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Milí Nemšovania,
v týchto dňoch sa začína jedno z najkrajších období roka
- dlho očakávaná jar, spolu so svojimi neopakovateľnými
krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. S oslavou
jari sú neodmysliteľne späté Veľkonočné sviatky.

číslo 1

marec

2013

OČAMI
PRIMÁTORA

Preto mi dovoľte v záplave pekných vinšovačiek
o vajíčkach, vode, kvietkoch a všeličom inom popriať
Vám, aby Vás posilnila, naplnila pokojom a dôverou
láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej
Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele.
Ing. František Bagin
primátor mesta
Vážení občania,

8 5 RO KOV Z A LO Ž E N I A N T S

Ako vznikal šport v Nemšovej, aké boli podmienky pre jeho vznik, čo sa dialo počas
jeho 85. ročnej histórie, aké boli výsledky? Čo prinášal šport mládeži v jednotlivých
generáciach? Dočítali sme sa odpovede na tieto otázky, alebo sme sa zamerali iba na
sledovanie výsledkov v súťažiach? Stačí nám “oprášiť” doterajšie publikácie, aby sme
mali prehľad o našich nemšovských športovcoch v 85. ročnej histórii?

U

ž v pri založení NTS (Nemšovského telocvičného spolku) sa šport stal zdrojom
spoločenskej zábavy, oddychu. Šport sa
dostával do radov všetkých spoločenských vrstiev, stal sa súčasťou života mladých ľudí,
dokonca i súčasťou výučby na školách. Prinášal radosť, zábavu všetkým spoločenským vrstvám. Vytvárali sa nové priateľstvá, prostredníctvom športu
sa šírila sláva, reprezentácia obcí, miest z výsledkov v súťažiach, z turnajov.
Začiatky športu v Nemšovej, tak ako všade na
Slovensku, po 1. svetovej vojne neboli ľahké. Život
našich občanov, ako vieme z našich nemšovských
knižných prameňov, nebol ľahký. Dnešná generácia si už ani nevie predstaviť s koľkými prekážkami
museli naši priekopníci zápasiť. Po ťažkej a namáhavej práci obetovali športu chvíľu voľného času,
ktorý mali na oddych, regeneráciu, ťažko ušetrenú
korunku na zakúpenie lopty, oblečenia, základného
výstroja, v ktorom sa dalo športovať. Na zápasy u
súperov sa cestovalo pešo i pár desiatok kilometrov, alebo na požičanom bicykli, rebriňákoch, neskôr vlakmi.V obecných zbierkach sa ťažko, ale
vždy podarilo vyzbierať u zbiedených spoluobčanov pár korún na výlohy spojenené so športom. Napriek tomuto ťažkému životu v hospodárskej kríze,
či v rokoch perzekúcie sa šport pomaly v Nemšovej
udomácňoval. Našiel si desiatky jednotlivcov, ktorí
ho robili , ale i ľudí, ktorí ho organizovali. Dobre sa
počúvali slová chvály z úst našich prvých futbalistov
a ďalších z iných športových odvetví, že športovať sa
oplatí, že šport prináša radosť, zábavu, slávu, úspechy, ktoré povzbudzujú. V súčasnej dobe sa šport
stáva jedným z dôležitých prvkov zdravého života
nielen mládeže, ale aj skôr narodenej generácie.

Mestský ples

Vráťme sa však k našej 85.- ročnej histórii. Dominoval futbal. Prvé výborné výsledky dosiadli nemšovskí futbalisti veľmi skoro po vstupe do organizovanej súťaže v r. 1944, keď sa bojovalo o postup do
divízie. Výborné výsledky boli dosahované koncom
50-tych rokov za mimoriadnej podpory diváckej kulisy. Podobne sa darilo i v rokoch 70-tych. Od r. 1995
sa pod značkou NTS Slovan prežíva obdobie o

akom sa mnohým predchádzajúcim generáciam ani
nesnívalo. Muži hrajú vysokú súťaž, ale podobne sa
darí i dorastencom a žiakom. Hrá sa v areáli, ktorý
pozitívne zviditeľňuje naše mesto. V 85.- ročnej histórii mená futbalistov ako Maxo Mrázik, Martin Fabuš, Peter Ďuriš - sú pýchou Nemšovej. Boli však
i obdobia, keď futbal v Nemšovej prežíval ťažké

Fašiangy v meste

(viac na strane č. 2.)

rok 2013 napísal úvodné kapitoly a mesto naštartovalo prvé aktivity utlmeného rozvoja. V predchádzajúcom roku sme boli nútení pokračovať v režime úspornej finančnej správy v dôsledku finančného zaťaženia v podobe neuhradených faktúr vo
výške za 1,6 mil. €, ktoré boli dedičstvom predchádzajúceho volebného obdobia. Celkový stav ešte
zhoršovali aj krátené podielové dane. Napriek tomu, žiadna mestom riadená organizácia túto situáciu nepocítila. Plánované aktivity pre rozvoj mesta
však museli byť dočasne pozastavené.
V čase, keď už boli naše dlhy takmer splatené,
dostali sme v októbri minulého roka z Ministerstva
životného prostredia finančnú korekciu na projekt
EÚ Regionálne centrum biologicky rozložiteľného
odpadu, z dôvodu pochybenia nášho verejného obstarávateľa. Napriek tomu, že všetky odovzdané podklady boli v poriadku a mohli sme pristúpiť k podpisu zmluvy na realizáciu projektu. Predložili sme
celú situáciu na príslušný súd, od ktorého sme koncom februára dostali prvé rozhodnutie. Ministerstvo
životného prostredia zatiaľ predbežným opatrením
má pozastavené od Nemšovej žiadať vrátenie korekcie 827 tis. € až do vyriešenia celej záležitosti. V
apríli plánujeme spustiť skúšobnú prevádzku Regionálneho centra biologicky rozložiteľného odpadu.
V Centre chceme zriadiť aj chránenú dielňu pre občanov s čiastočne zníženou pracovnou schopnosťou. Nové zamestnanie tu nájde 5 až 10 ľudí.
V letnom období predpokladáme, že budeme už
môcť realizovať aj niekoľko ďalších projektov. Jedným z nich je Cyklotrasa Horné Srnie - Nemšová uskutoční sa v rámci aktivít Miestnej akčnej skupiny
Vršatec. Presnejšie pôjde o úsek od lávky smerom
na Horné Srnie - až po časť Šidlíkové, kde hrádza
dostane vyasfaltovaný koberec v šírke 2,5 m a bude k dispozícii cyklistom, korčuliarom i chodcom.
Určite však budeme asfaltovať aj Slnečnú ulicu v
Kľúčovom, značne poškodenú ulicu Kúty a priľahlé
cesty v mestskej časti Trenčianska Závada, ktorá
sa v poslednom období stala vyhľadávaným miestom pre turistov i celé rodiny. Zvýšil sa počet áut a
stav ciest sa stal čoraz viac rizikovým. V tejto akcii
sa dobuduje zámková dlažby po hlavný kríži na cintoríne v Trenčianskej Závade a renovácia poškodenej dlažby. V rámci bezpečnosti cestnej premávky,
plánujeme v tomto roku osvetlenie 8 priechodov pre
chodcov vo všetkých mestských častiach. Dúfam,

(viac na strane č. 2.)

Valentínske pečenie v ZŠ Janka Palu
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desiatku titulov majsteriek Slovenska v mládežníckych kategóriách. Nie každé
mestečko sa môže pýšiť toľkými titulmi ako naša Nemšová. Na úspechoch, ktoré sa dosiahli, má veľký podiel i športová hala. Naviac umožňuje denne desiatkam občanom nášho mesta športovú aktivitu vo fitness clube. Koľko financií,
tréningového úsilia, talentu bolo treba, aby sa kolektív, jednotlivec, dostal tak vysoko. Dokážeme si uvedomiť, koľko to stálo driny a nevidieť za tým len získané
výhody, ktoré sú za tú námahu priznané.
Naše mesto vynakladá nemalé prostriedky na šport v Nemšovej. Máme
vytvorené dobré predpoklady, aby sme i v ďalších rokoch mohli písať históriu
športu, na ktorú budú ďalšie generácie hrdé.
Vladimír Gajdoš

Florbal, majsterky SR 2010
časy, keď výkonnostne klesal do okresných súťaží, vznikali spory, ako ďalej
napredovať. Vždy sa však našli ľudia, ktorí ho vedeli pozdvihnúť a opäť vrátiť na
vysoké priečky. Boli ich desiatky, mená ako Bobot, Prosňanský, Daňo, Chmelinovci budú zapísané zlatými písmenami v kronike NTS.
V Nemšovej však okrem futbalu boli i iné odvetvia športu, ktoré upútali
našu mládež a priniesli veľké úspechy. Hokej, stolný tenis, hádzaná, basketbal,
turistika, šach, cyklistika, atletika, silový trojboj, hokejbal, spartakiády a najmä
florbal. Z ich radov vyšli majstri Slovenska, Československa, mali sme olympioničku Janku Korbašovú. Naše florbalistky získali najväčší úspech pre Nemšovú
v kolektívnych športoch - titul majsteriek Slovenska v extralige žien a viac ako

Futbalové mužstvo z roku 1928

Z ROKOVANIA MsZ
Rokovanie mestského zastupiteľstva
v decembri, januári a vo februári.

P

oslanci sa stretli 12. decembra 2012 na
svojom plánovanom zasadnutí s veľmi náročným programom rokovania. Prerokovávali sa najmä finančné a majetkové záležitosti, rozpočet mesta Nemšová na rok 2013 a všeobecné záväzné nariadenia mesta.

Všeobecné záväzné nariadenia
V úvode rokovania schválili poslanci z dôvodu legislatívnych zmien nové normy mesta, a to VZN
č.8/2012 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová, VZN č. 9/2012 mesta Nemšová o miestnych
daniach, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008,
VZN č. 10/2012 mesta Nemšová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 11/2012 mesta Nemšová o doplnení a zmene VZN č. 3/2012 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Nemšová. Toto VZN poslanci schválili z dôvodu, že
opatrovateľskú službu bude pre občanov od 1. 4.
2013 poskytovať mesto Nemšová prostredníctvom
zamestnancov Centra sociálnych služieb. Súčasne
sa upravovala - rozširovala aj zriaďovacia listina
centra.
Finančné záležitosti
Určite medzi najdôležitejší bod rokovania patril ten,
v ktorom poslanci prerokovali rozpočet mesta na
rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015. Schválili
programový rozpočet v nasledovnej štruktúre:
Príjmy spolu:
3 441 873,- €
Výdavky:
3 441 873,- €
Bežné príjmy:
3 352 173,- €
Bežné výdavky:
2 669 823,- €
Kapitálové príjmy:
89 700,- €
Kapitálové výdavky:
321 500,- €
Príjmové finančné operácie:
0,- €
K predkladanému rozpočtu predložila svoje stanovisko aj kontrolórka mesta, ktorá odporučila poslancom rozpočet schváliť a požiadala ich, aby sa
uzniesli na doplnení niektorých zámerov a cieľov do
predloženého rozpočtu. Po tomto bode programu
sa rokovalo aj o predloženom návrhu programového
rozpočtu a finančného plánu VPS m.p.o. Nemšová,
ktoré boli následne schválené.
Vedúca knižnice v Nemšovej predložila poslancom
návrh schváliť Dodatkom č.1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku knižnice v Nemšovej zvýšenie
poplatkov.
Slovenská sporiteľňa a.s. prehodnotila podmienky
poskytnutia úveru vo výške 208 tis. eur na úhradu
faktúr za inžinierske siete IBV Vlárska, ktoré boli
realizované v roku 2011 spoločnosťou Cesty Nitra,
ktorý poslanci schválili na júnovom zasadnutí.
V zmysle nových podmienok poslanci zrušili svojim
ozhodnutím pôvodné uznesenie a prijali nové, s novými podmienkami.

Majetkové záležitosti
Poslanci po predložení návrhu odsúhlasili prebytočnosť a následný odpredaj pozemkov pod obytnými
domami vlastníkom bytov v domoch na:
ul. Janka Palu 4/2, parc. KN-C č. 267/9
zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m2,
ul. Janka Palu 6/1, parc. KN-C č. 267/2
zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 m2,
ul. Janka Palu 7/13, parc. KN-C č. 267/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2,
ul. Janka Palu 12/23, parc. KN-C č. 233/11
zastavané plochy a nádvoria o výmere 179 m2,
ul. Janka Palu 22/43, parc. KN-C č. 233/13
zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2,
ul. Janka Palu 24/47, parc. KN-C č. 233/14
zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2.
Podmienkami odpredaja bola kúpna cena 3,32 € /
m2, úhrada ceny pri podpise zmluvy, a taktiež úhrada poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností.
Schválené bolo odkúpenie pozemku parc. KN-E
č. 303 trvalé trávne porasty o výmere 28 m2, k.ú.
Nemšová, vo vlastníctve Karola Halamičku z Trenčína, a to za cenu max. 10,00 € / m2. Tento pozemok je pod Domom služieb súp. č. 167. V prípade,
že pán Halamička bude súhlasiť, poslanci odporučili rokovať aj o odkúpení ďalšieho pozemku parc.
KN-E č. 810 trvalé trávnaté plochy o výmere 356 m2,
k.ú. Nemšová, ktorý slúži ako verejné priestranstvo
a prístupová komunikácia z Ul. SNP k Domu služieb.
Následne sa rokovanie nieslo v znamení odsúhlasenia prebytočnosti a následnom odpredaji pozemkov parc. KN-C č. 597/12,13,14,18,19,20,21,22,2
3,24,25,26,27 na Ul. Osloboditeľov pod garážami,
ktoré si rekonštruovali vlastníci bytov v susedných
obytných domoch na Ul. Osloboditeľov 2,4,6. Podmienkou odpredaja je úhrada kúpnej ceny (19,72 €/
m2) pri podpise zmluvy, úhrada správneho poplatku
za návrh na začatie vkladu do katastra nehnuteľností a vydané kolaudačné rozhodnutia na stavby
- garáže, postavené na predmetných pozemkoch.
Ostatné
V ostatných bodoch programu poslanci schválili na
žiadosť zriaďovateľa Materskej školy sv. Gabriela,
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra vyradenie Materskej školy sv. Gabriela, Ul. Školská č. 9,
Nemšová zo siete škôl a školských zariadení k 31.
12. 2012 a vytvorenie novej organizačnej zložky
Spojenej katolíckej školy, Ul. Školská č. 9, Nemšová, a to Materská škola sv. Gabriela od 1. 1. 2013.
POSLANCI SA STRETLI 22. JANUÁRA
2013 NA SVOJOM NEPLÁNOVANOM ZASADNUTÍ
V procese prípravy podkladov pre podpísanie zmluvy na prijatie investičného úveru v Slovenskej sporiteľni, a. s., v Zmluve o zriadení záložného práva
bolo potrebné, aby poslanci Mestského zastupiteľstva v Nemšovej v nadväznosti na uznesenie č. 233
zo dňa 12.12.2012 schválili záložné právo na ne-

hnuteľný majetok, a to pozemky - parcely registra
C v k. ú. Nemšová p. č. 298/1 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 149 m2, p. č. 298/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 311 m2 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a
Mandátnej zmluvy č. 346/AUOC/12-ZZ/1 uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou a. s., a mestom
Nemšová, ako aj záložné právo k pohľadávkam
mesta Nemšová ako záložcu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva a Mandátnej zmluvy č. 346/
AUOC/12-ZZ/2 uzatvorenej medzi Slovenskou sporiteľňou a. s., a mestom Nemšová. Toto uznesenie
bolo po diskusii poslancami MsZ schválené.
POSLANCI SA STRETLI 6. FEBRUÁRA
2013 NA SVOJOM PLÁNOVANOM ZASADNUTÍ
Všeobecné záležitosti
V úvode rokovania boli poslanci informovaní o správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Nemšová za rok 2012.
V zmysle odporúčaní valného zhromaždenia
Regionálnej kompostárne Považie z 23. 1. 2013,
navrhlo prehodnotiť pôsobnosť a fungovanie
združenia v jednotlivých zastupiteľstvách.
Vzhľadom k tomu, že nedošlo k naplneniu predpokladaného predmetu činnosti združenia, od
roku 2007 združenie nevyvíja žiadnu činnosť, je
jeho existencia bezpredmetná, preto navrhuje
valné zhromaždenie vystúpenie jednotlivých obcí zo združenia a následné dobrovoľné rozpustenie. Jedným z dôvodov bola aj skutočnosť, že
mesto Nemšová získalo NFP na vybudovanie
Regionálneho centra zhodnocovania BRO a
ponúkne už v tomto roku okolitým mestám a
obciam svoje služby pri znehodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Poslanci MsZ v
Nemšovej sa oboznámili s dôvodmi a následne
schválili vystúpenie mesta Nemšová zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ a
následné dobrovoľné rozpustenie združenia.
Pri predložení informatívnej správy o stave realizovaných projektov bolo schválené v nasledovnom bode programu aj predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
MAS za účelom realizácie projektu: „Terénne
úpravy pre cyklotrasu Nemšová - lokalita Šidlíkové“ v objeme 25,5 tis. eur, pričom z rozpočtu
mesta bude vyčlenených 3,2 tis. eur na túto cyklotrasu.
Poslanci boli oboznámení s odpoveďami a stanoviskami na svoje podnety a otázky z predchádzajúcich rokovaní.
Majetkové záležitosti
V ďalšej časti programu po predložení návrhu poslanci odsúhlasili zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 229 zo dňa 12. 12. 2012, a to z dôvodu
nových vlastníckych vzťahov, kde sa zmenil kupujúci označený ako Antónia Jančovičová na nového
kupujúceho, Máriu Panákovú. Taktiež z dôvodu nového geometrického plánu sa zmenilo uznesenie
Mestského zastupiteľstva č. 231 zo dňa 12. 12. 2012,
a to zmenou výmery pozemkov z: parc. KN-C č.
597/20 zastavaná plocha o výmere 22 m2, na novú
výmeru 16 m2, a parc. KN-C č. 597/21 zastavaná
plocha o výmere 17 m2, na novú výmeru 23 m2, kupujúcemu Petrovi Tydlačkovi s manželkou Gabrie-
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že po vysúťažení tohto zámeru sa nám to aj podarí.
Podali sme žiadosť na Enviromentálny fond na
poskytnutie dotácie na dobudovanie kanalizačnej
siete v Nemšovej a v m. č. Ľuborča. Tiež sme začiatkom roka opäť požiadali ministerstvo o poskytnutie dotácie na pokrytie nákladov na vypracovanie
nového územného plánu mesta.
Ďalšou aktivitou bude výmena okien v elokovaných triedach Materskej školy, v častiach Kľúčové,
Ľuborča a na Kropáčiho ulici v Nemšovej. Pripravujeme projekt na renováciu všetkých detských ihrísk
a budovanie nových. O finančné zdroje budeme
ešte tento rok žiadať eurofondy.
V oblasti zdravotníckych služieb sa nám načrtáva možnosť ich ďalšieho rozšírenia a skvalitnenia.
Firma vlastniaca zdravotné stredisko ponúkla objekt mestu naspäť na odpredaj, chceli by sme ho
ponúknuť do osobného vlastníctva lekárom a ja
verím, že si tu prax otvoria aj noví špecializovaní
lekári. Mnohí z vás ste už zaregistrovali nové centrum Čistá duša, na ul. Hornov, ktoré sa bude nachádzať v prenajatých priestoroch. Toto centrum
bude poskytovať služby pre deti so zníženou telesnou schopnosťou, aby tu mohli stráviť aspoň 4 hodiny denne, pretože prakticky po ukončení základnej školy nemajú v našom meste možnosť si nájsť
iné uplatnenie. Rád by som požiadal poslancov
mestského zastupiteľstva o schválenie dotácie na
preklenutie obdobia, kým im bude na činnosť prispievať VÚC.
Dnes sa vďaka športovému nadšeniu a talentu
mladých florbalistiek v Nemšovej hrá tento šport na
medzinárodnej úrovni. Začiatkom marca zasadalo
Prezídium zväzu, z ktorej záverov vyplynulo, že naša športová hala nespĺňa potrebné kritériá pre hru
ženského florbalu, pretože jej chýba meter šírky
ihriska, mantinel je blízko steny a nie je zabezpečená požadovaná ochrana. Situáciu by chceli riešiť
snímateľným molitanom. Musím spomenúť aj nešťastnú udalosť - zranenie hráčky hosťujúceho družstva, ktorý sme v tomto športe zaznamenali vo februári počas riadneho zápasu extraligy s Nitrou.
Osobne si myslím, že svoj podiel na udalosti majú
aj rozhodcovia, ktorí nesprávnymi, oneskorenými a
benevolentnými zásahmi v prospech súpera vyvolali zvýšenú nespokojnosť a agresivitu našich hráčok.
Myslím si, že nie je iba mojím želaním, aby sa v
našom meste obnovili folklórne tradície. Od januára
2013 bola poverená zastupovaním riaditeľa našej
ZUŠ Mgr. Adela Blahová, u ktorej sme našli veľkú
podporu tejto myšlienky. Verím, že konkurz do novej folklórnej hudobno-tanečnej triedy, ktorý sa
bude konať o niekoľko týždňov dopadne úspešne a
od septembra budeme môcť s generáciou najmenších nadviazať na bohaté folklórne tradície nášho
mesta. Rád by som všetkých ubezpečil, že mesto
bude naďalej podporovať neziskové organizácie a
združenia v ich aktivitách, tak ako doposiaľ.
Začiatok roka priniesol, žiaľ, mnohým našim
spoluobčanom stratu zamestnania. 70 občanov prišlo o prácu v PD Vlára a 50 v 5. Kartoreprodukčnej
základni Nemšová, v dôsledku čoho vzrástla nezamestnanosť v našom meste. V areáli PD Vlára začali už pôsobiť podnikateľské subjekty, ktoré verím,
že postupne týchto nezamestnaných zamestnajú.
Ing. František Bagin

lou. V tejto časti programu ešte poslanci obdržali
informáciu o vypísaní obchodnej verejnej súťaže na
prenájom nebytového priestoru č. 3 v Dome služieb
v Nemšovej.
Finančné záležitosti
Poslanec MsZ Ing. Norbert Moravčík predložil do
programu návrh na úpravu mzdových podmienok
primátora, zástupcu primátora, vedúcich zamestnancov MsÚ Nemšová a platov poslancov MsZ
mesta Nemšová na rok 2013. V tomto bode po diskusii predložili svoje návrhy aj poslanci MUDr. Peter
Daňo, Ing. Jozef Rea a Ing. Dušan Duvač.
V schvaľovacom procese bol prijatý pozmeňujúci
návrh MUDr. Petra Daňu a zníženie násobku na
1,47 pre výpočet platu primátora, tým sa znížil aj
plat zástupcu primátora, vyplácanie odmien v roku
2013 pre troch vedúcich zamestnancov mestského úradu, prednostku a hlavnú kontrolórku mesta
Nemšová vo výške 50 % - ných odmien z r. 2012
a vyplácanie odmien pre všetkých poslancov MsZ
Nemšová v r. 2013 vo výške 50 % odmien z r. 2012.
Bližšie 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 pobočkách
v časti Kľúčové a Trenčianska Závada.
Ing. Iveta Jurisová

INFORMÁCIE
O PROJEKTOCH EÚ
REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY
MESTA NEMŠOVÁ
Realizácia stavebnej časti projektu „Revitalizácia centrálnej mestskej
zóny mesta Nemšová“ bola ukončená dňa 9. 12. 2011, kedy bol vyhotovený Zápis o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby. Pre stavebné
objekty (SO) SO - rekonštrukcia VO, Osvetlenie, Prípojka NN, Prípojka
vody, Detské ihrisko, Zeleň - bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie dňa
16. 1. 2012 a pre SO 201 - Chodník pre peších na MK Sklárska, SO
202-Rekonštrukcia chodníkov na MK Sklárska, SO 205-Parkoviská na
MK Sklárska, SO 205.1-Rekonštrukcia spevnenej plochy na MK Sklárska, SO 207-Rekonštrukcia komunikácie medzi MK J. Palu a MK SNP,
SO 208-Rekonštrukcia chodníka na MK SNP, SO 209-Rekonštrukcia
cesty k RD č. 162, SO 811-Úprava chodníkov a spevnených plôch parku bolo vydané Kolaudačné rozhodnutie dňa 27. 3. 2012.
Následne bola na Trenčiansky samosprávny kraj ako sprostredkovateľskému orgánu pod Riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložená záverečná Žiadosť o
platbu - refundáciu výdavkov, ku ktorej bola dňa 8. 8. 2012 kontrolnými
manažérmi TSK vykonaná kontrola fyzickej realizácie projektu. Po jej
vyúčtovaní je celkové financovanie projektu nasledovné:
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ: 390 193,68 eur. Výška poskytnutého finančného príspevku zo štátneho rozpočtu: 45 905,15 eur. Účasť mesta Nemšová na
financovaní projektu ako prijímateľa: 22 952,56 eur.
Celková realizácia projektu sa ukončila podľa Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v termíne
august 2012.
V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
sme ako prijímateľ povinný po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie
projektu predkladať následné monitorovacie správy. Povinnosť predložiť 1. následnú monitorovaciu správu sa viaže k termínu 30. 9. 2013.
REKONŠTRUKCIA
NEMŠOVÁ

VEREJNÉHO

OSVETLENIA

MESTA

Po zrealizovaní rekonštrukčných prác bolo hotové dielo kompletne
odovzdané k termínu 31. 10. 2011. Dňa 22. 2. 2012 bola Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) ako sprostredkovateľskému
orgánu pod riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo hospodárstva
SR predložená 1. Žiadosť o platbu (ŽoP) - systémom predfinancovania. Odsúhlaseniu Žiadosti o platbu predchádzala fyzická kontrola na
mieste, ktorú vykonali kontrolní manažéri SIEA dňa 13. 3. 2012. Po
odsúhlasení 1. ŽoP bola predložená záverečná ŽoP.
Po jej odsúhlasení je celkové financovanie projektu nasledovné:
Celkové oprávnené výdavky (COV) projektu: 218 833,20 eur.
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) z
fondov EÚ: 186 008,87 eur. Výška poskytnutého NFP zo zdrojov
štátneho rozpočtu: 21 883,40 eur. Účasť mesta na spolufinancovaní projektu (oprávnené aj neoprávnené výdavky projektu) predstavuje sumu 14 756,23 eur.
Taktiež v rámci tohto projektu nám vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP
povinnosť predkladať po dobu 5 rokov po ukončení realizácie projektu následné monitorovacie správy. Termín 1. následnej monitorovacej
správy je k 31. 10. 2013.
ZATEPLENIE FASÁDY A VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV OBVODOVÉHO PLÁŠŤA MESTSKEJ ŠPORTOVEJ HALY V
NEMŠOVEJ
Na základe výsledkov súťaže verejného obstarávania sa víťazným dodávateľom stavebných prác stala spoločnosť Stavmont, s.r.o. Trenčín.
Projekt pozostával z búracích a stavebných prác. Všetky okenné otvory a vonkajšie dverné otvory sa vymenili za plastové, s izolačným
dvojsklom. Odstránil sa drevený fasádny obklad z tatranského profilu.
Fasáda sa zateplila minerálnou vlnou a sendvičovými panelmi. Hotové
dielo sme prevzali v októbri 2012. Po zrealizovaní úhrady faktúr dodávateľovi v súčasnosti pripravujeme predloženie Žiadosti o platbu na
Pôdohospodársku platobnú agentúru za účelom refundácie výdavkov.
SPOLOČNÍ BEZPEČNÍ SUSEDIA
K tomuto projektu bola na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR v rámci Výzvy s kódom OPSRCR/2011/03 (Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika)
predložená Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre projekt s názvom „Spoloční bezpeční susedia“. Počet partnerov
projektu bolo 10. Celkové oprávnené výdavky za všetkých partnerov projektu boli vo výške 731 216,18 eur. Celkové oprávnené náklady Mesta Nemšová predstavovali sumu 127 484,40 eur a z tejto
sumy 5% spoluúčasť mesta mala byť vo výške 6 374,22 eur.
Aktivita mesta Nemšová mala pozostávať z inštalácie setu 9 statických
a prenosných kamier a 1 infoboxu.
Dňa 24. 7. 2012 bolo Mestu Nemšová doručené z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Rozhodnutie o neschválení
Žiadosti o finančný príspevok.

TERÉNNE ÚPRAVY PRE CYKLOTRASU
NEMŠOVÁ - LOKALITA ŠIDLÍKOVÉ
Mesto Nemšová na základe Výzvy MAS Vršatec - kód výzvy 23/PRV/
MAS 47 - na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja
územia podporenej z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2007-2013, Opatrenie 3.1.1 /3.4.2/ Obnova a rozvoj obcí - Dobudovanie infraštruktúry, pripravilo žiadosť pre projekt: „Terénne úpravy pre
cyklotrasu Nemšová - lokalita Šidlíkové“.
Predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie realizácie projektu, spolufinancovanie projektu bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa
06. 2. 2013.
Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti obce a zlepšenie štandardu
života obyvateľov mesta Nemšová.
Predmetom projektu je realizácia terénnych úprav pre cyklotrasu v
lokalite Šidlíkové, ktorá sa nachádza v extraviláne mesta Nemšová,
kedy sa realizáciou spevní povrch cyklotrasy asfaltovým kobercom
v hrúbke 40 mm. V rámci terénnych úprav prvú časť cyklotrasy tvorí
stavebný objekt SO 200, ktorý rieši vytvorenie zemného násypového
telesa ako podkladu pre cyklotrasu spájajúceho ochrannú hrádzu rieky
Vlára a lávku pre peších nad riekou Vlára, pričom dĺžka trasy je cca
540 m. SO 201 rieši vedenie trasy cyklotrasy po korune jestvujúcej
ľavostrannej ochrannej hrádze od lokality Šidlíkové až po napojenie
na SO 200, dĺžka trasy je cca 375 m.
Keďže jednou z povinných príloh žiadosti je aj Zmluva s dodávateľom
stavebných prác, mesto zrealizovalo súťaž verejného obstarávania.
Na základe výsledkov súťaže sa víťazom stala spoločnosť Strabag,
s.r.o. Trenčín. Suma celkových nákladov na realizáciu projektu predstavuje sumu 25 427,58 eur s DPH.
Ing. Andrea Ondrejičková

ky alebo nemá záujem bioodpad spracovávať v komposte vo svojej
záhrade, bude bioodpad ukladať do týchto nádob, nie do nádob na
komunálny odpad alebo čierne skládky. Aby nádoby boli využívané na
určený odpad, obsah zberných nádob a ich využitie bude monitorované pracovníkmi kompostárne. Interval vývozu bude prispôsobený ročnému obdobiu. V letnom období minimálne každý druhý týždeň, v zimnom období raz mesačne. O presnom termíne vývozu vás budeme
informovať. Predpokladaný termín začiatku zberu BRO zo zberných
nádob je začiatok mája tohto roku.
Náklady na zber a zhodnocovanie BRO z územia mesta budú hradené z rozpočtu mesta z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výsledný produkt - kompost bude minimálne päť rokov
k dispozícii pre obyvateľov mesta bezodplatne.
Ing. Elena Bachratá

R O Z P O Č E T M E S TA
NA ROKY 2013  2015
Na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nemšová bol dňa 12.
12. 2012 schválený rozpočet mesta
Nemšová na roky 2013 a výhľad na
roky 2014 - 2015.
Rozpočet na rok 2013 – 2015 (v EUR)

ZBER BRO - KOMPOSTÁREŇ
V programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH
SR) pre roky 2011-2015 je určený hlavný cieľ odpadového hospodárstva SR do roku 2015 - znižovanie množstva odpadov ukladaných na
skládky odpadov. V roku 2010 vláda SR prerokovala a schválila dokument Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných
odpadov (BRO) na skládky odpadov. Cesta k cieľu je prostredníctvom
recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu
ako zdroja druhotných surovín a energie. POH SR uvádza opatrenia,
ktoré sa nás budú bezprostredne dotýkať, a to znížiť skládkovanie
BRO na 5 % (v súčasnosti sa v komunálnom odpade nachádza 38%
BRO) a zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky
rozložiteľnými odpadmi v komunálnych odpadoch v mestách a obciach.
V Nemšovej máme vybudovaný areál na spracovanie uvedeného odpadu na Ulici Gorkého, pri ihrisku v Ľuborči. Bol vybudovaný z rozpočtu Európskej únie, štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta Nemšová
pod názvom Regionálne centrum zhodnocovania BRO. Udomácňuje
sa pomenovanie Kompostáreň, pretože výsledný produkt bude kompost. V tomto roku začíname prevádzku. Predmetom zberu od občanov a spracovávania v kompostárni je:
Bioodpad zo záhrad:
• konáre stromov, kríkov
• pokosená tráva, lístie
• burina, zvyšky ovocia, zeleniny
• piliny, hobliny, kôra
• popol z dreva
• trus bylinožravých domácich zvierat
• perie, chlpy, vlasy
• stará zemina.
Bioodpad z domácností:
• zvyšky ovocia a zeleniny (vrátane citrusových plodov)
• kávové a čajové zvyšky
• zvyšky pečiva
• škrupiny z vajíčok a orechov
• papierové servítky, útržky kartónov
• zvädnuté kvety, zemina z kvetináčov
• podstielka domácich bylinožravých zvierat
• zvyšky varených jedál (zemiaky, cestoviny, ryža, knedlíky a pod.)
Do otvorenia celotýždennej prevádzky môžete uvedené odpady bezplatne priniesť do kompostárne každú stredu od 16°° do 18°° hodiny.
Na odvoz väčšieho množstva si môžete počas celého roka objednať
odvoz u Verejnoprospešných služieb mesta Nemšová. V jarnom aj jesennom období budú určené dni, kedy môžu majitelia záhrad pri rodinných domoch vyložiť pred svoje rodinné domy veľkoobjemový záhradný odpad - konáre stromov a kríkov, zdrevnatené zvyšky bylín a iný bioodpad, ktorý nechcú uložiť do domáceho kompostoviska. Akékoľvek
ukladanie odpadu po odvezení bude vyhodnotené ako čierna skládka.
Cieľom jarného a jesenného zberu bioodpadu od rodinných domov je
úplne zlikvidovať čierne skládky, ktorých počet narastá pri jarnom a
jesennom upratovaní záhrad a záhumienok.
Chcete využiť svoj veľkoobjemový záhradný odpad a Váš malý záhradný drtič nie je schopný ho spracovať? Máme k dispozícii mobilný
štiepkovač drevnej hmoty do priemeru kmeňa stromu 16 cm. Túto prácu si môžete objednať u VPS alebo v kompostárni.
K bytovým domom k súčasným zberným kontajnerom budú umiestnené hnedé zberné nádoby na zber bioodpadu z domácností. Interval
vývozu bioodpadu od bytových domov bude raz týždenne.
K rodinným domom budú hnedé zberné nádoby na bioodpad rozvezené na základe požiadavky v doručenom dotazníku (dotazník vložený v
tomto čísle NS). Domácnosť v rodinnom dome, ktorá nemá podmien-

V rámci kapitálových výdajov sa pre rok 2013 vyčlenili finančné prostriedky:
Nákup pozemkov
8.000,- €
Osvetlenie prechodov pre chodcov
2.500,- €
Regionálne centrum zhodnocovania
biologicky rozložiteľ. odpadu
150.000,- €
Rekonštrukcia miestnych komunikácii
a VP Tr. Závada, Kľúčové
40.000,- €
Rekonštrukcia budov MŠ Záhumnie
15.000,- €
Rekonštrukcia budovy MŠ Ľuborča
15.000,- €
Školská jedáleň ZŠ J. Palu - KV
a nákup inventára
12.000,- €
Rekonštrukcia ms. športovej haly
- dofinancovanie
79.000,- €
Podrobný rozpis rozpočtu Mesta Nemšová na rok 2013 vrátane
dôvodovej správy si môžete prečítať na webovej stránke mesta
www.nemsova.sk

NEPRAVDIVÉ MÝTY
O KOMPOSTOVANÍ
Cieľom vytriedenia bioodpadu z komunálneho odpadu je znížiť množstvo odpadu vyváženého na skládky odpadov. Vytriedený bioodpad
možno spracovať v kompostárni, ktorá v našom meste začína prevádzku, alebo vo svojej záhrade v domácom kompostovisku. Domáce
kompostovanie bioodpadu je najlacnejšie riešenie jeho zhodnocovania v takom vidieckom sídle ako je naše mesto. Odrádzajú vás rôzne
mýty? Prečítajte si skrátenú verziu článku Branislava Moňka o mýtoch
o kompostovaní.
MÝTUS: „Nekompostujeme, lebo nám do záhrady nalezú dážďovky a zožerú nám priesady a korienky.“
SKUTOČNOSŤ: Dážďovky nepožierajú zelené rastliny, ani živé korienky, ale iba ich odumreté časti, pri ktorých už začal mikrobiálny rozklad, takže nie sú škodcami. Naopak sú veľkými pomocníkmi.
MÝTUS: „Drevná štiepka a piliny sa nesmú kompostovať, lebo
okysľujú pôdu.“
SKUTOČNOSŤ: Materiály ako drevná štiepka, hobliny, piliny a stromová kôra majú vysoký obsah uhlíka, a preto je pri ich kompostovaní potrebné dodať do kompostovej hromady materiál bohatý na dusík (napr. čerstvo pokosená tráva, biologický odpad z kuchyne, rôzny
hnoj).
MÝTUS: „Vápno je nevyhnutné pri kompostovaní.“
SKUTOČNOSŤ: Používanie vápenatých látok pri kompostovaní nie
je vo všeobecnosti nevyhnutné. Mali by sa v komposte používať iba na
riešenie vzniknutých problémov. Vhodné je používať ich v oblastiach
s kyslou pôdou, pri kompostovaní veľkého množstva lístia, rašeliny,
stromovej kôry, pilín, nahnitých jabĺk alebo rastlín napadnutých nejakou chorobou.

(viac na strane č. 5.)

NEPRAVDIVÉ MÝTY AKTÍVNE A ZDRAVÉ STARNUTIE
O KOMPOSTOVANÍ „Nikto nezostarne vtedy, keď dosiahne istý vek. Zostarne vtedy, keď stratí svoje ideály.“
Mikuláš Koperník

(pokračovanie)

MÝTUS: „Čím viac zeminy do kompostu dáme, tým je kompost
lepší.“
SKUTOČNOSŤ: Nie je to pravda. Veľký podiel zeminy, rovnako ako
aj jej hrubá vrstva, má na rozkladný proces konzervačné účinky. Podiel
do 10% (z váhy celej hromady) však môže pri kompostovaní výrazne
pomôcť. Zeminou sa do kompostu naočkujú mikroorganizmy. Zemina
dokáže viazať unikajúce plyny a zápach
MÝTUS: „Biologický odpad z domácnosti do kompostu nepatrí.“
SKUTOČNOSŤ: Práve naopak. Je to hodnotný materiál, ktorý je
spravidla veľmi bohatý na živiny a priláka do kompostu pre nás veľmi
dôležité dážďovky. Potrebné je však vyhnúť sa rybám, mäsitým a mliečnym výrobkom. Surové zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny sú v tomto
smere úplne bezproblémové. Zvyšky varenej stravy sa do kompostu
dávajú len v malých množstvách, pretože rýchlo začínajú zapáchať a
lákajú zvieratá. Preto je potrebné ich pred kompostovaním zmiešať so
suchým materiálom alebo zeminou.
MÝTUS: „Burina sa nesmie kompostovať.“
SKUTOČNOSŤ: Burina, hlavne mladé rastliny, sú cennou surovinou,
ktorá do kompostu pridáva na koreňoch zeminu s mikroflórou. Je nutné dbať na to, aby do kompostu išli rastliny ešte pred vysemenením
- dozretím semien. Rastliny s vyzretými semenami je vhodné nechať
zapariť v uzavretom čiernom plastovom vreci alebo nechať skvasiť aspoň 14 dní vo vedre alebo sude s vodou. Burinu potom použijeme do
kompostu a vodou polejeme záhradu. Rovnako je to s rastlinami, ktoré
sa rozmnožujú koreňmi (napr. pýr plazivý, pupenec roľný...).
MÝTUS: „Nekompostujem, lebo kompost zapácha.“
SKUTOČNOSŤ: Zapácha iba kompost, pri ktorom nebola dodržaná
niektorá zo základných podmienok kompostovania:
- správne zloženie kompostovanej hromady sa dosiahne miešaním čo najrozmanitejších surovín,
- správna vlhkosť - kompost nesmie byť suchý, ani príliš mokrý,
- dostatok kyslíka - ak je správna vlhkosť, tak je väčšinou v
kompostovanej hromade aj dostatočné množstvo kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre zdravý rozkladný proces bez zápachu,
z času na čas je potrebné kompost prekopať - prehodiť, aby sa
prevzdušnil,
- správna veľkosť materiálu - maximálna veľkosť častíc vkladaných do kompostoviska by nemala presiahnuť veľkosť palca
na ruke.
MÝTUS: „Kompost láka potkany a iných škodcov.“
SKUTOČNOSŤ: Hlodavce, mačky a pod. lákajú zvyšky varenej stravy, mliečnych a mäsitých výrobkov. Do kompostoviska z ovocných a
zeleninových šupiek a odpadu zo záhrady, ktorý sa pravidelne kontroluje a prekopáva, potkany a ani myši nelezú. Rojom múch sa predíde
dôkladným zakrývaním šťavnatých, čerstvých surovín (zasypávanie
zeminou).
MÝTUS: „Kompostovať sa musí v jame a materiál je potrebné
utláčať.“
Skutočnosť: V žiadnom prípade sa kompost nesmie utláčať. Najlepšie je, ak nie je ani v jame, ale na voľnom priestranstve. Ak sa používa na kompostovanie zásobník, je potrebné v ňom zabezpečiť dostatočné množstvo vetracích otvorov.
MÝTUS: „Lístie sa nedá kompostovať.“
SKUTOČNOSŤ: Ideálne je ho rozsekať na menšie kúsky, napr. kosačkou na trávu. Takéto lístie sa postupne zmiešava spoločne s ďalšími materiálmi, no hlavne so zeminou (alebo kompostom). Na dosiahnutie správneho pomeru živín (hlavne C:N) je potrebné pridať materiál
bohatý na dusík (čerstvo pokosená tráva, hnoj, vytriedený biologický
odpad z domácnosti...).
Neskrátený článok si môžete prečítať na http://www.priateliazeme.sk/
spz/informacie/nepravdive-myty-o-kompostovani
Ing. Elena Bachratá

V

dňoch 23. - 24. januára 2013 sa v meste Nemšová konala
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou
predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, MPH., primátora mesta Nemšová Ing. Františka Bagina a dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda PhDr. Petra Horvátha, PhD.
Konferencia bola pokračovaním vyhlásenia Európskej únie z roku
2012: Aktívne a zdravé starnutie, solidarita medzi generáciami.

košová. Z medzinárodnej konferencie vyplynuli závery, ktoré predniesla PhDr. Petronela Šebestová, PhD., erudovaná pracovníčka v oblasti
sociálnych služieb.
PhDr. Mária Igazová

Konferencia na tému Aktívne a zdravé starnutie: dôstojný život seniorov v 21. storočí sa uskutočnila v Kultúrnom centre v Nemšovej, jej
organizátorom bolo OZ Radosť v srdci.
Konferenciu otvorila Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. Účastníkov privítal primátor mesta Nemšová a prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc. Na
konferencii odzneli vedecké, odborné príspevky erudovaných odborníkov z oblasti sociálnej práce, sociológie, filozofie, politológie, zdravotníctva, histórie... Podujatie sa nieslo v duchu prepojenia teórie s
praxou. Účastníci sa dozvedeli množstvo nových poznatkov od odborníkov z Úradu vlády SR, Ministerstva školstva SR, od profesorov,
docentov, odborných asistentov slovenských a zahraničných univerzít.
So svojimi príspevkami vystúpil aj člen Rady seniorov Úradu vlády SR,
predseda Krajského centra seniorov v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš. Na
podujatí sa zúčastnili aj riaditelia Zariadení sociálnych služieb, zamestnanci ZSS. Za Klub dôchodcov v Nemšovej vystúpila PhDr. Mária Ba-

ČISTÁ DUŠA - šanca pre handicapovaných mladých ľudí
Situácia zdravotne znevýhodnených ľudí v dnešnej spoločnosti nie je vôbec ľahká.
Ich zaradenie do bežného života, vyplnenie voľného času, venovanie sa záujmovej činnosti, terapiám, odbornej starostlivosti neumožňuje týmto mladým ľuďom dostatočnú sebarealizáciu. Neoceniteľným prínosom pre nich je zriadenie inštitúcie, ktorá im toto ponúka
a umožňuje.

J

ednou takouto inštitúciou je Domov sociálnych služieb Čistá
duša, ktorá sídli v Trenčíne a poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou pre mladých ľudí s mentálnym, somatickým,
senzorickým, ťažkým zdravotným postihnutím, či klientov s psychiatrickými diagnózami a viacnásobným postihnutím.
Pri spoločných stretnutiach riaditeľky DSS Čistá duša PhDr. Márie Trenčanovej v zariadení s ľuďmi, ktorí podporili a pomohli zariadeniu, vznikla na jednom takomto stretnutí s Ing. Breznickou a Ing. Reom
z Nemšovej myšlienka zriadiť takéto zariadenie aj v meste Nemšová.
Stretnutie s primátorom mesta - Ing. Baginom, prinieslo vytúžené ovocie. Jeho slová zneli: „Je to veľká výzva pre nás- ako zdravých ľudí a
predstaviteľov mesta Nemšová, ako sa k tomu postavíme a či urobíme
niečo preto, aby si nás mohli vážiť ako ľudí, ktorí berú zdravotne znevýhodnených ako rovnocenných spoluobčanov, ktorí majú tiež svoje
ťažkosti, sny a túžby.“

Neoceniteľnou pomocou Mestského úradu bude poskytovanie príspevku z mesta, ktorý pomôže zabezpečiť chod zariadenia, nakoľko
súčasná ekonomická situácia je neľahká a toto detašované stredisko
by bez takejto pomoci nebolo možné zriadiť.
V spolupráci s Nadáciou Pro charitas - Ing. Breznickou bude zariadenie DSS Čistá duša otvorené v mesiaci apríl 2013. Svätá omša
bude dňa 5. apríla 2013 o 13.00 hod. obetovaná za všetkých zdravotne
znevýhodnených občanov. Odslúži ju dekan farnosti v Nemšovej - Mgr.
vdp. Anton Košík. Po ukončení svätej omše nasleduje program v Kultúrnom dome v Nemšovej, spojený so slávnostným otvorením zariadenia, programom a posedením s čestnými hosťami, na ktorý sú pozvaní
aj všetci občania mesta Nemšová.
PhDr. Mária Trenčanová,
Riaditeľka DSS Čistá duša

Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE
MS SČK ĽUBORČA
Dňa 10. februára 2013 sa konala Výročná členská schôdza Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža Ľuborča, na ktorej boli ocenení aj 14 darcovia krvi.

V

úvode prítomní vzdali minútou ticha úctu pamiatke zosnulej pani Štefánii Koníčkovej, dlhoročnej členke spolku. Predsedkyňa Alžbeta Gurínová predniesla
„Správu o činnosti za rok 2012“, v ktorej okrem inéhoinformovala o počte členov. V súčasnosti tvorí miestnu organizáciu 200 členov, z toho je 180 bezpríspevkových darcov krvi, vo výbore pracuje 9 členov a patrí doň i 16 členov Folklórnej
skupiny Liborčan. Trikrát do roka sa stane Nemšová miestom odberu najdrahšej tekutiny na svete. Pracovníci Národnej transfúznej stanice v Trenčíne pristavia auto pri Kultúrnom centre v Nemšovej, kde sa na jednom odbere zúčastní v priemere 60 darcov.

Okrem hlavnej činnosti, darcovstva krvi, venuje miestna organizácia pozornosť a finančnú pomoc starším
a chorým spoluobčanom. V predchádzajúcom roku sa
členovia zúčastnili na nahrávke v rádiu Regina, v relácii „Dnes z Vášho mesta“. K ďalším aktivitám patrili
napríklad brigáda na miestnych cintorínoch, pravidelné upratovanie farského kostola, úprava jeho okolia,
zorganizovanie autobusových zájazdov do Krakova,
na Staré Hory, návšteva ornitologickej stanice v Liptovskej Revúcej u ornitológa Miroslava Sanigu a ďalšie
spoločné aktivity s Folklórnym súborom Liborčan.
MS SČK v Nemšovej má medzi svojimi členmi aj manželský pár Ernesta a Annu Juríkových, ktorí sa v predchádzajúcom roku dožili 65 rokov spoločného života.
Zablahoželať im prišli aj zástupcovia mesta primátor
František Bagin a prednostka Iveta Jurisová.
Na stretnutí boli ocenení darcovia krvi. Zlatú plaketu
prevzal Dalibor Púček, strieborné - Mária Prokopová, Kristína Ďurišová, Blažej Poláček, Miroslav Mutňanský a Ivan Kozák. Bronzovú plaketu Jozef Kuzma, Roman Janeček, Patrik Ďurík, Lukáš Vavrúš,
Peter Patka, Jana Korienková, Ján Gurín a Petra
Kňažeková.
Výročná členská schôdza schválila správu o činnosti,
výsledky hospodárenia, návrh plánu úloh na rok 2013,
návrh rozpočtu na tento rok a kandidátov výboru. Aj
v roku 2013 bude stáť na čele MS SČK pani Alžbeta
Gurínová.
Ing. Marcela Prekopová

PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
A „HOMEOPATIA TROCHU INAK.“
Kto sa rozhodol stráviť nedeľné popoludnie 3. marca 2013 na besede v Mestskom múzeu Nemšová,
určite neoľutoval. MUDr. Emília Vlčková, v dvoch zaujímavých prednáškach na témy „Paliatívna starostlivosť“ a „Homeopatia trochu inak,“ priniesla závažné a verejnosti takmer neznáme informácie.
pretože každý pacient končí smrťou. Veľkým zadosťučinením však je, že nevyliečiteľne chorí zomierajú v rodinnom kruhu, zbavení neznesiteľných bolestí. Vo
vyspelých štátoch je sieť mobilných hospicov dobre organizovaná, žiaľ u nás sú
iba tri, čo zďaleka nestačí.

MUDr. Emília Vlčková a Marta Chudová, predsedkyňa OZ PEREGÍN
MUDr. Emília Vlčková, pediatrička, jedna z 8 lekárov na Slovensku, ktorí majú
atestáciu na paliatívnu liečbu, je spoluzakladateľkou Neziskovej organizácie Sv.
Lujza v Handlovej, ktorá svoju činnosť zameriava na pomoc pacientom vo finálnom štádiu života. Organizácia vlastní mobilný hospic, jeden z troch, ktoré sú na
Slovensku. V zložení lekár a sestra, niekedy na požiadanie aj psychológ a kňaz,
prichádza do domácností, aby trpiacemu poskytol úľavu od bolesti a prispeli ku
kvalite posledných dní jeho života. Mnohí, najmä onkologickí pacienti po chemoterapeutickej liečbe, ktorá už nezaberá - a vtedy nastupuje paliatívna liečba zostávajú bez ďalšej pomoci, odkázaní na najbližších. Okrem poskytnutia infúzií
proti bolestiam ponúka nezisková organizácia aj zapožičiavanie zdravotníckych
pomôcok. Ako sa vyjadrila MUDr. Emília Vlčková, práca je nesmierne náročná,

HOMEOPATIA TROCHU INAK
MUDr. Emília Vlčková v druhej tematickej prednáške na úvod vysvetlila princípy
vedeckej medicíny, jej odlišnosť od alternatívnych spôsoboch liečenia, ako aj
využitie liečivých rastlín vo vedeckej medicíne, tiež i princípy extrahovania látok
z nich a výrobu liekov. Sama praktizovala niekoľko rokov homeopatickú liečbu
vo vlastnej rodine a na základe mnohých negatívnych dôsledkov liečby skúmala
princíp fungovania tohto lukratívneho odboru liečiteľstva. Jej osobné svedectvo
mnohých prítomných prekvapilo, pretože informácie o homeopatickej liečbe, sú
našej verejnosti v širšom meradle neznáme. Tento odbor alternatívnej medicíny
nepatrí medzi medicínske vedné odbory a merateľnosť pôsobenia podávaných
liekov je prakticky nepreukázateľná. „Stály výbor lekárov európskeho spoločenstva združujúci lekárske organizácie krajín EÚ zaraďuje homeopatiu medzi metódy, ktorých princípy nie sú vedecky doložené. Predstavitelia európskych farmakologických spoločností roku 1992 v Belgirate k nej prijali negatívne stanovisko. Na základe rozboru homeopatických princípov a klinických štúdií ju mnohé odborné lekárske spoločnosti v rozvinutých krajinách sveta odmietajú ako
iracionálnu a nevedeckú metódu. Z podobných dôvodov homeopatov a ich spoločnosti vo svete neprijímajú do renomovaných lekárskych spoločností. Slovenská homeopatická spoločnosť nepatrí medzi odborné lekárske spoločnosti.
Homeopatia sa na Slovensku môže vykonávať iba ako liečiteľstvo“ (úryvok z
prednášky). MUDr. E. Vlčková nespochybnila úspechy liečby, ale ukázala na jej
negatívne vedľajšie účinky na psychiku človeka.
Pre veľký záujem o túto tému, plánuje Občianske združenie PEREGRÍN na
pomoc onkologickým pacientom, ktoré besedu zorganizovalo, podujatie zopakovať. Viac informácií môžete nájsť v jej osobnom svedectve na internetovej
stránke http://mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/.
Ing. Marcela Prekopová

NOVÁ VÍZIA PRE ZUŠ NEMŠOVÁ
Po ukončení funkčného obdobia Pavla Osrmana, bola od 1. januára 2013 poverená zastupovaním riaditeľa
Základnej umeleckej školy v Nemšovej Mgr. Adela Blahová, ktorá v škole pracovala ako učiteľka hudobnej
náuky takmer 9 rokov. Prinášame vám rozhovor, v ktorom načrtla víziu nového smerovania školy.
no-dramatickom a tanečnom. O literárno-dramatický odbor momentálne nie je záujem, takže sme vyučovanie v tomto školskom roku pozastavili. Najviac
detí navštevuje hudobný a tanečný odbor - najmä
moderné tance.
Za posledné roky žiaci ZUŠ len sporadicky participovali na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta. Vidíte priestor na zmenu v tejto
oblasti?
Veľmi ma mrzí, že v súčasnosti postavenie ZUŠ, ktoré mesto zriadilo, skôr vypovedá o tom, akoby tu
umelecká škola vôbec nebola. Škola aktivitami v
triedach mimo mesta napomáha vytvárať kultúru a
hodnoty v iných obciach, čo je určite chvályhodné,
ale prinajmenšom zvláštne, ak sa v materskom centre v Nemšovej toto nerobí. Preto bude mojou prvou
úlohou zviditeľniť našu školu prostredníctvom rôznych podujatí. Potenciál na to škola má. Školu prezentujú žiaci s nezanedbateľnými úspechmi, napríklad na mnohých výstavách výtvarného umenia a
rôznych súťažiach. Prečo by sme sa nemohli prezentovať aj v našom meste? Prvou aktivitou, ktorú
plánujeme, bude účasť na pripravovanom programe ku Dňu matiek. Teší ma, že školu posilnili noví,
veľmi perspektívni pedagógovia vo výtvarnom odbore, ale aj ostatní dostanú možnosť prezentovať
umenie svojich zverencov našim občanom. Uvedomujem si, že nie je jednoduché „vrátiť“ školu mestu,
ale verím, že s tímom pedagógov a umeleckým potenciálom žiakov sa nám to podarí.

Pani riaditeľka, začneme náš rozhovor stručnou
charakteristikou ZUŠ Nemšová. Aká je jej štruktúra, koľko má pedagógov a žiakov, ktorí v nej
rozvíjajú svoj talent?
ZUŠ Nemšovú zriadilo v roku 1996 Mesto Nemšová. Od 1. januára 2004 sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Má
16 vysunutých tried, ktoré sa nachádzajú v 16 okolitých obciach vrátane mesta Trenčín. V nich svoj
talent rozvíja 627 žiakov pod odborným dohľadom
36 pedagogických zamestnancov. Ponúkame vzdelávanie sa vo výtvarnom odbore, hudobnom, literár-

V našom meste prakticky nejestvuje zázemie
pre pokračovanie v oblasti hudobno-tanečnej
folklórnej tradície. Dlhé roky odovzdáva dedičstvo našich predkov súbor Liborčan, za čo mu
patrí veľká vďaka. Pravdou však je, že ak nezačneme s prípravou pokračovateľov, kontinuita sa
pretrhne a tradície celkom zaniknú. Ako vidíte
možnosti rozvoja folklórnych aktivít nevyčísliteľnej kultúrnej hodnoty v našej ZUŠ?
Keď som nastúpila do práce v ZUŠ, chýbalo mi, že
sa pedagógovia v tanečnom odbore orientujú iba
na určitý konkrétny druh moderného tanca - na rapp
a hip-hop. Nechcem tento štýl odsudzovať, ani zaznávať, ale veľmi mi chýbala orientácia na ľudovú

hudbu a folklórne tradície. Som rada, že sa v súčasnosti v našom nemšovskom centre formuje malá
skupinka žiakov pod vedením Bc.Tomáša Tinatha,
ktorý je zapálený pre túto myšlienku a má potrebné
skúsenosti, a naviac aj veľmi pekný vzťah k deťom.
Už o niekoľko týždňov plánujeme vyhlásiť konkurz
pre deti z materských škôl na obsadenie hudobnofolklórnej triedy, ktorá v prípade záujmu bude otvorená v nadchádzajúcom školskom roku.
Čo ešte, v rámci pozitívnych zmien, plánujete
urobiť?
V súčasnosti sa oboznamujem s celým chodom školy a chcela by som prispieť k zjednodušeniu administratívnych úkonov, okrem iného aj prehodnotením vyberania niektorých poplatkov. Najmä však,
celkovo zlepšiť spoluprácu s rodičmi našich detí a
postupne prispievať k budovaniu pozitívnych vzťahov a postojov občanov mesta k ZUŠ. A ako som už
spomínala - „vrátiť“ školu mestu, lebo mu patrí.
Nech sa vám vaše plány vydaria, prajem veľa inšpirácie, dobrých spolupracovníkov a talentovaných
žiakov.
Za rozhovor ďakuje
Ing. Marcela Prekopová

O Z N A M Y
BOHOSLUŽBY NA VEĽKÚ NOC
ZELENÝ ŠTVRTOK - deň ustanovenia Eucharistie
a Kňazstva - sv. omša o 18,00 hod.
VEĽKÝ PIATOK - deň umučenia a smrti Pána
- v tento deň je prísny pôst
- obrady Veľkého Piatku o 17,00 hod.
- Sviatosť Oltárna v Božom hrobe do 21,00 hod.
BIELA SOBOTA
- Sviatosť Oltárna v Božom hrobe od 8,00 hod.
- Slávnosť vzkriesenia o 18,00 hod.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - najväčší sviatok kresťanstva
- Sv. omše: Nemšová o 8,00, 10,15 a 17,30 hod.
Kľúčové o 7,30 hod.
Trenčianska Závada o 8,45 hod.
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
- Sv. omše: Nemšová o 8,00 a 10,15 hod.
Kľúčové o 7,30 hod.
Trenčianska Závada o 8,45 hod.

OZNAMY MS SČK Ľuborča

Miestneho spolku Slovenského červené• Výbor
ho kríža Ľuborča oznamuje, že dňa 4. mája
organizuje autobusový zájazd na „STRETNUTIE RODINY NEPOŠKVRNENEJ“ na Velehrad.
Odchod autobusu je o 6.00 hod. z autobusových
zastáviek v Kľúčovom, Ľuborči, Trenčianskej Závade a z Mierového námestia v Nemšovej.
Cena za osobu je 7,- €.
organizuje zájazd dňa 18. mája do Krako• Ďalej
va - Lavirniky na „PÚŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA“. Odchod autobusu je o 1.00 hod.
ráno z autobusovej zastávky v Ľuborči a z Mierového námestia v Nemšovej.
Cena za osobu je 17,- €.
Miestneho spolku SČK Ľuborča ozna• Výbor
muje bezpríspevkovým darcom krvi, že ODBER
KRVI sa uskutoční 15. mája v Kultúrnom centre
v Nemšovej.
Záujemci o zájazdy a darcovia krvi sa môžu prihlásiť
u predsedníčky MS SČK Ľuborča Alžbety Gurínovej
osobne, alebo na č.tel.: 0905 382 237.

ŽIACI ZŠ JANKA PALU
V NR SR
Dňa 11. januára 2013 sa 36 žiakov ôsmych
a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie
do Bratislavy, ktorej hlavným cieľom bola
návšteva Národnej rady Slovenskej republiky.

U

ž z diaľky nás Bratislavský hrad pozdravil
svojou majestátnosťou a nádherným novým šatom. Pri vstupe do budovy parlamentu musel každý z nás prejsť prísnou
kontrolou, čo dodalo vážnosť tejto inštitúcii. Tento
uvítací ceremoniál sa mnohým žiakom veľmi páčil,
asi im pripomínal scény z filmov. Potom nás už veľmi milá a sympatická sprievodkyňa zoznámila s
Ústavou SR a jej históriou, úlohou Národnej rady
SR a previedla nás po budove NR SR. Keďže poslanci ešte nezasadali priamo v rokovacej sále, ale
len vo svojich výboroch, dostali sme sa nielen na jej
balkón, ale aj priamo do nej. Žiakov veľmi potešila
možnosť sadnúť si do jednotlivých kresiel poslancov, či postaviť sa priamo za rečníckym pult. Fotenie nemalo konca. Mnohí si vychutnali pocit z celkovej atmosféry miesta, kde sa rozhoduje o osude
Slovenska.
Po návšteve NR SR sme sa pokochali nádherným výhľadom na hlavné mesto a Dunaj z Bratislavského hradu. S dobrou náladou, ktorá nám zostala
až do konca, sme prešli Starým mestom od Michalskej brány až po historickú budovu Slovenského
národného divadla, kde sa práve chystal Ples v
opere.
Všetkým účastníkom ďakujeme hlavne za bezproblémový priebeh a pohodu a tešíme sa na ďalšiu
spoločnú akciu!
Mgr. Lenka Tršková

ŠKOLA JANKA PALU PLNÁ
ZAUJÍMAVÝCH AKTIVÍT
Nielen počas fašiangov bola ZŠ Janka Palu plná aktivít,
na ktoré deti s obľubou spomínajú. Zažili už tradičný deň
v maskách, karneval, Valentínske pečenie srdiečok,
či dokonca aj noc v škole. A ako to dopadlo?
DEŇ V MASKÁCH

Žiaci I. stupňa sa v karnevalový deň ponáhľali do školy. Pani učiteľky pre nich
pripravili tematický deň - Deň v maskách. V triedach nechýbali čarodejnice, piráti, princezné, šašovia, kovboji a ďalšie krásne masky.
Pre prvákov a druhákov bola pripravená na začiatku vyučovania fašiangová
diskotéka v telocvični. Okrem tancovania nechýbala ani súťaž v preťahovaní
lanom. Potom vyučovanie pokračovalo. Slovenský jazyk či matematika tak boli
oveľa zábavnejšie.
Tretiakom a štvrtákom sa vyučovanie začalo prezentáciou, pomocou ktorej sa
oboznámili so zvykmi a tradíciami počas fašiangov - sprievody v maskách, tradičné jedlá, pochovávanie basy. Inšpirovaní prezentáciou si žiaci vyrobili fašiangové masky, v ktorých sa učili celý deň. Fašiangovým nádychom sa niesla aj
hodina matematiky, slovenského jazyka i informatiky.

Z O Ž I V O TA S P O J E N E J K AT O L Í C K E J Š K O LY
Žiaci a vyučujúci SKŠ sa na obdobie veľkonočných sviatkov pripravuju pôstnymi rannými zamysleniami v školskej kaplnke, v SKŠ sa uskutočnil zápis detí do 1.ročníka, žiaci sa mohli zabaviť na
fašiangovom karnevale, svoje lyžiarske zručnosti si precvičili prostredníctvom lyžiarskeho kurzu,
žiaci 1. a 2. stupňa sa zúčastnili recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, študenti SKŠ sa zapojili
do Olympiády ľudských práv a výborne sa umiestnili na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem.

VEĽKÁ NOC V ROKU VIERY

Ako by mala vyzerať Veľká noc v mojom živote v roku viery? Vieru sme už ako malé semienko pri prijatí sviatosti krstu dostali od
Pána Boha. Našou celoživotnou úlohou je prehlbovať, rozvíjať a
upevňovať tento Boží dar, aby sme si nielen hovorili, že sme veriaci, ale aby sme konali skutky viery. Ako môžeme prehlbovať, upevňovať a rozvíjať našu vieru? Predovšetkým modlitbou. Dennou,
pravidelnou,pokornou a úprimnou modlitbou spoznávať Boží plán
so mnou. Sústredeným prežívaním svätej omše. Častým svätým
prijímaním a pravidelným pristupovaním k sviatosti zmierenia. Čítaním a rozjímaním nad Svätým Písmom. V neposlednom rade to
majú byť skutky viery vo vzťahu k našim blížnym. Všetci vieme, že
Pán Ježiš je prítomný aj v srdci každého človeka. A to je priestor,
kde Ho máme nájsť, spoznať a slúžiť Mu. Pomáhajme si navzájom
a modlime sa jeden za druhého, aby sme aj pri prežívaní Veľkého
týždňa dokázali svojimi skutkami vo viere prejaviť skutočnosť, že
Pán Ježiš žije aj v mojom srdci.
Mgr. Monika Tatranská

PÔSTNE RANNÉ ZAMYSLENIA

KARNEVAL

Prvý februárový týždeň pani učiteľky prvého stupňa pre žiakov pripravili „Rozprávkový karneval“. Karneval otvorila Pipi Dlhá Pančucha, ktorá si hneď v úvode
s deťmi zatancovala „Kačací tanec“. Deti sa vrteli v rytme hudby, ktorú mixoval
DJ Peťo. Všetky masky sa zabávali, tancovali a súťažili. Pre deti boli pripravené
štyri piesne s rozprávkovým nádychom.
K dobrej atmosfére prispeli zaujímavé súťaže. Deti pomáhali Popoluške triediť
hrach, Patovi a Matovi postaviť pyramídu. Zahrali sa i na Šmolkov či Shreka,
zatancovali si s balónmi. Po skončení rozprávkových súťaží sa začala poriadna
zábava a diskotéka. Pesničky ako Mandarinka Darinka, Céčka, striedali moderné pesničky ako napr. Gangnam Style, EGO Žijeme len raz, ktoré DJ Peťo
šikovne striedal s chytľavými disko hitmi, ktoré vyzvali do tanca aj rodičov detí.
Zábava pokračovala ďalej metlovým či srdiečkovým tancom. Všetky masky boli
naozaj krásne, a preto boli odmenené sladkou odmenou.
Každá rozprávka má svoj koniec, tak aj náš rozprávkový karneval sa musel
skončiť. Pipi Dlhá Pančucha sa poďakovala všetkým, ktorí prišli a pomohli vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru. Verí, že sa na rozprávkovom karnevale stretneme opäť o rok.

VALENTÍNSKE PEČENIE A ZDOBENIE SRDIEČOK

Pani učiteľky 3. a 4. ročníka vytvorili pre svojich žiakov aktivitu spojenú s Valentínom. Žiaci spolu s pani učiteľkami vykrajovali srdiečka z pripraveného medovníkového cesta. Každý žiak si vykrojil dve srdiečka, ktoré sa potom pekne
do zlatista upiekli v rúre. V priebehu ďalších dní si deti svoje upečené srdiečka
vyzdobili podľa vlastnej fantázie. Zdobením perníkov ich previedla pani Pechová, ktorá im ukázala rôzne techniky zdobenia. Žiaci boli veľmi šikovní, no a ten
najšikovnejší v zdobení perníkov získal od pani Pechovej odmenu - krásne vyzdobené medovníkové srdce. Pani Pechovej veľmi pekne ďakujeme za pomoc
a za čas, ktorý s nami strávila.

NOC V ŠKOLE

21. február bol pre našich druhákov očakávaným dňom, pretože v noci z 21.
na 22. februára spali v škole. Pre niektorých to bola prvá noc bez rodičov či
starých rodičov, čo bolo vidieť na ich neistých tváričkách pri príchode do školy.
Obavy sa však čoskoro rozplynuli, pretože deti mali pripravený bohatý program.
Najskôr si zasúťažili v telocvični, potom sa boli posilniť dobrotami od mamičiek
a babičiek, aby si plní energie potrápili svoje múdre hlavičky hádaním rozprávok
a skladaním rôznych rozprávkových motívov.
Čas pokročil a keďže deti chceli mať priestor aj na vlastné hry, nechali sme im
zhruba hodinku na voľnú zábavu. Pomaly sa schyľovalo k desiatej hodine, niektorým už klipkali viečka, tak sme si dali večernú hygienu, zabalili sa do spacákov
a uložili spať. Väčšina zaspala hneď, ostatní až okolo polnoci. Keď už nočný
pokoj prerušovalo len sladké pochrapkávanie a odfukovanie malých spáčov,
uložili sa na spánok aj pani učiteľky.
V piatok ráno si deti pochutili na sladkých raňajkách a pokračovali vo výučbe.
Na záver by som chcela vysloviť pochvalu všetkým žiakom za to, že svojím
super správaním a nadšením premenili toto podujatie na nezabudnuteľné nielen
pre seba, ale aj pre pani učiteľky. Poďakovanie patrí aj starostlivým maminám
za super napečené buchtičky
a koláčiky.
Mgr. Erika Lajčiaková,
Mgr. Jeanette Švaralová, Mgr. Edita Kadlečíková

ŠKOLSKÁ TANEČNÁ ZÁBAVA

Viac ako stovka rodičov a priateľov školy sa výborne zabávala 8. 2. 2013 na
tanečnej zábave v kultúrnom stredisku v Ľuborči. Vo „valentínsky“ vyzdobených
priestoroch vytvorila hudobná skupina Galaktic skvelú náladu. Zopár mamičiek
a pán Michal Begáň predviedli svoje cukrárske schopnosti a prítomní si pochutili
na kvalitných zákuskoch.
Mnohých potešili aj hodnotné ceny v tombole. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
toto podujatie pripravili.
Tešíme sa na spoluprácu pri podobných akciách!
Mgr. E. Mazanovská

Ako prežívame pôst v Spojenej katolíckej škole v Nemšovej?
Školská kaplnka sa stala miestom, kde sa každé ráno pred vyučovaním zamyslíme a hlbšie prenikneme do tajomstva utrpenia
nášho Pána Ježiša. Vieme, že poznáme krížovú cestu podľa tradície, ale aj krížovú cestu podľa Písma Svätého.Nám sa vďaka
Bohu podarilo poprelínať tieto dva pramene krížovej cesty, a tak
sme s Božou pomocou vytvorili jednoducho povedané chronologický obraz jednotlivých udalostí a bolestných skutočností, ktoré
musel Pán Ježiš pre nás vytrpieť.
Naša kaplnka už aj v tomto pôste ukrýva v sebe 14 zastavení
podľa tradície. Sú to obrazy, nie také, na ktoré sme bežne v kostoloch zvyknutí, ale sú to jednotlivé symboly utrpenia a smrti Pána
Ježiša.
Čo je výnimočnejšie a celkom originálne , je skutočnosť, že autormi týchto obrazov sú naši žiaci, ktorí ich namaľovali pod vedením
pani učiteľky Peťkovej. Jednotlivými úvahami máme možnosť lepšie precítiť, pochopiť utrpenie, ktoré musel prežívať Pán Ježiš na
svojej bolestnej ceste. Dovoľte mi popriať Vám všetkým požehnané a milostiplné dni pôstneho obdobia, aby tento posvätný čas bol
pre nás všetkých duchovnou obnovou, aby sme na záver pôstu teda vo Veľkom - svätom týždni pocítili, že sme všetci v roku viery
urobili skutočný krok viery v našom vzťahu k Pánu Bohu.
Mgr. Monika Tatranská

AKTIVITY ŽIAKOV ZŠ SV. MICHALA

aj ich požiadavka na zorganizovanie podstatne dlhšieho lyžiarskeho kurzu. Tohtoročného kurzu sa zúčastnilo 23 žiakov, z toho
18 lyžiarov - začiatočníkov, 3 lyžiari - pokročilí + 2 snowboardisti.
Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.
V záverečný deň sa uskutočnili preteky.
V slalome chlapcov bolo nasledovné umiestnenie:
1.miesto: Begáň František,
2.miesto: Guga Martin,
3.miesto: Krajči Branislav.
Dievčatá sa umiestnili takto:
1. miesto: Húdeková Natália,
2. miesto: Větříčková Kira,
3.miesto: Strnadová Hana.
Najlepším snowboardistom bol Forgáč Mário. Záverečné vyhodnotenie bolo pri ukončení lyžiarskych pretekov spojené s odovzdávaním diplomov a vecných odmien. Atmosféra počas pobytu
bola výborná, žiaci vytvorili veľmi dobrý kolektív, k čomu im výbornou náladou napomáhal celý realizačný tím. Veľké poďakovanie patrí inštruktorkám pani učiteľkám Deniske Sieklovej a Katke
Hromníkovej, ktoré svojimi nápadmi a neustále dobrou náladou
vnášali do kolektívu pocit súdržnosti, zodpovednosti a odľahčovali
i počiatočné neúspešné lyžiarske pokusy našich detí. Lyžiarsky
výcvik ukončilo všetkých 23 žiakov bez chorôb a zranení.
Mgr. Drahoš Slávik, vedúci LK

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
„Aj keby si ovládal stodesať ľudských rečí, iba v jednej snívaš, iba v jednej vykríkneš zo spánku a každý kto ťa počuje,
ti porozumie.“
17. januára 2013 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín na 2. stupni ZŠ sv. Michala. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov, ktorí svojou účasťou potvrdili krásny vzťah k
svojej rodnej reči, slovenčine - a tým vzdali aj hold najvýznamnejšiemu slovenskému básnikovi - P. O. Hviezdoslavovi. Súťaž
bola rozdelená na dve kategórie. V prvej recitovali žiaci 5. až 7.
ročníka. V druhej kategórii sa predstavili žiaci 8. a 9. ročníka.
Všetci si vybrali ukážky z poézie alebo prózy. Recitáciu hodnotili
pani učiteľky Kňážková, Urbánková, Vrtíková. 6. februára 2013 sa
víťazi triedneho kola zúčastnili školského kola recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni ZŠ. Súťaž zorganizovala pani
učiteľka Peťková. Školské kolá mali vysokú úroveň a víťazi postupujú do obvodného kola. Srdečne im gratulujeme

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

V dňoch 21. 1. - 23. 1. 2013 sa uskutočnil v SKŠ - v ZŠ sv. Michala
zápis detí do 1. ročníka. Chodba plná farebných stôp a balónov
nedovolila zablúdiť ani jednému budúcemu prvákovi.V triedach
sa deti premenili na snehuliakov a snehuliačky, ktorí sa ocitli v
Snehovej krajine. V nej spolu s kamarátom snehuliakom museli
plniť pre nich ľahšie i ťažšie snehové úlohy a nazberať čo najviac
snehových vločiek.V závere ich čakala sladká odmena a diplom
pre budúceho prváka. 42 zapísaným deťom a hlavne ich rodičom
ďakujeme, že sme sa s nimi mohli stretnúť. A kedy bude najbližšie
stretnutie? No predsa v septembri! Budú na vás čakať dve prvácke triedy s pani učiteľkami. Tešíme sa na vás.
Mgr. Slávka Krchňávková

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúšok, zima mu bude…
Fašiangy patria k zvykom , ktoré sú spojené s prelomom zimy a
jari a sú najveselšími zvykmi počas roka. Obdobie fašiangov je
časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po začiatok cirkevného
pôstu, ktorý sa začína na Popolcovú stredu. Je to čas, kedy sa
ľudia intenzívnejšie zabávajú a plesajú.
Nebolo tomu inak ani v SKŠ, dňa 7. februára 2013 popoludní, keď
sme zorganizovali pre deti našej školy fašiangový karneval.V ŠKD
sme pripravili z balónov šašov, aby sme doplnili výzdobu telocvične, ktorú lemovali farebné reťaze s ďalšími balónikmi a veľkým
plagátom. Pani upratovačky nám navarili čaj, ktorý sa podával v
rámci dodržiavania pitného režimu. Sladké keksy, či slané pečivo
vytvárali úsmev deťom na tvárach spolu s hudobným sprievodom,
ktorý nám robili chlapci z deviateho ročníka. Súťaže - ako aj celé
moderovanie - si pripravili žiaci zo Žiackeho parlamentu, a tak sme
tancovali, súťažili, vyhrávali a zabávali sa.Účasť bola pomerne
veľká, podporiť svoje ratolesti prišli rodičia, triedni učitelia. Deti v
spolupráci s rodičmi predstavili veľkú rôznorodosť masiek, kde sa
odrazila ich predstavivosť a fantázia. Od rozprávkových bytostí,
ako sú víly, princezné, lesné žienky, čarodejnice, sme mali možnosť vidieť tanečnice, klaunov, pirátov, kovbojov, Indiána, či námorníka,Červenú Čiapočku, Pipi Dlhú Pančuchu, múmiu - ako aj
rôzne lesné zvieratká. Porota, ktorú tvorili pedagógovia, to mala
ťažké , a tak zvolila taktiku vyhodnotiť čo najviac masiek. Za najoriginálnejšiu masku bola vyhlásená maska snehuliačika, pod
ktorou sa skrývala Alžbetka Mierna . Udelené boli aj ceny útechy.
Týmto ďakujeme Rade školy, SKŠ a nadácii Pro charitas za vecné
, ako aj sladké odmeny, a veríme, že o rok sa opäť stretneme.
Mgr. Andrea Poláčková

LYŽIARSKY KURZ

Javorníky - Čertov ( 20. 1. - 25. 1. 2013)
Opäť sme sa podujali urobiť niečo prospešné pre deti a veru, stálo
to za to! Výsledkom bolo množstvo pochvalných slov z radov detí,

UMIESTNENIE na prvých miestach:
1. stupeň - PRÓZA 1. miesto: Simonka Gunárová 4. A,
POÉZIA
1. miesto: Sophia Halásová 4. A,
Cena diváka:
Jakubko Kebísek 3. A.
2. stupeň - POÉZIA 5. - 7. ročník
1.miesto: Dominik Novosad, 6. A,
PRÓZA 5. - 7. ročník
1. miesto: Lea Tomášová, 7. A,
POÉZIA 8. - 9. ročník
1.miesto: Karolína Živčicová, 9. A,
PRÓZA 8. - 9. ročník
1. miesto: Vanesa Prnová, 9. A,
Cena poroty:
Pavol Kopačka, 9. A.
Mgr. Mária Urbánková

AKTIVITY ŠTUDENTOV
SOŠ SV. RAFAELA
MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM

Cvičná firma - ako vyučovací predmet patrí k jednej z foriem podnikateľského vzdelávania.
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa koná pravidelne v závere
roka. Miestom podujatia je Bratislava, Národné tenisové centrum.
Veľtrhu sa zúčastnilo 69 cvičných firiem (54 cvičných firiem z celého Slovenska a 15 zahraničných z Čiech, Bulharska, Fínska
a Rumunska). Veľtrh navštívili aj učitelia z Kene. Jeho súčasťou
bola aj súťaž cvičných firiem, kde porota hodnotila najmä vzhľad
stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti „zamestnancov“ cvičných firiem, katalóg, logo, slogan cvičnej firmy - ako aj elektronické prezentácie. Naša cvičná firma s názvom CASTIAN PROM
TRIP, s. r. o. je zameraná na predaj zájazdov po Slovensku pre
maturantov, teda študentov 4. ročníkov. Cieľom nášho podnikania
je maturantom poskytnúť alternatívu za klasickú stužkovú slávnosť. Môžu ju prežiť v miestach, kde ich čaká nezabudnuteľný zážitok spojený s mnohými atrakciami. Po dvoch dňoch, ktoré sme
strávili na veľtrhu sme získali mnohé skúsenosti hlavne v oblasti

(viac na strane č. 7.)

ZO ŽIVOTA SPOJENEJ KATOLÍCKEJ ŠKOLY
(pokračovanie)
podnikania, komunikácie, využívania cudzích jazykov. To, čo sme sa naučili na hodinách odborných predmetov a jazykov, sme aj prakticky využili.
Pravdaže, nemohlo to zostať bez umiestnenia sa
v rebríčku hodnotenia. Domov sme sa vrátili so14.
miestom a s množstvom nezabudnuteľných zážitkov a skúseností.

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH
CESTOVNÉHO RUCHU

Konal sa tento rok v dňoch 24. - 27. januára v Bratislave. Zúčastnili sa ho študenti všetkých ročníkov
SOŠ sv. Rafaela.Veľtrh je najdôležitejším veľtrhom
cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy.
Prináša komplexný pohľad na dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov, zahraničných turistických centrál a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu. Spolu s veľtrhom ITF
Slovakiatour sa konal aj veľtrh gastronómie Danubius Gastro, výstava Poľovníctvo a oddych a Wellness a fitness.
Mgr. Miriam Turzová

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytostiam. Bez nich by ľudia strácali dôstojnosť a nemohli
by sa rozvíjať. Aj keď sú ľudia rôzni, ich základné
životné potreby sú rovnaké. Preto práva, ktoré im
to zabezpečujú, označujeme ako základné ľudské
práva. Aj SKŠ sa zapája do vedomostných súťaží,
ktoré sa týkajú ľudských práv. Dňa 7. 2. 2013 sa
uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv
na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. SOŠ reprezentoval a Dominika Srncová 4.A, víťazka školského
kola, ktorá sa stala po svedomitej domácej príprave
úspešnou riešiteľkou vedomostného testu. Školského kola súťaže sa zúčastnilo 11 študentov. Treba
oceniť, že po prvýkrát sa do olympiády zapojili aj 15
žiaci základnej školy, ktorí nezaostávali s vedomosťami za SOŠ.
Mgr. Mária Urbánková

AKO SME V MŠ ŠPORTOVALI
NA JESEŇ A V ZIME

Aj v tomto školskom roku sa venujeme pohybovým
aktivitám. Formou súťaží a hier deti aktivizujeme,
rozširujeme a obohacujeme edukačné aktivity a činnosti detí v typickom ročnom období.
Na jeseň sme spoločne zhotovovali veselých šarkanov, s ktorými deti súťažili v behu do cieľa. Všetky
deti sa veľmi snažili, a preto boli odmenené za krásne výtvory a účasť na súťaži.
V novembri sme vytvárali krásnych svetlonosov za
pomoci pani učiteliek, s ktorými sme sa hrali a záro-

veň sme si zdokonaľovali chôdzu, orientáciu medzi prekážkami, beh, hod do svetlonosa, preliezanie
tunelom. Veľmi sa nám vydarila aj ŠMOLYMPIÁDA
v športovej hale. Poriadali sme turistické a branné
vychádzky.
V zimnom období sme sa už nevedeli dočkať snehu. Perinbaba nie a nie zasnežiť. No keď sme sa
konečne dočkali snehovej nádielky, nelenili sme a
vyrazili sme na kopec s bobami, sánkami a lopatami. Bola to výborná zábava! Súťažili sme v behu s
bobami aj so záťažou, stavali sme v skupinách snehuliakov, s ktorými nám pomohli šikovní oteckovia.
Nevedeli sme určiť najkrajšieho snehuliaka, a preto
boli víťazi všetci.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožucha
zima mu bude. Veru, tento rok sa to potvrdilo, pretože na Fašiangy udrela tuhá zima. Ale nám to vôbec
nevadilo a neubralo nám to na dobrej nálade. Veselé masky súťažili v behu, hode, skoku do diaľky,
vo vybíjanej a v hľadaní pokladu. Veselý smiech sa
ozýval celou MŠ a neskôr aj vonku na školskom
dvore. Obe triedy súťažili celý týždeň a v piatok bolo
vyhodnotenie. Zvíťazila každá zúčastnená maska,
ktorá dostala medailu. Tešíme sa na ďalšie zápolenie, ktoré pre deti vymýšľajú pani učiteľky z našej
elokovanej MŠ v Ľuborči.
Eva Oriešková

V MATERSKEJ ŠKOLE
BOLO VESELO

Dôkazom blížiacich sa Veľkonočných sviatkov sú
fašiangy. Čas neviazaného šantenia a zábavy. Výnimkou nebola ani naša Materská škola na Ulici
Odbojárov, v ktorej deti pod vedením svojich pani
učiteliek pripravovali fašiangové popoludnie.
Skôr než prišiel ten vytúžený deň, sa deti počas celého týždňa oboznamovali s rôznymi ľudovými tradíciami, spievali piesne, tancovali, kreslili, modelovali.
Pekársku zručnosť si vyskúšali pri pečení pampúšikov. Nezabudli ani na svojich rodičov, babičky, dedkov, pre ktorých zhotovovali veselé pozvánky. Vyzdobené triedy čakali na rôzne rozprávkové bytosti.
7. februára 2013 - bol karnevalový deň, kedy sa nielen deti, ale aj pani učiteľky a niektorí rodičia poobliekali do masiek. Krátky program šaša zahájil karneval. Náladu a veselosť spravila disco hudba, kde
si deti na úvod zatancovali. Za tónov harmoniky sa
rozospievali návštevníci karnevalu. Malé rozprávkové bytosti sa bavili pri tanci so svojou mamou alebo
tatom. V takomto príjemnom prostredí chutilo občerstvenie od rodičov a dobré šišky od našich kuchárok. Výhercovia sa mohli tešiť z rôznych vecí, ktoré
vyhrali v tombole.
Veselosť, smiech a bezprostrednosť vyžarovala z
detských očí ako výsledok starostlivej prípravy a
organizácie karnevalu. Preto sme domov všetci odchádzali spokojní na tele i na duši.
Anka Hudcovská

BLAHOŽELANIE JÁNOVI MINDÁROVI
K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
Stál na čele mesta vo funkcii primátora 4 volebné
obdobia. V samospráve začal pracovať už v 60. rokoch
minulého storočia v Ľuborči. V r. 1971 sa v tejto obci
stal predsedom MNV a funkciu vykonával až do jej zlúčenia s Nemšovou. Ľuborča, spolu s ďalšími dvomi obcami Kľúčové a Trenčianska Závada, vytvorili spoločný MNV Nemšová v tzv. strediskovej obci, v ktorom
i naďalej zostal pracovať ako tajomník, a neskôr ako
podpredseda.
Keď v roku 1989 získala Nemšová štatút mesta,
v období po zmene ekonomicko-spoločenských pomerov v štáte, zastával, s výnimkou jedného volebného
obdobia, od roku 1994, nasledujúce 4 volebné obdobia, spolu 16 rokov, funkciu primátora mesta. Bolo to
obdobie náročných ústavných a parlamentných zmien,
ako aj novej legislatívy v samospráve a nebolo ľahké
túto funkciu zastávať i vzhľadom k tomu, že musel akceptovať v podstate štyri predchádzajúce
samostatné samosprávne orgány zlúčených obcí a ich územné pôsobenie. Nastalo však mimoriadne dôležité obdobie - nebývalý rozvoj mesta Nemšová, či už v priemysle, v poľnohospodárstve, v školstve, v kultúre, v službách a v mnohých ďalších súčastiach života v ňom. Ján Mindár,
okrem iného, aktívne pristúpil k výzvam štátnych orgánov pri predkladaní a realizovaní výziev na
projekty z prostriedkov EÚ na rozvoj miest a obcí SR, do ktorých sa mesto pod jeho vedením
úspešne zapojilo. V nekonečnom maratóne rokovaní a rozhodovaní, aby sa naplnili mimoriadne
náročné podmienky, ktoré si žiadosti o poskytnutie dotácií z eurofondov vyžadovali, nebolo vždy
ľahké obstáť. Odmenou však bol nemalý počet úspešných projektov, ktorých prínos pre vyššiu
kvalitu života občanov je nespochybniteľný. Aj za to patrí bývalému primátorovi, Jánovi Mindárovi poďakovanie.
70 rokov života býva často poznačených úspechmi, pádmi, radosťou i smútkom, ktoré sprevádzajú každého človeka, a obzvlášť takého, ktorý svoj život venoval práci pre verejnosť. Aby ju
mohol človek prežiť úspešne, je rozhodujúce mať pevné zdravie, silnú vieru, múdrosť i šťastie.
Pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, v mene predstaviteľov, pracovníkov mesta
a občanov mesta Nemšová, si redakcia Nemšovského spravodajcu dovoľuje zaželať jubilantovi - pánovi Jánovi Mindárovi do ďalších rokov života veľa pevného zdravia, šťastia
a rodinnej pohody. Zároveň pripájame úprimné poďakovanie za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu pri zveľaďovaní a rozvoji mesta Nemšová a jeho priľahlého regiónu.
S úctou, Redakčná rada Nemšovského spravodajcu

Smútočná spomienka

Smútočná spomienka

Dňa 9. decembra 2012 uplynulo 10 rokov, kedy nás navždy opustila vo veku 70 rokov naša mama, babka, švagriná a teta pani ANNA BONKOVÁ, rod. Krovinová. Kto
ste ju poznali, venujte jej s
nami tichú spomienku. S láskou spomínajú deti a ostatná blízka rodina.
-------------------------------------------------------------Smútočná spomienka

Dňa 18. februára 2013 uplynulo 15 rokov, kedy nás navždy
opustila naša mama, babka a
prababka pani JULIANNA
PATKOVÁ
a 17. januára 2013 uplynulo 5
rokov, kedy nás navždy opustil
náš otec, dedko a pradedko
ANTON PATKA.
Kto ste ich poznali, venujte im
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú syn a dcéra s rodinami.
-------------------------------------------------------------Smútočná spomienka

„Od života pre seba nič si nežiadala, všetko len pre svoje
deti a rodinu, svoje srdce si
nám dala, večný kľud nech
Boh Ti dá za odmenu. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš
navždy žiť.“
So smútkom v srdci sme si 3. 2. 2013 pripomenuli 15. výročie úmrtia našej mamy a babky
VLASTY JANEČKOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami a vnučka
Lívia s rodinou
-------------------------------------------------------------Smútočná spomienka
Ďakujeme rodine, priateľom a
známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou a babkou
MARGITOU PRNOVOU, ktorá nás navždy opustila 26. decembra 2012 vo veku 74 rokov.
Syn Ladislav s rodinou.
--------------------------------------------------------------

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Danka Mičková, Amália Porubanová, Irma Husárová, Margita Prnová, Pavol Poruban, Ján Gabriš,
Amália Švančarová, Irena Ližičárová, Peter Seriš,
Jozef Ďuriš, Štefánia Patková

NAŠI JUBILANTI
DECEMBER 2012
80 rokov - Katarína Karausová, Mária Kebísková, Ján Kňažek,
85 rokov - Anna Prekopová,
89 rokov - Štefánia Motolová,
93 rokov - Elena Bieliková
JANUÁR 2013
80 rokov - Mária Blažejová
85 rokov - Katarína Svitoková,
86 rokov - Anna Pavlačková
87 rokov - Katarína Adamcová
91 rokov - Anna Juríková
FEBRUÁR 2013
80 rokov - Michal Štefánek, Júlia Štefánková
85 rokov - Jozef Kováč, Imrich Majtán

POĎAKOVNIE

KEBY SME VEDELI
DO NEBA CESTIČKU,
ŠLI BY SME POHLADIŤ
MAMINU DUŠIČKU.
Žiadnymi slovami sa nedá vyjadriť strata mojej
milovanej manželky a mamičky detí Andrejka a
Gabiky - Anky Chmelinovej, rodáčky z Hornej
Súče - Dúbravy, ktorú si Pán povolal do svojho
kráľovstva dňa 5. 12. 2012. Touto cestou chcem
z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí sa pri-

Dňa 2. 2. 2013 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho
otca MICHALA TRŠKU

a dňa 26. 5. 2013. 1. výročie
úmrtia našej mamy EMÍLIE
TRŠKOVEJ. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry, zaťovia, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.
-------------------------------------------------------------Smútočná spomienka
Dňa 6. marca 2013 uplynulo 16 rokov, kedy nás navždy
opustil náš manžel, otec a dedko JOZEF BALÓNIK. Kto ste
ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou a
úctou spomínajú manželka,
syn Jozef, dcéry Zuzka a Katka, vnúčatá a
ostatná blízka rodina.
-------------------------------------------------------------87 rokov 89 rokov 91 rokov -

Anna Babulíková, Ján Fabuš
Anna Patková
Pavlína Stuhlová

NOVÍ OBČIANKOVIA
Michal Mrázik, Alan Bezák, Oliver Slaninka, Dominika Bohušová, Natália Valigurčinová, David
Podušel, Stela Vavrušová, Jakub Minarech, Izabela Trenčanová, Tobias Lubina, Peter Sedláček, Filip Filípek, Petra Kňažková, Nikol Ďurišová, Saša Babulíková, Nina Sabadková, Stanislav Kršiak, Violet Vlková, Timotej Švančárek
a Martin Šebík

MANŽELSTVO UZATVORILI
Viliam Janečka a Helena Tomášiková

šli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste moju
obetavú manželku a láskyplnú mamu dňa 8. 12.
2012 na ľuborčianskom cintoríne. Vďaka za
kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Ďakujem i tým, ktorí stáli pri nás v tých najťažších chvíľach - za ich starostlivosť, modlitby a
veľkú oporu i počas nášho utrpenia. Ďakujem
Bohu i nebeskej Mame, že nám dopriali láskavých ľudí, známych i neznámych, dobrých kňazov, priateľov, dobrodincov, lekárov, kolegov z
práce a vedeniu Mestského úradu v Nemšovej,
Ľuborčanov, susedov, rodine Záborskej a za
celé príbuzenstvo.
Vďaka za duchovnú oporu pána biskupa Mons.
Viliama Judáka, nemšovského pána dekana,
pána kaplána a ostatných kňazov, za sestričky
TBSJ, za Ankino laické spoločenstvo Tešiteliek
Božského Srdca Ježišovho a jeho moderátorku Gitku Mališovú, za Rodinu Nepoškvrnenej z
Vrícka.
Ďakujem dobrej svokre i celej našej rodine za
všetko a verím, že budeme i naďalej spoločne
znášať radosti i strasti nášho života. Nech lásku
a dobro Pán všetkým stonásobne odmení.
S láskou a nádejou v srdci manžel Ondrej v
mene našich anjelikov - vzácnych detí, Andrejka a Gabiky.
Bože, osláv sa v jej duši.

FLORBAL

NEMŠOVSKÉ HRÁČKY VÍŤAZKAMI ZÁKLADNEJ ČASTI
NEMŠOVÁ VÍŤAZOM LIGY

Extraliga žien
16. kolo 13.1.
ŠK 98 Pruské - NTS FK - ZŠ Nemšová
6:5
17. kolo 9.2.
FBC Blueberries Modra - Nemšová
5:11
18. kolo 10.2.
FBK Bogdau Stupava - Nemšová
2:21
19. kolo 23.2.
Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra
5:0
kontumačne
20. kolo 24.2.
Nemšová - VŠK FTVŠ UK Hurikán
10:6
PORADIE PO ZÁKLADNEJ ČASTI:

Rybári opäť bilancovali rok na svojej výročnej členskej schôdzi

ŽIVOTNÝ PRÍBEH NAŠICH SPOLUOBČANOV
Milí spoluobčania,
v tomto roku sme sa dožili krásneho výročia ,,DIAMANTOVEJ SVADBY“ a radi by sme sa s
vami podelili o náš príbeh:
Slúžil som na vojne v Juhočeskom kraji ako
príslušník pohraničnej stráže, keď som v roku 1952 zašiel do mestečka Trhové Sviny, kde
sa zhodou okolností konalo vystúpenie dudáckych kapiel z Južných Čiech. Zahľadel som sa
do dievčaťa, ktoré tam bolo s kamarátkou. Večer bola tanečná zábava, najlepšia to možnosť
na bližšie sa zoznámenie. Tak sa začala naša
,,vojenská láska“. Každý voľný deň, ktorý sa mi
ako vojakovi podaril získať, som navštívil moju
milú.
V apríli v roku 1953 sme sa rozhodli, že svoju lásku potvrdíme ako československý manželský pár. Sobáš sme uzavreli na mestskom
úrade a v rímskokatolíckom kostole v Trhových Svinech. V kostole spieval spevácky zbor
za sprievodu dudáckej kapely. Na svadbu prišli
spolupracovníčky i vedenie konzervárne, kde
moja nastávajúca pracovala. Všetci boli k nám
veľmi milí a priateľskí. Bolo im sympatické naše československé manželstvo. Keď pán farár
zistil, že ja, ako ženích nemám rodičov, vypýtal
si ich mená a sľúbil, že za nich odslúži svätú
omšu. Na jeho ľudský prístup a svadobný obrad sa nedá zabudnúť.
Na svadbe bola moja sestra, brat, tiež strýko
Alojz Štefánek a kamarát z Prahy.

V roku 1954 ma Jožko Húdek prijal do Záhradkarskej organizácie. Vtedy sme ani ja, ani
moja žena netušili, že to bude naša celoživotná
záľuba. Obľuba v záhradkárčení nás neopustila
doteraz. Spolu s manželkou sa snažíme dopestovať ovocie, zeleninu i kvety na výstavu, na
ktorú Vás touto cestou srdečne pozývame. Výstava sa uskutoční začiatkom októbra.
V závere chceme vyznať nahlas to, čo cítime. Sme šťastní, že žijeme spolu v milovanej
Nemšovej a medzi priateľskými spoluobčanmi.
Anton a Marie Štefánkovci

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ŠK 98 Pruské,
ŠK Slávia SPU DFA Nitra,
FBK Tvrdošín,
FBC Mikuláš Prešov,
CVČ UNIHOC Žirafa Žilina,
FBK Kométa Smolník,
VŠK FTVŠ UK Bratislava,
FBC Bluberies Modra,
FBK Bogdau Stupava.

1. LIGA ŽIEN
5. kolo
Nemšová „B“- FBK Kysucké Nové Mesto
7:5
6. kolo
Nemšová „B“ - ŠK LIDO WOMEN Bratislava 11:3
7. kolo
ŠK LIDO WOMEN - Nemšová „B“
7:13
8. kolo
FBK Kysucké Nové Mesto - Nemšová „B“ 8:8
9. kolo
Nemšová B - FbK Quick Sport Banská Bystrica
18:1
KONEČNÉ PORADIE:

2.
3.
4.
5.

ŠK Rebels 91 Topoľčany,
FBK Kysucké Nové Mesto,
ŠK Lido Women Bratislava,
1. SC Malacky,

6. ŠK 1.FBC Trenčín,
7. FbK Quick Sport Banská Bystrica,
8. FBK Harvard Šipok Partizánske
KVALIFIKÁCIA SLOVENSKA NA MAJSTROVSTVÁ SVETA - LOTYŠSKO 29. 1.
- 2. 2.
Slovensko - Lotyšsko
2:4,
Slovensko - Taliansko
14:0,
Slovensko - Estónsko
7:2,
Dánsko - Slovensko
3:3,
Nemecko - Slovensko
1:2.
Slovensko skončilo na 2. mieste
a postupuje na MS.
Slovensko reprezentovali nemšovské hráčky:
Bobotová Viktória, Ďuríková Alžbeta,
Sádecká Dominika.
1.LIGA JUNIORIEK - ZÁPAD
17. 2. 2013
1. KOLO
Nemšová - ŠK Slávia SPU DFA Nitra
12:1
(4:0,5:0,3:1)
Nemšová - ŠK 98 Pruské
4:0
(2:0,2:0,0:0)
ŠK Slávia SPU DFA Nitra - Nemšová
2:13
(1:3,0:5,1:5)
ŠK 98 Pruské - Nemšová 2:2 (1:0,0:1,1:1)
PORADIE PO 1. TURNAJI:

OK ORION FLORBAL CUP
staršie žiačky MsŠH Nemšová,
12. 2. 2013
PORADIE:
1. Základná škola Andreja Bagara,
Trenčianske Teplice,
2. Základná škola Kubranská, Trenčín,
3. Základná škola Janka Palu, Nemšová,
Základná škola s materskou školou Omšenie,
Základná škola s materskou školou
Michala Rešetku, Horná Súča,
Základná škola Hodžova, Trenčín.

21. ROČNÍK ŽIACKEHO HALOVÉHO
FUTBALOVÉHO TURNAJA
O PRIMÁTORSKÚ VÁZU.

Po istom čase pricestovala moja žena za
mnou do Nemšovej, kde nás čakalo veľké prekvapenie. V našom dome bol nájomník a nemohli sme sa doň nasťahovať. Problémy sa
nám však podarilo spoločnými silami zdolať.
Ja som pracoval ako pekár a keď pomery dovolili, zamestnala sa i moja žena v pekárni, v ktorej sme spolu pracovali až do dôchodku. Spolu
sme vychovali 2 deti, 4 vnúčatá a 2 pravnúčatá.

PRÍJEMNÉ PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV, VEĽA VODY,
POHODY, SPOKOJNOSTI A RADOSTÍ ŽELÁ REDAKČNÁ RADA
VŠETKÝM ČITATEĽOM NEMŠOVSKÉHO SPRAVODAJCU.

19. ROČNÍK ZIMNEJ
HALOVEJ MINILIGY VO FUTBALE
KONEČNÉ PORADIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Flamengo,
69 FC Fofo,
Aljaška,
FC Niva,
Aqua,
BSC Kolo,
Monolit,

8.
9.
10.
11.
12.

Espaňa,
ICS 05,
Alicante,
FC Hilton,
Dynamo,
FC Nepopijem,
FC Limetka.

Najlepší strelec: Takáč Michal Monolit.
Najlepší brankár: Forgáč Matej BSC Kolo.
Najlepší hráč: Ďuriš Peter Flamengo.
Najlepší hráč do 18 rokov: Mojto Miloš ICS 05

Najlepšia osobnosť: Častulín Roman Aqua.
Najtechnickejší hráč: Pleva Libor FC Fofo.
Univerzálny hráč: Machara Peter Aljaška.
Najužitočnejší hráč: Bobot Jozef Flamengo.
SPONZORI:
firma BSC Line p. Bernard Bagín,
Mesto Nemšová,
firma Rona a.s. Lednické Rovné p. Ing.Hanák,
Zlatníctvo Impex p. Mgr. Mária Haljaková,
New York Pub p. Puliš
a Reštaurácia Nemšovanka p. Švorec.

KONEČNÉ PORADIE:
1. NTS Nemšová st. žiaci,
2. NTS Nemšová ml. žiaci,
3. TJ Kľúčové,
4. TJ Jelšovce,

PRIPRAVUJEME
Futbal: 9. a 10. III.
začiatok majstrovských súťaží
jar 2012/2013

5. TJ Ľuborča,
6. NTS Nemšová prípravka.
Najlepší strelec: Damián Vavrúš Nemšová,
Najlepší hráč: Samuel Húdek Nemšová,
Najlepší brankár: Marián Fúska Jelšovce.
Florbal:
Play off extraligy žien: - Nemšová - Hurikán
Bratislava, 9.a 10. III. ŠH Púchov
Veľkonočný turnaj vo florbale
o pohár primátora Nemšovej 23. 3.
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