuty za takýto priestupok až do 1500,- €.
 MsZ schválilo sadzbu za drobný stavebný odpad v najnižšej 
sadzbe vo výške: „0,015 eura za 1 kg drobných stavebných od-
padov bez obsahu škodlivín“. 
Napr.: za plne naložený prívesný vozík o nosnosti 1000 kg zapla-
tí občan v roku 2016 sumu 15,- eur.
 Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných 
udržiavacích prác vykonávaných občanom. Patria sem odpady
z tehál, dlaždíc, keramiky, kúsky betónu, škridla, zemina, kameni-
vo a pod. Nepatrí sem napr. azbest, veľké kusy betónu, izolačné 
materiály.
 Poplatok za odovzdaný drobný stavebný odpad zaplatí 
občan do 10 dní odo dňa odovzdania drobného stavebného 
odpadu v Zbernom dvore na Ulici. J. Borovského 30, Nemšo-
vá. Poplatok bude možné zaplatiť v hotovosti v pokladni mesta 
alebo prevodom na účet mesta: SK33 0200 0000 002261179351, 
VS: 1632015, na základe vážneho lístka, ktorý bude podkladom 
pre zaplatenie poplatku a občanovi ho vystaví správca zberného 
dvora.
 Veríme, že v roku 2016 budeme mať drobný stavebný odpad 
dovezený na zberom dvore a nie vysypaný v priekopách, rokli-
nách, v okolí hrádzí riek, resp. na odľahlých miestach a prispeje-
me tak k zdravšiemu prostrediu, v ktorom žijeme. 

Ing. Darina Ďurčová

FS LIBORČAN OSLÁVIL 45. NARODENINY

Členovia jubilujúceho súboruBetlehem - srdce Vianoc, aj v Nemšovej

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

KALENDÁR ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU 1. Q  2016

obaly bez zvyškov potravín, prípravkov a iného materiálu
objem zmenšený stlačením

MINIMALIZUJME TVORBU ODPADU

OTVÁRACIE HODINY 

    ZBERNÝ DVOR ODPADOV
   na Ulici Borovského,
   Nemšová

pondelok, utorok:    13°°- 17°°
streda, štvrtok, piatok:  13°°- 18°°
mesiace január - marec: 
streda, štvrtok a piatok: 13°°- 17°°

KOMPOSTÁREŇ na Ulici Gorkého,
Nemšová, telefón 0917 812 753.
Viac informácií o triedenom zbere
nájdete na stránke www.nemsova.sk



  d začiatku stáli pri jeho vzniku dva veľké
  subjekty, ktoré by nebolo celkom správ-
  ne nazvať sponzormi, pretože rámec spo-
  lupráce s nimi prekračuje hranice neo-
sobnej podpory. Mesto Nemšová a jeho bývalý 
primátor Ján Mindár a rovnako aj terajší primá-
tor Ing. František Bagin a spoločnosť Vetropack 
Nemšová s. r. o., v zastúpení generálnym riadi-
teľom Ing. Gregorom Gábelom, od začiatku pod-
porovali činnosť združenia a pomáhajú mu do-
dnes. OZ realizovalo za 5 rokov svojho života 
desiatky rôznych akcií, medzi ktorými boli výsta-
vy výtvarných diel zakladateľky Janky Breznic-
kej i prác z tvorivej dielne členov OZ, z ktorých 
časť z predaja išla na aktivity OZ. Patrili medzi 
ne tiež prednášky, besedy, výlety po Slovensku
i do zahraničia, či obľúbený každoročný zber by-
lín, organizovanie Mikulášskych popoludní pre 
deti zo sociálne slabších rodín, či priama pomoc 
onkologickým pacientom v meste. 
 Pozvanie na oslavu 5. výročia založenia OZ 
prijali aj bývalý primátor Ján Mindár a generálny 
riaditeľ Vetropack Slovensko s manželkou, ktorý 
vo svojom príhovore pripomenul začiatky zdru-
ženia i nenahraditeľnú stratu odchodom Janky 
Breznickej. Spomienku na ňu i na ďalšiu zakla-
dajúcu členku Hildu Dobešovú, si prítomní uctili 
minútou ticha. Milým darčekom k výročiu bola 
malá hudobná akadémia žiakov ZUŠ Nemšová, 
ktorú pripravila riaditeľka Mgr. Viera Muntágová, 
DiS.art.

 Od roku 2014 má OZ PEREGRÍN svoje zá-
zemie na Mlynskej ulici, v budove Králikovho 
mlyna. Jeho členovia sa aktívne zapájajú do pro-
jektu „Nádej pre Králikov mlyn“ a snažia sa po-
môcť pri jeho rekonštrukcii.
 PEREGRÍN má pred sebou ďalšie obdobie
a je naďalej pripravený venovať prioritne svoju 
pozornosť a pomoc tým, ktorým je určené - on-
kologickým pacientom a ich rodinám. Je pripra-

vené vo väčšej miere ako doposiaľ, aj fi nančne 
pomôcť chorým, ktorí túto pomoc potrebujú. Sta-
čí sa iba obrátiť na niektorého člena združenia. 

 Všetkým svojim dobrodincom, pomocníkom, 
sympatizantom a najmä aktívnym členom, ktorí 
neľutujú svoj osobný čas a venujú ho na napĺňa-
nie cieľov združenia, výkonný výbor zo srdca 
ďakuje a praje pokojné a krásne Vianoce.

Ing. Marcela Prekopová

  ýstavu v spolupráci s mestom organizo-
  valo a zabezpečovalo Občianske zdru-
  ženie prídomových záhradkárov a Ob-
  čianske združenie záhradkárov osady 
Bočky a napriek tomu, že bolo horúce a veľmi
suché leto, naozaj bolo čo vystavovať. Ako kaž-
dý rok, sa na výstave zúčastnili naši včelári, 
ktorí ponúkali rôzne druhy medu, ako i výrobky - 
propolisovú tinktúru, peľ, medovinu a podobne. 
Občianske združenie Veronica z Trenčína opäť 
vystavovalo liečivé bylinky a rôzne tinktúry. Výs-
tavu sme obohatili nádhernými kvetmi georgýň, 
listovými a ihličnatými bonsajmi a návštevníci sa 
mohli potešiť pohľadom na rôzne druhy ovocia, 
ale aj na vystavené staré odrody jabĺk a hrušiek, 
v nemalom množstve boli zastúpené aj rôzne 
druhy zeleniny, veľký záujem vyvolali himalájske 
uhorky, ktoré boli vystavené prvýkrát. 
 Program výstavy obohatili zaujímavé pred-
nášky, ktoré si získali zaslúženú pozornosť. Po-
drobnú informáciu o mieste ich rastu i druhu sta-
rých druhov ovocia podal predseda Občianske-
ho združenia Pangarea pán Ľudovít Vaš ml.,
o histórii a vývoji včelárstva u nás a vo svete od-
borne informoval Ján Repka, šéfredaktor časo-
pisu Včelár. Veľký ohlas mala aj prednáška Zber 
a použitie liečivých bylín, ľudového liečiteľa a na-
turoterapeuta, Jána Dedíka. Im, ako aj všetkým 
vystavovateľom z Nemšovej, aj zo širokého oko-
lia, srdečne ďakujeme. 
 Poďakovanie patrí aj pánovi Ondrejovi Chme-
linovi za vyhotovenie číselného ročníka na hlav-
ný panel, pani učiteľkám a žiakom MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
ako aj Centru sociálnych služieb Nemšová za 
umelecké spestrenie výstavy. Vďaka aj tým, ktorí 
sa aktívne zúčastnili na príprave a konaní výsta-

vy, na ktorú bola veľmi dobrá odozva, ďakujeme 
našim záhradkárom, Únii žien v Nemšovej, Mes-
tskému úradu v Nemšovej, VPS Nemšová.. 
 

Mária Kováčová, tajomníčka OZ

 Aj v predchádzajúcom štvrťroku pokračovali 
práce v exteriéri areálu CSS. Pribudlo pracovné po-
líčko, vo výrobe je krb, ktorý bude pod altánkom, do-
končuje sa prístrešok nad rampou pre imobilných 
klientov. V suteréne sa urobila výmena okien, medzi
inými pokračujú práce na kaplnke - robí sa oprava 
stien pred vymaľovaním, dokončujú sa šatne a zria-
ďuje sa ambulancia  pre lekára, v ktorej bude aj le-
žadlo pre služby maséra.
 Dva-trikrát do týždňa klienti robia ručné práce 
venované motorickým zručnostiam na konkrétnu 
tému, napr. na tému Vianoc, každý deň sa zúčast-
ňujú na rannej rozcvičke, ku ktorej sa pridávajú aj 
ostatní obyvatelia centra. Centrum začalo kolektív-
ne terapie, spoločné kognitívne tréningy pamäti, 
pozornosti, vedomostí a znalostí a okrem slovnej 
komunikácie aj písomnou formou. Organizujú sa 
počas nich aj spoločné besedy, napr. na tému vy-
hlásených svetových dní, o ktoré prejavujú veľký 
záujem a zapájajú sa do nich. Ožil aj spoločenský 
život obyvateľov centra. Pravidelne raz do mesiaca 

sa koná spoločná oslava narodenín a menín klien-
tov s pohostením a programom. Centrum nadviaza-
lo peknú trvalú spoluprácu so ZUŠ, v novembri sa 
konal prvý koncert žiakov, ktorí do priestorov cen-
tra priniesli veľa radosti a dobrej nálady.
 V decembri bola podaná žiadosť na Minister-
stve práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu
rozvoja sociálnych služieb. Vypracoval som dva pro-
jekty: Žiadosť o kúpu osobného automobilu a žia-
dosť na účelové vybavenie miestností CSS Nemšo-
vá. Z tejto druhej dotácie, by sa v prípade schvále-
nia projektu v suteréne vybudovali telocvičňa a re-
laxačná miestnosť, v ktorej sa bude klientom posky-
tovať moderná multifunkčná metóda, snoezelen, 
ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a uprave-
nom prostredí pomocou svetelných a zvukových 
prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie 
zmyslových pocitov. O krátky čas bude mať cen-
trum aj vlastnú internetovú stránku.

PhDr. Erik Trenčan, vedúci CSS

Naši záhradkári, ako obvykle na jeseň, pripravili 49. ročník oblastnej vý-
stavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa konala v dňoch 09.10.-12. 10. 2015. Na výs-
tave sa zúčastnili primátor mesta Ing. František Bagin a ďalší vedúci pracovníci. 

OZ PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacien-
tom, založila 12.októbra 2010 Janka Breznická. Sústredila okolo seba 
nadšencov, zdravých i chorých dobrovoľníkov z nášho mesta a zdru-
ženie, prvé svojím zameraním v našom meste, začalo písať svoju his-
tóriu...

Z hudobného darčeka žiakov ZUŠ 

Žiaci  ZUŠ Nemšová rozdávali v centre radosť a veselosť

Výstavu si radi pozrú aj najmenší



  ačiatkom októbra sa členovia tímu MAS
  Vršatec, spolu so zástupcami ďalších pät-
  nástich krajín, zúčastnili 6. ročníka me-
  dzinárodnej LEADER konferencie LINC 
2015, v talianskom meste Maratea. Cieľom kon-
ferencie bolo nastaviť novú stratégiu projektov 
cezhraničnej spolupráce. Tímu MAS Vršatec sa
pri tejto príležitosti podarilo nadviazať nové, dô-
ležité kontakty a partnerstvá. 
 Horomil Fest, festival venovaný milovníkom 
prírody, turistiky, cestovného ruchu a adrenalínu, 
sa už siedmykrát realizoval v dňoch 24. 9.- 26. 9. 
2015 v Považskej Bystrici. MAS Vršatec využila 
priestor, ktorý festival ponúkal, na prezentáciu 
nielen svojich aktivít, ale aj propagačných mate-
riálov- jedným z najobľúbenejších predmetov ce-
lého festivalu sa stala práve trhacia mapa nášho 
územia a Sprievodca regiónom od MAS Vršatec. 
Na festivale sa, okrem iného, objavili aj voskové 
fi guríny známych osobností, konkrétne Vojtecha 
Zamarovského a Hugolína Gavloviča a stali sa 
najväčšou atrakciou celého podujatia. Množstvo 
návštevníkov si domov odnášalo spoločnú foto-
grafi u s týmito velikánmi slovenskej literatúry. 
Momentálne sú tieto, spolu s ostatnými fi gurína-
mi, k dispozícii v Múzeu Bielych Karpát v kaštieli 
Bohunice. 

 Spolu so začiatkom školského roka MAS Vr-
šatec nezabudla ani na žiakov a dňa 8. 10. 2015 
absolvovala výlet s deťmi zo ZŠ Nitrica, kto-
rých zaujala ponuka cestovného balíčka Exclu-
sive. Žiaci tak dostali príležitosť spoznať všetky 
významné pamiatky a krásy nášho regiónu. 
 V rámci inicializovania medzinárodných stret-
nutí potrebných k rozvoju nášho regiónu a vzá-
jomnej spolupráce, dňa 28. 10. 2015 MAS Vrša-
tec privítala u nás delegáciu z Bieloruska. Mladí 
občianski aktivisti sa zaujímali o zlepšovanie pros-
tredia, spolu s členmi MAS Vršatec viedli disku-
sie na rôzne témy a bol im predstavený aj pro-
jekt LEADER v praxi, ktorý ich nadchol. Zároveň 
delegácia potvrdila alternatívnu spoluprácu na 
budúcich spoločných projektoch s MAS Vršatec. 
 Na konci jesennej sezóny, dňa 30. 11. 2015, 
región MAS Vršatec navštívili starostovia obcí
z Olomouckého kraja, spolu s predstaviteľmi MA-
Siek z Českej republiky. Miestna akčná skupina 
pripravila program, ktorý v konečnom dôsledku
hostia vnímali ako inšpiráciu pre aktivity v ich ob-
ciach a regiónoch - jednou z nich bola aj prehliad-
ka outdoor fi tness centra a cyklotrasy v Nemšo-
vej. 

Bc. Soňa Kňažková

  a začiatku roka 2015 sa konal v Nemšovej
  už 10. ročník obľúbeného skautského ple-
  su, kde sa takmer 300 hostí zabávalo v štý-
  le swingu 20-tych rokov. Jar nás zase po-
zvala zmenšovať ekologickú stopu zberom odpad-
kov v rámci projektu Čisté mesto. V spolupráci
s Mestským úradom v Nemšovej sme vyčistili breh 
Vláry a Závadského potoka. Medzi naše zborové 
tradície patrí oslava patróna skautov sv. Juraja, ten-
to rok sme oslavovali na ihrisku v Kľúčovom. ZUŠ
v Nemšovej nás už druhý rok pozýva k spoluorga-
nizovaniu akcie Rozprávkový deň, realizovanej pri
príležitosti Dňa detí. Už tradične sme súčasťou 
akcie sv. Hubert, kde sme aj tento rok predstavili 
ukážku skautského tábora. 
 Počas leta dobrovoľníci z nášho zboru zreno-
vovali detské ihrisko v Nemšovej na Ulici Janka Pa-
lu. Vyvrcholením skautského roka a najväčším zá-
žitkom pre nás všetkých je letný tábor. Tentokrát 
sme táborili až 14 nezabudnuteľných dní na lúke 
pod Tlstou horou. Kvalitný program a tvrdšie pod-
mienky dajú účastníkom skvelú prípravu do živo-
ta. Jeseň patrí ďalšej zborovej oslave, konkrétne 
patróna nášho zboru - sv. Františka z Assisi. No

a december zase spája skautov na celom Sloven-
sku roznášaním Betlehemského svetla do domác-
ností. Tradíciou, ktorá završuje náš skautský život 
počas roka, je obľúbená akcia Vianočka.
 Okrem pravidelných stretnutí a aktivít v našom 
meste, sa naši členovia zúčastňujú na zážitkových 
a vzdelávacích aktivitách po celom Slovensku a za-
pájajú sa aj do medzinárodných skautských projek-
tov. Pravá atmosféra skautského života - tábory, 
stretnutia, večerné ohne, výlety, noví ľudia - to je 
neoceniteľná časť našich životov. K našej skautskej 
partii sa môže pripojiť naozaj ktokoľvek a staré zná-
me „na veku nezáleží” tu platí dvojnásobne.
Viac informácii, ale aj inšpirácie nájdete na
www.117zbor.skauting.sk.

Vážení spoluobčania,
milí priaznivci skautingu!
 Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov 
vám želáme krásne Vianoce, prežiarené láskou a po-
rozumením. Prajeme vám, aby ste do nového roka 
2016 vykročili s radosťou v srdciach a pokojnou mys-
ľou.

Mária Šumichrastová, Terézia Patková

  a podujatí sa zúčastnili aj vzácni hostia
  - Ing. Monika Vrábľová, predsedníčka
  SZTP, riaditeľka Republikového centra
  SZTP Mgr. Oľga Bohuslavová, poslanec 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan 
Berec, medzi nimi aj primátor mesta Nemšová 
Ing. Bagin a jeho zástupca Ján Gabriš, starosta 
obce Horné Srnie Jozef Húserka so zástupky-
ňou Jarmilou Pavlačkovou a mnohí ďalší.
 Účastníkov z Myjavy, Partizánskeho, Starej
Turej, Brezovej pod Bradlom, Trenčianskej Tur-
nej, Trenčianskej Teplej, Trenčína, Nového Mes-
ta nad Váhom, Melčíc-Lieskového, Hornej Stre-
dy, Horného Srnia a Nemšovej v priestoroch 
kultúrneho domu privítali krojované dievčatá za 
sprievodu živej dychovej hudby tradične chle-
bom a soľou, nechýbal ani pohárik dobrej slivo-
vice. Po slávnostnom otvorení a vystúpení do-

mácej speváckej skupiny Kekus Chorus a po prí-
hovore hostí sa účastníci presunuli do miestnej 
telocvične, kde sa konali jednotlivé súťaže, ktoré 
boli prispôsobené zdravotnému stavu prítom-
ných, medzi iným i vozíčkarom - súťažilo sa na-
príklad v hode do basketbalového koša, v streľ-
be fl orbalovou loptou do bránky, v hode šípkami, 
v hode na cieľ - do zemiakového koša zemiak-
mi a podobne. Po ukončení súťaží a spoločnom 
obede program pokračoval v kultúrnom dome, 
kde pred vstupom do sály boli nainštalované 
panely s výstavami „Misia a sakrálne pamiatky“ 
výtvarníka Jozefa Vydrnáka a 200. výročie naro-
denia Ľudovíta Štúra. Prítomným na počúvanie
i do tanca hral hudobník Peter Peťovský, o dob-
rú zábavu sa postaral súbor Vršatec seniori.

Zväz telesne postihnutých Horné Srnie

 Dňa 11. decembra 2015 sa v priestoroch sály 
kultúrneho domu Horné Srnie uskutočnilo kultúrno-
spoločenské posedenie ku Dňu osôb so zdravot-
ným postihnutím, ktoré  zorganizovala ZO SZTP 
Horné Srnie. 150 prítomným členom a hosťom sa 
na začiatku prihovorila Vilma Martišková, ktorá 
uviedla program posedenia. Nechýbalo ani podanie
občerstvenia a chutnej večere. Neodmysliteľnou 
súčasťou stretnutí býva aj hra Hraj a vyhraj, ktorá 

sa konala i tentokrát. Nezabudlo sa ani na členov, 
ktorí sa dožili životného jubilea, bol im odovzdaný 
malý darček. Akcia sa uskutočnila aj vďaka podpo-
re sponzorov, ktorým srdečne ďakujeme. Prítom-
ní využili príležitosť zažiť pekný zážitok, stretnúť a po-
rozprávať sa s priateľmi, zabudnúť na svoje žiale
a bolesti. Podujatie na záver ukončil spoločný spev 
piesne Tichá noc, svätá noc...

Emília Nosálová , členka výboru

Skauti zo 117. zboru sv. Františka z Assisi pôsobia v Nemšovej už takmer 12 ro-
kov. Teší nás záujem detí a ich rodičov o skauting, ako aj podpora mesta Nemšo-
vá i okolitých obcí, kde máme svojich členov. Každé ročné obdobie ponúka 
možnosti pre zaujímavé aktivity nielen pre našich členov, ale aj pre verejnosť.

Jesenné obdobie sa pre MAS Vršatec nieslo v duchu cestovania, náv-
štev a nadväzovania nových kontaktov.

Skautský tábor 2015 Bolešovská dolina (pod Tlstou horou)

Účastníci 6. ročníka medzinárodnej LEADER konferencie LINC 2015, v talianskom meste Maratea

Ranný nástup skautov



 Ministerstvo kultúry SR tento rok poskytlo mestskej knižnici 2 významné dotácie, ktoré opäť za-
traktívnia služby občanom. Prvá dotácia v sume 3 000,- € bola určená na podporu projektu pod náz-
vom „Skvalitnenie knižničných služieb“. Zámerom žiadosti bolo zvýšenie úrovne knižníc modernizá-
ciou poskytovaných knižnično-informačných služieb, prostredníctvom informačnej techniky - nového 
knižničného systému KIS Clavius.
 Cieľom systému je sprístupniť používateľom informácie prostredníctvom on-line katalógu, skva-
litniť spracovanie knižničných dokumentov, zefektívniť komunikáciu medzi knižnicou a používateľom 
prostredníctvom e-mailu, čiže sprístupniť čitateľom rezerváciu dokumentov cez internet, predĺžiť vý-
požičnú dobu, možnosť vyhľadávať informácie o dokumentoch bez nutnosti návštevy knižnice a pod., 
čo následne prispeje k zvýšeniu návštevnosti knižnice. Tento projekt je určený nielen čitateľom, ale aj 
pracovníkom knižnice pri výpožičných službách - eviduje výpožičky, čitateľov, štatistiky a pod.
 Knižný systém je už sprístupnený a tak si prostredníctvom neho môžete cez on-line kata-
lóg zverejnený na web stránke mesta nielen prezerať ponuku kníh, ale si ich aj rezervovať z po-
hodlia domova.

NOVÉ KNIHY AJ V TOMTO ROKU
 Mestskej knižnici Nemšová bola poskytnutá aj dotácia v sume 1 700,- € na nákup kníh z rozpočtu 
Ministerstva kultúry SR pod názvom: „Čítanie je dôležité“.
 Každý si určite vyberie z bohatej ponuky knižných noviniek, či z oblasti beletrie, v ktorej sú za-
stúpené - romantická literatúra, historické romány, romány z lekárskeho prostredia, detektívky, sci-fi   
a iné. Cieľ tohto projektu sa nemení - naďalej chceme pravidelne obohacovať a dopĺňať knižný fond 
a tak sprostredkovať našim čitateľom žiadanú literatúru.

O Z N A M Y
Výbor MS SČK Ľuborča oznamuje svojim členom, že 31. januára 2016 o 15. hod. bude v Kul-
túrnom stredisku Ľuborča Výročné zhromaždenie členov, na ktoré všetkých srdečne pozýva. 

Ďalej výbor MS SČK Ľuborča oznamuje, že ďalší odber krvi sa uskutoční dňa 27. januára 2016,
v Kultúrnom centre Nemšová.

Mestská knižnica Nemšová oznamuje,

že od 24. 12. 2015 do 4. 1. 2016 bude zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Helena Spišiaková

Ministerstvo kultúry SR tento rok poskytlo mestskej knižnici 2 významné
dotácie, ktoré opäť zatraktívnia služby občanom. Prvá dotácia v sume
3 000,- € bola určená na podporu projektu pod názvom „Skvalitnenie kniž-
ničných služieb“. Zámerom žiadosti bolo zvýšenie úrovne knižníc moder-
nizáciou poskytovaných knižnično-informačných služieb, prostredníctvom
informačnej techniky - nového knižničného systému KIS Clavius.

O Z N A M

Gynekologická ambulancia v Nemšovej, Ul. Odbojárov 6, oznamuje,
že ku dňu 1. januára 2016 ukončuje lekársku prax MUDr. Gejza Mikulčík. 

Starostlivosť o pacientky preberá  MUDr. Peter Kotleba.



Posledné tri mesiace kalendárneho roka sa na našej škole niesli v znamení rôznych aktivít. Žiaci zažili netradičné spôsoby vyučovania, 
absolvovali besedy a exkurzie, súťažili s mladými fyzikmi. Atmosféru prichádzajúcich Vianoc priniesli aj tradičné tvorivé dielne. Skvelým 
úspechom je postup do celoslovenského fi nále vo fl orbale, dokonca až v dvoch kategóriách. A ako to všetko dopadlo? 

ŠKOLA PLNÁ ZAUJÍMAVÝCH AKTIVÍT 

Z návštevy Antonstálu

Ochrana života a zdravia 

Po stopách M.R. Štefánika 3. najlepší fl orbalový tím žiačok na Slovensku s primátorom F. Bagi-
nom a trénerom P. Tydlačkom 

Za poznávaním starobylej Nitry
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Víťazné družstvo vo futbale - Michalský pohár je náš!

Malý harmonikár v Talentmanii Mikuláš zavítal aj do školy

Aj „anjeli“ predávali na Vianočných trhoch
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Mikulášska diskotéka

Z vystúpenia na Mikulášskom koncerte v múzeu

Tvorivé popoludnie detí a rodičov

Základná umelecká škola Nemšová
a

 Mesto Nemšová

Vás srdečne pozývajú na vianočný koncert

„Vinšujeme Vám“

Ktorý bude dňa 27. decembra o 15.30 hod.
v Kostole sv. Archanjela Michala v Nemšovej

 
Účinkujú

Detský FS Dvorček pri ZUŠ Nemšová
FS Liborčan

Hostia
ĽH Folklórneho súboru Vršatec z Dubnice n/V,

Komorný spevácky zbor pri ZUŠ Nemšová,
pobočka Trenčianska Turná



NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jozef Adamech, Helena Miková, Mikuláš Mičko, Mária Kanisová, Tomáš Kalina, Marta Lamačková, Štefan 
Schwandtner a Viera Ďurišová.

Odpočívajte v pokoji!

NOVÍ OBČIANKOVIA
Filip Jan Novotný, Adam Michal Prno, Zara Krajčiová, David Chlebana, Dáša Vavrušová, Izabela Kulichová, 
Emma Štefánková, Matúš Begáň, Natália Chloe Záferová, Rebeka Kvačkajová, Dimitar Donchev, Kristián 
Ďuriš, Ela Sláviková a Adela Patková. 

Vitajte medzi nami!

MANŽELSTVO UZATVORILI
Michal Bošanský a Ivana Šupáková, Mgr. Ondrej Jaborník a JUDr. Nikola Krištofovičová, Peter Minárech
a Adriana Chudová, Štefan Krovina a Soňa Hudecová, Peter Tretinár a Darina Fabušová, Gustavo Ale-
xandre de Campos Amorim Leite Pinheiro a Mgr. Michaela Mazanovská, Lukáš Dobranský a Veronika 
Šumichrastová, Ján Matejička a Eva Jankovcová, Miroslav Václav a Gabriela Šimonffyová, Marcel Rýger 
a Ivana Rajčanová, Ing. Martin Klačman a Michaela Pokrivčáková, Adriano Benedito Pires a Miroslava 
Gurňáková, Martin Pecháč a Oľga Vavrušová, Mgr. Ján Bračík a Nikola Mutňanská.

Srdečne blahoželáme!

NAŠI JUBILANTI
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Smútočná spomienka
Dňa 10. augusta uplynulo 25 rokov od úmrtia nášho otca pána MI-
CHALA HALJÁKA a 2. novembra 25 rokov od úmrtia našej drahej 
mamy, pani KATARÍNY HALJÁKOVEJ. Kto ste ich poznali, venujte 
im s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len. Dňa 25.
novembra uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko JURAJ HRN-
ČÁRIK. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.S láskou spomínajú manžel-
ka, dcéra Zdenka s manželom a vnuk Lukáš.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Dňa 21. novembra 2015 sme si pripomenuli nedožitých 100 rokov 
nášho otca VILIAMA ORECHOVSKÉHO a 1. decembra 2015 by sa 
naša mama ANTÓNIA ORECHOVSKÁ dožila 89 rokov. Náš otec spí 
a jeho obetavé dlane hlboko ležia, spánkom zasypané. Už nás viac 
mamka nepohladí a slovka nepovie, už navždy zhasol jej pohľad zlatý, 
len ten to pochopí, kto matku stratil. S láskou spomíname.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
Dňa 5. decembra 2015 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila vo veku 55 rokov na-
ša drahá mama, manželka, sestra, švagriná a teta ANNA CHMELINOVÁ z Ľuborče.
S láskou Ťa nosíme vo svojich srdciach a spomienkach.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Odišiel si veľmi mladý, dlho sme si Ťa neužili. Dňa 8. novembra 2015 by sa bol dožil 
80 rokov náš otec VOJTECH BLAŽEJ. S úctou a láskou spomínajú dcéry Iveta, Jana 
a ostatná blízka rodina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Je to už 15 rokov, čo nás dňa 15. decembra 2000 opustil náš milovaný manžel, otec 
a dedko FRIDRICH KRAJČI z Nemšovej. S láskou a vďakou si v modlitbách na neho 
spomína manželka a deti s rodinami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Keď svieca života dohorí, druhá zapáliť sa nedá, nech si kto chce, čo chce hovorí, ťažko 
sa žije bez Teba. Dňa 7. januára uplynie rok, čo od nás navždy odišiel JOZEF MATIA-
ŠOVIČ. Bol si mladý, len 65 rokov si mal, a nečakane si tento svet opúšťal...
S láskou na Teba spomíname a sladký spánok Ti prajeme.
Manželka Marta, dcéry Iveta a Dana s rodinami.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smútočná spomienka
Dňa 5. decembra uplynulo 26 rokov, čo nás navždy opustila naša ma-
ma a babka MÁRIA ĎURIŠOVÁ a dňa 26. decembra uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš otec a dedko MARIÁN ĎURIŠ.  Aj v ťažkých 
chvíľach ste rozdávali povzbudenie, pomoc a lásku. Žijete naďalej
v našich srdciach. S láskou a úctou  na Vás spomínajú deti s rodinami.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Dňa 2. decembra sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás navždy 
opustila manželka, mama, babka a prababka MAGDALÉNA MINĎÁ-
ROVÁ z Ľuborče a dňa 13. októbra uplynulo 35 rokov, čo nás navždy 
opustil syn, brat, švagor a strýko PETER MINĎÁR z Ľuborče. S úctou 
a láskou spomína celá rodina.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
5. decembra sme si pripomenuli 5 rokov od smrti nášho otca a dedka 
MICHALA MAZANOVSKÉHO a 15. januára v budúcom roku si pripo-
menieme 10 rokov od úmrtia nášho otca a dedka JÁNA KRAMÁRI-
KA. I keď sa hovorí, že čas smútok zahojí, v srdci zostáva spomien-
ka na láskavých manželov, otcov a dedkov. Ďakujeme všetkým, ktorí 
spomínajú s nami. Rodina Mazanovská a Kramáriková.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Dňa 27. októbra sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babka, prababka ANNA KUNÍKOVÁ. O tichú spomienku v modlitbách pro-
sia dcéry a nevesta s rodinami a ostatná blízka rodina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Dňa 13. januára si pripomenieme 5 rokov, čo nás vo veku 33 rokov navždy opustil 
syn, brat a vnuk DALIBOR MALICH. S láskou spomínajú mama, bratia a celá ostatná 
blízka rodina. Navždy zostávaš v našich srdciach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smútočná spomienka
Dňa 17. decembra uplynul rok, čo nás navždy opustil náš otec, brat a manžel JO-
ZEF KOŠÚT vo veku nedožitých 60 rokov. Spomínajú manželka, deti, vnúčatá a celá 
ostatná rodina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V NS č.3/2015 sme neuverejnili úmrtie nášho občana pána Viliama Sedláčka, omylom sme 
uviedli meno pána Viliama Sabadku. Za zverejnenie nesprávnych údajov  sa ospravedlňujeme.

OKTÓBER 2015
80 rokov - Jozefa Mazanovská
80 rokov - Gabriela Prnová
86 rokov - Mária Prosňanská
89 rokov - Konštantína Macková
90 rokov - Anna Duvačová
92 rokov - Mária Sudná

NOVEMBER 2015
80 rokov - Ing. Ján Jačko
85 rokov - Katarína Begáňová
85 rokov - Ľudovít Bračík
85 rokov - Mária Ďuríková
85 rokov - Katarína Hamáčková
86 rokov - Žofi a Králiková
86 rokov - Anton Štefánek
89 rokov - Irena Pavlačková
91 rokov - Štefánia Bahnová

DECEMBER 2015
80 rokov - Zuzanna Blažejová
80 rokov - Sebastian Kňažek
85 rokov - Terézia Paličková
86 rokov - Margita Hrnčiariková
86 rokov - Viktória Motolová
88 rokov - Anna Prekopová
92 rokov - Štefánia Motolová

Srdečne blahoželáme!

Slávnostné vítanie novonarodených detí, nových občanov nášho mesta sa uskutočnilo v utorok, 24. 
novembra 2015 v obradnej sieni Kultúrneho centra. Pozvaných bolo 31 detí spolu s rodičmi. Vítanie 
bolo rozdelené, ako obvykle, na dve časti. Prvých 15 detí privítal primátor mesta Ing. František Bagin 
o 13.00 hod., 16 detí dostalo pozvanie na 13.30 hod. K slávnostnej atmosfére prispelo aj tentoraz vys-
túpenie detí z MŠ. Mená detí boli zapísané v pamätnej knihe mesta, rodičom bol odovzdaný pekný 
kvet a fi nančný dar. 

-JR-

Štvrtok  24. 12.   Sv. omša vo farskom kostole - 8.00 hod.
ŠTEDRÝ DEŇ   Polnočná sv. omša vo farskom kostole - 0.00 hod.

Piatok  25. 12.   Farský kostol - 8.00, 10.15 a 17.30 hod.
SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA   Kľúčové - 7.30 hod.
  Trenčianska Závada - 8.45 hod.

Sobota 26. 12.  Farský kostol - 8.00, 10.15 hod.
SVIATOK SV. ŠTEFANA, MUČENÍKA  Kľúčové - 7.30 hod.
  Trenčianska Závada - 8.45 hod.

Štvrtok 31. 12.  Farský kostol - 17.00 hod.
Posledný deň v roku

Piatok 1. 1. 2016  Farský kostol - 8.00, 10.15  a 17.30 hod.
SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE  Kľúčové - 7.30 hod.
BOHORODIČKY Trenčianska Závada - 8.45 hod.

VIANOČNÉ BOHOSLUŽBY 2015



4. kolo: ŠK 98 Pruské - NTS FK-ZŠ Nemšová 3:4; 5. kolo: Nemšová - Eastern Wings Michalovce 
9:1; 6. kolo: Nemšová - FBC Mikuláš Prešov 13:6; 7. kolo: VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava - Nemšo-
vá 8:3; 8. kolo: Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 9:5; 9. kolo: Nemšová - 1. FbK Quick Sport 
Banská Bystrica 13:4; 10. kolo: Nemšová - FbK Kométa Spišská Nová Ves 4:10; 11. kolo: Nemšo-
vá - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:5; 12. kolo: Fbk Tvrdošín - Nemšová 10:1.

OX DOG FLORBAL ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Víťazom Krajského kola OXDOG FLORBAL ZŠ CUPU 2015 - 8.- 9. tried je ZŠ Janka Palu 2, Nemšová. 
Víťazom Krajského kola OXDOG FLORBAL ZŠ CUPU 2015 - 5.- 7. tried je ZŠ Janka Palu 2, Nemšová. 
Oba výbery postupujú na celoslovenské kolo do Košíc 9.-11. 12. 2015. /Podrobnejšie výsledky v prí-
spevku ZŠ J.Palu/.

MAJSTROVSTVÁ SVETA VO FLORBALE ŽIEN VO FÍNSKU
Vo Fínskom Tampere sa 4.-12. 12. uskutočňili 10. majstrovstvá sveta vo fl oorbale žien. V slovenskej 
reprezentácii je aj 5 dievčat z Nemšovej. Alžbeta Ďuríkova /hrá vo Švajčiarsku/, Viktória Bobotová
/FBK Tvrdošín/ a Dominika Sádecká, Rebeka Gáliková, Valéria Malichová. /všetky sú odchovan-
kyne FKS-ZŠ Nemšová/. Naše reprezentantky sa umiestnili na 8. mieste.

Prípravka žiaci 800 m: 1. Kučík Adam ŠG Trenčín 3:02; Prípravka žiačky 800 m: 1. Ondrejičková Kristína 
ZŠ Janka Palu 2:55; Ml. žiačky 800 m: 1. Šupicová Lenka Trenčín 2:55; Ml. žiaci 1 200 m: 1. Michael Vladi-
mír Patka Ľuborča 4:31; St. žiačky1 200 m: 1. Štefánková Klára Ľuborča 5:27; St. žiaci 2 200 m: 1. Šimek 
Vratko Maratón Klub Rajec 7:11; Dorastenky 2 200 m: 1. Papierniková Denisa Nemšová 9:30; Dorastenci 
3 200 m: 1. Strapko Peter ŠKK Lednické Rovne 10:20; Juniori 4 200 m: 1. Moravec Richard Spartak Myja-
va 12:26; BUĎ FIT3 200 m: 1. Brisuda Jozef Ľuborča 10:19; 1. Brisudová Anna Mária Ľuborča 11:40; Ženy 
7 500 m: 1. Maníková Ľubomíra Spartak Dubnica n/V 29:28; Ženy - veteránky 7 500 m: 1. Žilková Micha-
ela Dubnica n/V 35:40; Muži 7 500 m: 1. Malyy Anatolij ŠKP Čadca 26:27; Veteráni „B“ roč. 75 - 66 7 500 
m: 1. Moravec Ján TJ Spartak Myjava 28:09; Veteráni „C“ roč.65 - 56 7 500 m: 1. Páleník Ervín Trenčín 
28:40; Veteráni „D“ roč.55 - 46 7 500 m: 1.Kováč Miroslav Trenčín 32:37;  Veteráni „E“ roč.45 a st. 7 500 
m: 1. Husár Ferdinand Trenč. Turná 35:51.
Počet účastníkov preteku: 136.

   SPONZORI 47. ROČNÍKA „BEHU OKOLO ĽUBORČE“

Mesto NEMŠOVÁ, PD VLÁRA NEMŠOVÁ, Peter Vavro & Ivana Porubská, MVL Štefánek 
s.r.o, Spoločenstvo bývalých urbárnikov ĽUBORČA, Pekáreň SÉZAM - p. Emanuel MA-
ZÁŇ, p. Ľuboš ŠVOREC, GIBALEX, MILP s.r.o - p. Ján MUTŇANSKÝ, MB Šport - p. Michal 
BARTÁK, Lekáreň NIKA, p. Stanislav HUSÁR, Drogéria TETA, p. Linda KRÁLIKOVÁ, HET 
- p. Ivan Heštera, COM-PA, Pekáreň Střelná, Textil - p. Jozef Žácky, RozmaTech spol. s.r.o 
- p. Zuzana Korvasová, Ovocie zelenina - p. Fehér, p. DAO NGUVEN VAN.

Za prípravu i realizáciu súťaže srdečne ďakujeme Ing. Anne Vavrovej, jej rodine
a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto vydarenému podujatiu.

Vladimír Gajdoš

ERIK LACO – TRÉNER STARŠÍCH ŽIAKOV FKS NEMŠOVÁ
1. V jesennej časti súťažného ročníka družstvo starších žiakov hrajúcich 3. ligu prezimuje na čele 
tabuľky so 6 bodovým náskokom. Súťaž vyhralo bez straty bodu a pred silnými družstvami z Nové-
ho Mesta i Bánoviec. V čom spočíva tento úspech?
 Predovšetkým je to v tvrdej a poctivej robote v tréningovom procese. Chlapci pochopili, čo od nich 
vyžadujem a ako majú pracovať na tréningoch a v zápasoch. Pochopili, že keď nebudú tvrdo pracovať na 
tréningu na 100%, tak sa nezlepšia. Taktiež pochopili, že to, čo ich učím im môže do budúcna pomôcť v ich 
futbalovej kariére. Toto všetko sa odzrkadlilo na účasti hráčov na tréningoch, keď s ich dochádzkou som 
veľmi spokojný. Taktiež dôležitým faktorom bolo zapadnutie hráčov, ktorí prišli od mladších žiakov a svojou 
kvalitou sa pripojili k tým starším. To, že sme nestratili ani bod, je len odzrkadlenie ich práce v zápasoch
a v tréningoch a taktiež v ich myslení, pretože je jedno, či hráte s Bánovcami, Novým Mestom, Ilavou alebo 
s Trenčínom.

2. Aká bude zimná príprava?
 Zimná príprava prebehne tak isto ako minulý rok. V prechodnom období budeme trénovať iba 1x týž-
denne v hale. K tomu každý hráč dostane individuálny tréningový plán. Spoločnú prípravu začneme v po-
lovičke februára. Do tej doby sa hráči budú pripravovať sami, aby sa naučili, že aj v čase, keď sa netrénu-
je, tak sa o seba musia starať a aby nabrali potrebnú kondíciu, aby sme sa v príprave mohli venovať iba 
práci s loptou. Vedia, že kto toto zanedbá, bude sa potom v príprave a aj v sezóne veľmi trápiť, čo sa týka 
kondície.

3. Je záujem FKS o postup žiakov do 2. ligy?
 Až tak ďaleko sa nepozerám. Nevieme, čo bude. Dôležitý je zdravotný stav, záleží to aj od toho, či nám 
niekto neodíde a v akej forme bude. Aj súperi sa budú na nás inak pripravovať, pretože budú chcieť byť 
tí, ktorí nás budú chcieť poraziť ako prví. Taktiež mojím zámerom bude postupné zapracovávanie hráčov 
z mladších žiakov, aby po skončení sezóny mali prechod k nám o niečo jednoduchší a to bez ohľadu na 
výsledok. Preto pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako to dopadne na konci sezóny.

4. Nastalo oživenie záujmu u žiakov i prípravky. Je nemšovský žiacky futbal stredobodom záujmu?
 Myslím si, že ten záujem stúpol, a to prácou Tonka Suchého v prípravke, Jura Ďuďáka u mladších 
žiakov, netreba zabudnúť ani na Fera Patku, ktorý medzičasom skončil a myslím si, že odviedol s chlap-
cami dobrú prácu. Kvalitným tréningovým procesom potom ku mne prídu šikovní hráči, s ktorými je radosť 
pracovať. Aj keď treba dodať, že na počet obyvateľov Nemšovej by tých detí mohlo byť aj viac.

BRAŇO ĎURIŠ - ASISTENT TRÉNERA MUŽOV FKS NEMŠOVÁ
1. Ako sa prejavila spolupráca s AS Trenčín?
 Spolupráca s Fortunaligovým tímom AS Trenčín sa začala už pred rokom ešte za trénovania p. M. 
Spurného a spočívala v sporadicky „vypožičaním“ niektorých hráčov na majstrovské zápasy. V tomto roč-
níku sa FKS Nemšová stal farmou AS Trenčín a pravidelne za Nemšovú nastupujú aj kvalitní Fortunaligoví 
hráči /napr. Gino Van Kessell, Wesley Moraes, Aliko Bala atď./, ktorí vhodne dopĺňajú kmeňových hráčov 
Nemšovej. Hlavným naším trénerom je p. V. Cifranič, ktorý je asistent trénera Trenčína. Nemšová je po je-
sennej časti súťaže na 5. mieste v tabuľke, čo znamená výrazné zlepšenie oproti minulým ročníkom /FKS
má v tabuľke lepšie postavenie ako iné ligové rezervy/, zlepšil sa herný prejav mužstva, snažíme sa o po-
dobný herný štýl, ktorý hrá aj AS Trenčín.

2. Čo očakávaš od zimnej prípravy a ako bude prebiehať?
 V zimnej príprave by sme chceli nadviazať na ďalšiu spoluprácu s AS Trenčín, využívať kvalitných 
sparingpartnerov na tréningové zápasy, zamerať sa aj na silovú zložku prípravy využívaním fi tness.

22. ročník zimnej miniligy
Zoznam družstiev - Flamengo, Dynamo, BSC Intercolo, Lizard, FC Niva, Monolit, FC Hilton, FC Hunks, 
Prototyp,  Alicante, Atletico, AC Zranenie, BonuskoOkenit, FC Fofo.

12 www.nemsova.sk

KLUBOVÉ OKIENKO

ŽENSKÁ EXTRALIGA  2015 - 2016

VÝSLEDKY 47. ROČNÍKA

PRIPRAVUJEME:
23. ročník žiackeho zimného halového turnaja O primátorskú vázu: 29. 12. 2015.
Slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka zimnej miniligy: 5. 1. 2016.

ZÁVEREČNÉ POSTAVENIE MUŽSTIEV ROČNÍKA 2015/2016
Futbalový klub Slovan Nemšová
Muži III. liga                                               5.  16    9  3  4      25:15       30
Starší dorastenci IV. liga                       10.  14      4    4     6      25:31       16
Starší žiaci III. liga U 15                                  1.  13    13    0     0      77:14      39
Mladší žiaci III. liga U 1                                      6.  13      7    2     4      57:39      23

TJ Vlára Ľuborča
Muži VI. liga                                                    5.  15      9    0     6      36:24       27
Starší dorastenci VI. liga                              6.  10       4    1     5      27:25  13 
Starší žiaci V. liga Sk. A U 15                 10.    9       1    2     6      18:60         5  

TJ Družstevník Kľúčové
Muži VI. liga                                             10.  15      7    1     7     26:27  22

DETSKÝ DAVIS CUP
TK Tenem Nemšová  sa umiestnil na  4. mieste
v celoštátnom fi nále Detského Davis Cupu
v NTC Bratislava. V konkurencii 150 družstiev 
na Slovensku prehralo družstvo iba dva zápasy.
V semifi nále prehralo s neskorším víťazom celej 
súťaže TK Vysoké Tatry a v boji o tretie miesto 
s TC Empire Trnava. BLAHOŽELÁME všetkým 
hráčom a prajeme úspešný vstup do kategórie 
mladších žiakov.

Z pravej strany: Kapitán Marián Králik. Hráči: 
Matúš Kido-TK ASICS Trenčín, Rastislav Kubo-
vič-TK Raketa, Jakub Králik-TK Tenem Nemšo-
vá, Janka Čepelová. Hore: Miloslav Mečíř.

FUTBAL 
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