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NEMŠOVSKÝ

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 34 z 18. riadneho zasadnutia Mestské−
ho zastupiteľstva Nemšová zo dňa 16. decembra 2009.
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní:
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Materiály predložené na rokovanie MsZ Nemšová dňa
16.12.2009
2. Správu ku kontrole plnenia uznesení MsZ Nemšová č.
33, 32, 31, 27, 26, 24 z roku 2009, č. 22, 21, 17 a č. 15 z
roku 2008 tak, ako bola predložená na rokovanie MsZ
3. Uznesenie zo schôdzky komisie sociálno−zdravotnej
zo dňa 2.12.2009, komisie obchodu, ochrany spotrebiteľa,
VP a podnikania zo dňa 1.12.2009
4. Zápis zo schôdzky MsV č. 2 Kľúčové zo dňa 25.11.2009
5. Návrh VZN mesta Nemšová č. 15/2009, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN mesta Nemšová č. 7/2008 o miestnych
daniach tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
6. Návrh VZN mesta Nemšová č. 16/2009 – Zásady hos−
podárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová tak,
ako bol predložený na rokovanie MsZ
7. Návrh VZN mesta Nemšová č. 17/2009, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN mesta Nemšová č. 6/2008 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej ško−
le, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol−
ského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákla−
dov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základ−
nej umeleckej škole tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
8. Návrh VZN mesta Nemšová č. 18/2009 o určení výš−
ky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ
a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta
Nemšová tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
9. Návrh VZN mesta Nemšová č. 19 o určení názvu ulíc
v časti Nemšová−IBV Vlárska III
10. 1.1 Dôvodovú správu k rozpočtu VPS, m.p.o. Ne−
mšová na roky 2010−2012
1.2 Programový rozpočet VPS, m.p.o. Nemšová na roky
2010−2012
11. Návrh cenového výmeru VPS na poskytovanie poh−
rebných a cintorínskych služieb s účinnosťou od 1.1.2010
tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
12. Návrh poplatkov v autodoprave VPS, m.p.o. Nemšo−
vá s účinnosťou od 1.1. 2010 tak, ako bol predložený na
rokovanie MsZ
13. Návrh programového rozpočtu mesta Nemšová na
roky 2010−2012 tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
14. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Ne−
mšová k programovému rozpočtu mesta na roky 2010−2012
tak, ako bolo predložené na rokovanie MsZ
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
mesta Nemšová na I. polrok 2010 tak, ako bol predložený
na rokovanie MsZ
16. Návrh plánu zasadnutí MsZ Nemšová na rok 2010
tak, ako bol predložený na rokovanie MsZ
17. a) Umiestnenie a výstavbu dvoch nájomných byto−
vých domov – 8 b. j. Ul. Mládežnícka a 16 b.j. na Ul. Špor−
tovcov
b) Spolufinancovanie výstavby nájomných bytov vrátane
infraštruktúry
c) Vystavenie bankovej záruky za úver na výstavbu ná−
jomných bytov vlastnou vista bianko zmenkou v prospech
VÚB, a.s. na sumu 978.480,12
d) Zaradenie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta
Nemšová na r.2010 a počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB
18. a) Poskytnutie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájom−
ných bytov − 8 b. j. Ul. Mládežnícka a 16 b.j. na Ul. Športov−
cov, vrátane dotácie z MV a RR SR na technickú vybavenosť
b) Obstarávaciu cenu stavby pri 8 b.j. vo výške 381.425,95 eur
c) Obstarávaciu cenu stavby pri 16 b,j. vo výške 764.129,26 eur
d) Požiadavku o úver zo ŠFRB vo výške 75% obstará−
vacej ceny stavby, ktorá predstavuje čiastku pri 8 b.j.
281.641,40 eur, pri 16 b.j. 563.770,86 eur
e) Podiel vlastných prostriedkov vo výške 13.754,25 eur
f) Spôsob zabezpečenia záväzku, kde ručenie za úver
preberá VÚB Trenčín
(dokončenie na str. 3)
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Pýtame sa Jána Mindára,
primátora mesta Nemšová
Pán primátor mohli by ste informovať rodičov detí Ma−
terskej školy Ul. Odbojárov 1777/8A o sťahovaní sa z
dôvodu prestavby škôlky?
V rámci výzvy ROP 1.1 −2009/01 v opatrení 11 infraštruk−
túry vzdelávania projektu „Obnova integrovanej materskej
škôlky v Nemšovej“ po podpísaní zmluvy ministrom výstav−
by SR sa od apríla 2010 uskutoční výstavba tohto objektu a
to oprava obvodového plášťa celej budovy, zateplenie, kom−
pletná výmena okien, zateplenie strešných konštrukcií a aj
kompletná rekonštrukcia interiéru materskej škôlky. Doba výstavby je pred−
pokladaná na 6 mesiacov a deti materskej školy budú presťahované: 5 – 6
ročné – III. trieda do priestorov Spojenej katolíckej školy v Nemšovej, U.
Školská 9, Nemšová, deti 3 – 5 ročné − I. a II. trieda do Kultúrneho centra v
Nemšovej, Ul. Ľuborčianska 2.
Mohli by ste čitateľom NS uviesť niektoré aktuálne matričné údaje?
V roku 2009 na úseku evidencie obyvateľstva a matriky s porovnaním s
rokom 2008 bol:
2009
2008
počet obyvateľov mesta celkom
6.271
6.271
z toho
mužov
3.109
3.111
žien
3.162
3.160
podľa častí Nemšová
4.022
4.004
Ľuborča
1.319
1.341
Kľúčové
666
660
Tr. Závada
264
266
počet narodených detí
56
68
počet prihlásených občanov
65
84
počet úmrtí
51
48
počet odhlásených občanov
70
73
z toho mimo územia SR
4
3
celkový prírastok
121
152
celkový úbytok
121
121
prechodný pobyt
52
56
počet sobášov
47
33
z toho:
cirkevné
40
28
občianske
7
5
delegované
0
1
počet rozvedených manželstiev
11
12
V súčasnosti je v meste Nemšová 219 evidovaných nezamestnaných. Z
toho dlhodobo, ktorí sú nezamestnaní na 365 dní (alebo 1 rok) je 30. Z týchto
dlhodobo nezamestnaných pracovalo v meste na malých obecných služ−
bách na dohodu s mestom 6 občanov a na dohodu s Úradom práce, sociál−
nych vecí a rodiny v Trenčíne 4 nezamestnaní. Títo sa podieľali hlavne na
separovaní papiera, plastov, tetrapakov, skla, na obsluhe zberného dvora a
zabezpečovaní čistoty mesta.
V uplynulých dvoch týždňoch 19. a 20 marca v Ľuborči a Kľúčovom a
26. a 27. marca v Nemšovej a Trenčianskej Závade sa konalo jarné upra−
tovanie mesta. Ako ste spokojní s účasťou na týchto prácach?
Čistili sa verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodin−
ných domov, okolie prevádzok, škôl, cintorínov a podobne. Mesto sa vyčis−
tilo a skrásnelo. Touto cestou by som rád srdečne poďakoval organizáciám,
firmám a školám, ktorí sa zapojili do jarného upratovania, Verejnoprospeš−
ným službám, m.p.o. bez ktorých by sa takéto upratovanie nedalo zrealizo−
vať, ale najmä mašim spoluobčanom.
Čo považujete v súčasnosti za prvoradé stavebné aktivity v meste?
Ukončila sa rekonštrukcia budovy ZŠ J. Palu 2 v Nemšovej. Na jej rekon−
štrukciu získalo mesto zo Štrukturálnych fondov EÚ dotáciu vo výške 807053
euro a z vlastných finančných prostriedkov vyčlenilo mesto 326543 euro. V
súčasnosti sa vykonáva odstraňovanie kolaudačných závad a úprava oko−
lia školy. Ďalej sa pokračuje vo výstavbe mestského múzea, ktoré sa stavia v
rámci cezhraničnej spolupráce s mestom Hluk s názvom projektu„ Po sto−
pách histórie a tradícií Hluku a Nemšovej“. Predpokladaný termín jeho ukon−
čenia sa posúva o 2 mesiace. Z dôvodu výstavby spevnených plôch sa usku−
točňuje výrub drevín na tejto parcele. Taktiež sa vykonávajú prípravne práce
k projektu "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" a s tým výrub určených
drevín na Ul. Sklárskej.
Ďakujem za rozhovor.
E.B.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
(dokončenie zo str. 2)
g) Nájomný charakter bytov
19. Prehľad integrovanej straté−
gie rozvoja územia Miestnej akčnej
skupiny Vršatec a návrh na vstup
mesta Nemšová do MAS Vršatec
20. Návrh Doplnku č.1 k Poriad−
ku odmeňovania mesta Nemšová
B/ RUŠÍ
1. Uznesenie č. 21 B/ 7 zo dňa
19.novembra 2008
2. Uznesenie č. 23 B/ 1 a č. 23
B/ 4 zo dňa 28. januára 2009
C/ SCHVAĽUJE
1. VZN mesta Nemšová č. 15/
2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Nemšová č. 7/2008 o miest−
nych daniach tak, ako bolo predlo−
žené na rokovanie MsZ
2. VZN mesta Nemšová č. 16/
2009 – Zásady hospodárenia a na−
kladania s majetkom mesta Nemšo−
vá tak, ako bolo predložené na ro−
kovanie MsZ
3. VZN mesta Nemšová č. 17/
2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Nemšová č. 6/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej do−
chádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt die−
ťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školské−
ho klubu detí
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhra−
dy v školskej jedálni
o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so štú−
diom na základnej umeleckej škole
tak, ako bolo predložené na roko−
vanie MsZ
4. VZN mesta Nemšová č. 18/
2009 o určení výšky dotácie na pre−
vádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na
dieťa MŠ a na dieťa školského za−
riadenia so sídlom na území mesta
Nemšová tak, ako bolo predložené
na rokovanie MsZ
5. VZN mesta Nemšová č. 19/
2009 o určení názvu ulíc v mest−
skej časti Nemšová – IBV Vlárska
III tak, ako bolo predložené na ro−
kovanie MsZ
6. Programový rozpočet VPS,
m.p.o. Nemšová na rok 2010 tak,
ako bol predložený na rokovanie
MsZ
7. Finančný plán VPS, m.p.o.
Nemšová na rok 2010 tak, ako bol
predložený na rokovanie MsZ
8. Cenový výmer VPS, m.p.o.
Nemšová na poskytovanie pohreb−
ných a cintorínskych služieb s účin−
nosťou od 1.1. 2010 tak, ako bol
predložený na rokovanie MsZ
9. Poplatky v autodoprave VPS,
m.p.o. Nemšová s účinnosťou od
1.1.2010 tak, ako boli predložené na
rokovanie MsZ

10. Programový rozpočet mesta
Nemšová na rok 2010 tak, ako bol
predložený na rokovanie MsZ
1. Plán kontrolnej činnosti hlav−
ného kontrolóra mesta Nemšová na
I. polrok 2010 tak, ako bol predlo−
žený na rokovanie
2. Plán zasadnutí MsZ Nemšová
na rok 2010 tak, ako bol predlože−
ný na rokovanie MsZ
13. a) Umiestnenie a výstavbu
dvoch nájomných bytových domov
– 8 b. j. Ul. Mládežnícka a 16 b.j. na
Ul. Športovcov
b) Spolufinancovanie výstavby
nájomných bytov vrátane infraštruk−
túry
c) Vystavenie bankovej záruky
za úver na výstavbu nájomných
bytov vlastnou vista bianko zmen−
kou v prospech VÚB, a.s. na sumu
978.480,12
d) Zaradenie splátok úveru zo
ŠFRB do rozpočtu mesta Nemšová
na rok 2010 a počas trvania zmluv−
ného vzťahu so ŠFRB
14. a) Žiadosť o poskytnutie úveru
zo ŠFRB na výstavbu nájomných
bytov – 8 b. j. Ul. Mládežnícka a 16
b.j. na Ul. Športovcov, vrátane do−
tácie z MV a RR SR na technickú
vybavenosť
b) Obstarávaciu cenu stavby pri
8 b.j. vo výške 381.425,95 eur
c) Obstarávaciu cenu stavby pri
16 b,j. vo výške 764.129,26 eur
d) Požiadavku o úver zo ŠFRB
vo výške 75% obstarávacej ceny
stavby, ktorá predstavuje čiastku pri
8 b.j. 281.641, 37 eur, pri 16 b.j.
563.770,86 eur
e) Podiel vlastných prostriedkov
na výstavbu 8 b. j. Ul. Mládežnícka
a 16 b.j. na Ul. Športovcov vo výš−
ke 13.754,25 eur
f) Spôsob zabezpečenia záväz−
ku počas doby výstavby, kde ruče−
nie za úver zo ŠFRB preberá VÚB
a,s. Trenčín
g) Nájomný charakter bytov
15. Vstup mesta Nemšová do
Miestnej akčnej skupiny Vršatec
16. Doplnok č. 1 k Poriadku od−
meňovania mesta Nemšová tak, ako
bol predložený na rokovanie MsZ
17. Financovanie krúžku „Infor−
matika pre dospelých“ v Spojenej
katolíckej škole Nemšová
D/ ODVOLÁVA
1. Z Rady školy pri Základnej
škole Nemšová, Ulica Janka Palu 2
Martinu Horváthovú
E/ VOLÍ
1. Do Rady školy pri Základnej
škole Nemšová, Ulica Janka Palu 2
Stanislava Husára, bytom Nemšo−
vá, ako delegovaného zástupcu zria−
ďovateľa.
Uznesenie č. 35 z mimoriad−
neho zasadnutia Mestského za−

stupiteľstva Nemšová zo dňa 28.
januára 2010 Mestské zastupiteľ−
stvo po prerokovaní
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Návrh na predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy OP cezhraničnej spo−
lupráce SR–ČR 2007−2013 za úče−
lom realizácie projektu „Spoloční bez−
peční susedia“, ktorého ciele sú v
súlade s platným Územným plánom
mesta a platným
Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta
− zabezpečenie realizácie projek−
tu po schválení žiadosti o NFP
− financovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených vý−
davkov na projekt, t.j. vo výške 42
855,00 eur
2. Návrh na predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy OP cezhraničnej spo−
lupráce SR – ČR za účelom reali−
zácie projektu „Protipovodňová opa−
tření a varovný systém Řeka – Vlá−
ra – Váh, II. etapa“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plá−
nom obce a platným Programom hos−
podárskeho a sociálneho rozvoja
mesta
− zabezpečenie realizácie projek−
tu po schválení žiadosti o NFP
− výšku celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.j. 136.772 eur
− financovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených vý−
davkov na projekt, t.j. vo výške
6838,60 eur
3. Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za II. polrok
2009 tak, ako bola predložená na
rokovanie MsZ
4. Návrh na vyplatenie odmeny
primátorovi mesta Nemšová, zá−
stupcovi primátora mesta Nemšová
a hlavnej kontrolórke mesta Nemšo−
vá za 2. polrok 2009 tak, ako bolo
predložené na rokovanie MsZ
5. Návrh na poskytnutie dotácie
– príspevku na činnosť pre RVS VV

Nemšová z rozpočtu mesta Nemšo−
vá vo výške 6.193 na bežné výda−
je spojené s prevádzkou spoločnosti
B/ SCHVAĽUJE
1. Predloženie žiadosti o nená−
vratný finančný príspevok v rámci
výzvy OP cezhraničnej spolupráce
SR–ČR 2007−2013 za účelom reali−
zácie projektu „ Spoloční bezpeční
susedia“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom mesta
a platným
Programom hospodárskeho a so−
ciálneho rozvoja mesta
− zabezpečenie realizácie projek−
tu po schválení žiadosti o NFP
− financovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených vý−
davkov na projekt, t.j. vo výške 42
855,00 eur
2. Predloženie žiadosti o nená−
vratný finančný príspevok v rámci
výzvy OP cezhraničnej spolupráce
SR – ČR za účelom realizácie pro−
jektu „Protipovodňová opatření a
varovný systém Říka – Vlára – Váh,
II. etapa“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom mesta
a platným Programom hospodárske−
ho a sociálneho rozvoja mesta
− zabezpečenie realizácie projek−
tu po schválení žiadosti o NFP,
− výšku celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.j. 136.772 eur
− financovanie projektu vo výške
5 % z celkových oprávnených vý−
davkov na projekt, t.j. vo výške
6838,60 eur
3. Vyplatenie odmeny primátoro−
vi mesta Nemšová, zástupcovi pri−
mátora mesta Nemšová a hlavnej
kontrolórke mesta Nemšová za 2.
polrok 2009 tak, ako bolo predlože−
né na rokovanie MsZ
4. Poskytnutie dotácie − príspev−
ku na činnosť pre Regionálnu vodá−
renskú spoločnosť Vlára−Váh z roz−
počtu mesta Nemšová vo výške
6.193 eur na bežné výdaje spojené
s prevádzkou spoločnosti.
Ján Mindár, primátor mesta

Oznam
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že platobné vý−
mery na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad na rok 2010 si budú
môcť vyzdvihnúť tak, ako každoročne, v priestoroch
mestského úradu, ul. SNP 2 (vedľa stavebného úradu) v
mesiaci apríl 2010. Zároveň si občania pri preberaní
platobných výmerov na daň z nehnuteľností a poplatok
za komunálny odpad môžu uvedené poplatky uhradiť v
hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom ban−
kového terminálu.
E.P.
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Verejno−prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová

Kalendár zberu triedeného odpadu
v meste Nemšová rok 2010
(PET fľaše, papier, fólia, tvrdené plasty,
tetrapakové obaly, kovové obaly)
Termíny vývozu PET fliaš:
21. a 22. január
18. a 19. február
17. a 18. marec
15. a 16. apríl
20. a 21. máj
24. a 25. jún
15. a 16. júl
19. a 20. august
23. a 24. september
21. a 22. október
25. a 26. november
16. a 17. december
Termíny vývozu papiera:
11. marec
17. jún
9. september
9. december
Termíny vývozu tvrdených plastov a fólie:
24. február
26. máj
25. august
16. november
Termíny vývozu viacvrstvových kombinovaných
obalov − (tetrapakových) a kovových obalov
3. marec
2. jún
8. september
1. december

ZMENA!
Termíny zberu KOMUNÁLNEHO ODPADU
Marius Pedersen, a.s. Trenčín v roku 2010
párny týždeň − streda − vyváža sa komunálny od−
pad v Ľuborči, Kľúčovom, Trenčianskej Závade a 1100
l nádoby pri obytných domoch aj v časti Nemšová
nepárny týždeň − streda − vyváža sa komunálny
odpad v celej Nemšovej, rodinné domy aj 1100 l ná−
doby pri obytných domoch.
V prípade zmeny termínu vývozu z dôvodu štátnych
sviatkov, alebo pamätných dní počas roka, ktoré pri−
padnú na stanovený termín budú tieto oznámené ces−
tou mestského rozhlasu.
Senior klub Nemšová, Jednota dôchodcov Sloven−
ska, MO Únia žien Slovenska, MO a Mesto Nemšo−
vá pri príležitosti 20. výročia založenia Senior
klubu v Nemšovej Vás pozývajú na

Tradičnú výstavu prác
ľudovej tvorivosti
konanú pri príležitosti „sviatku Dňa matiek“
ktorá sa uskutoční v dňoch

7. až 9. mája 2010
7. mája piatok v čase od 15.00 do 18.00 hod.
8. mája sobota a 9. mája nedeľa v čase
od 10.00 do 18.00
v zasadačke Kultúrneho centra na I. poschodí za
účasti vystavovateľov z Nemšovej, okolitých obcí
a žiakov nemšovských škôl.

Srdečne Vás pozývame

OZNAMUJÚ OBČANOM MESTA AKO AJ ŠIROKEJ VEREJNOSTI, O POSKY−
TOVANÍ NASLEDOVNÝCH POHREBNÝCH A CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB
− Správa a prevádzkovanie všetkých
pohrebísk a domov smútku v meste
Nemšová: − Dom smútku Nemšová, ul.
Moravská, ul. Janka Paľu,
− Dom smútku Ľuborča, ul. Družstevná,
− Dom smútku Kľúčové, ul. Trenčian−
ska,
− Cintorín Trenčianska Závada
− Prenájom hrobových miest a vý−
ber poplatkov na 10 rokov, obnova a
predĺženie užívacieho práva hrobu na
každých ďalších 10 rokov.
− Prepožičanie miesta pre postave−
nie hrobky na 10 rokov a následná
obnova a predĺženie užívacieho práva
na 10 rokov.
− Prenájom Domu smútku na smú−
točné obrady s tým spojené ako:
− sprostredkovanie hudby, spevákov,
kapely, reprodukovanej hudby
− organizovanie rozlúčkového obradu
− Zabezpečenie prevozu zosnulých
osôb na území SR a susedných krajín
klimatizovaným pohrebným vozidlom
HYUNDAI.

− Použitie chladiaceho zariadenia
(boxov) k uloženiu zosnulého pred poh−
rebom.
− Predaj rakiev
− Kopanie hrobov a pochovávanie
zosnulých, zhotovenie obrúb na
všetkých mestských cintorínoch
− Vydávanie povolenia na vybudo−
vanie hrobky alebo obruby
− Vedenie evidencie zosnulých na
mestských cintorínoch, zabezpečenie
úpravy a starostlivosť o areál cintorínov,
ako aj iné nešpecifikované služby podľa
požiadavky pozostalých.
Poznámka: Hrobové miesto a miesto
pre umiestnenie hrobky určujú na zá−
klade platného cintorínskeho poriadku
Verejno−prospešné služby m.p.o. Ne−
mšová prostredníctvom správcu cinto−
rínov.
Informácie o prevoze zosnulých a
predaji rakiev získate na:
VPS m.p.o. Mierové námestie 21,
Nemšová − tel. 32/6598422, 0907/
483886, alebo na www.nemsova.sk

VÝZVA PRE POZOSTALÝCH
* Verejno−prospešné služby, mest−
ská príspevková organizácia Nemšo−
vá oznamuje všetkým nájomcom (po−
zostalým) hrobových miest na mest−
ských cintorínoch: Ústredný cintorín ul.
Moravská, cintorín Nemšová Ul. Jan−
ka Palu, cintorín Ľuborča Ul. Družstev−
ná, cintorín Trenčianska Závada Ul.
Podhorská a cintorín Kľúčové Ul. Tren−
čianska, že ako správca mestských cin−
torínov spracováva na hrobové mies−
ta nové nájomné zmluvy.
* Dovoľujeme si preto požiadať
všetkých nájomcov hrobových miest (aj
tých, ktorí majú uhradený poplatok no
nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu),
aby sa dostavili do budovy VPS, m.p.o.
Nemšová, Mierové námestie 21, v pra−
covných dňoch v čase od 8.00 – 11.30
hod. a 12.00 − 14.30 hod. s podrobný−
mi údajmi o zosnulom (meno, priez−
visko, dátum narodenia, dátum úmr−
tia) a vlastným identifikačným dokla−
dom (občiansky preukaz), prípadne
zaslali tieto údaje písomne na vyššie
uvedenú adresu prevádzkovateľa poh−
rebiska, alebo elektronickou formou na
e−mail: vps@nemsova.sk.
* Tieto údaje sú nevyhnutne potreb−

né k vypracovaniu Zmluvy o nájme
hrobového miesta, na základe ktorej
bude možné užívať hrobové miesto
(po splnení zmluvných podmienok) na
dobu neurčitú. Nájomcovia hrobových
miest, ktorí nemajú uhradený popla−
tok za prenájom hrobového miesta
musia tento uhradiť pred uzatvorením
zmluvy. V prípade ak ani po upozor−
není nájomca neuhradí poplatok za
prenájom hrobového miesta dôjde k
zániku nájomného práva na hrobové
miesto. Z uvedeného dôvodu je preto
nutné bezodkladné nahlásenie potreb−
ných údajov a uhradenie poplatku za
hrobové miesto.
* Zároveň upozorňujeme nájomcov
hrobových miest, že je dôležité ozna−
čovať hroby identifikáciou zosnulého
z dôvodu digitalizácie a fotografické−
ho zobrazovania hrobov a celých poh−
rebísk v internetovom portáli:
www.slovenskecintoriny.sk.
* Veríme, že uvedené skutočnosti
budete rešpektovať a splníte si svoju
povinnosť, uzatvoriť zmluvu na prená−
jom hrobového miesta.
Mgr. Ladislav Palička, vedúci
VPS, m.p.o

Kresťanskodemokratický klub v Nemšovej a Mesto Nemšová
srdečne pozývajú všetky mamičky, babičky a prababičky
na oslavy „DŇA MATIEK“ v nedeľu 9. mája o 15.00. hod.
do Kultúrneho centra v Nemšovej.
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Veľká noc − najstarší kresťanský sviatok
Veľká noc nie je len oslavou jari,
keď zo zamrznutej zeme vyrastá trá−
va, rozkvitá zasnežená lúka... Je to
sviatok, keď sa slávi zmŕtvychvstanie
Pána Ježiša.Je to najstarší kresťan−
ský sviatok. Cez veľkonočné sviatky
je tradíciou pôst a neje sa mä−
so.Významné dni sú Zelený štvrtok,
ktorý je pomenovaný pravdepodob−
ne podľa zelenej Getsemanskej zá−
hrady, kde sa Pán Ježiš modlil a bol
zatknutý vojakmi. Hlavným dôvodom
svätenia tohto dňa je ustanovenie
Večere Pánovej.
Na Veľký piatok si kresťania pripo−
mínajú smrť Ježiša Krista na kríži. Biela
sobota je prípravným dňom pred veľ−

konočnými sviatkami. Ježiš bol pocho−
vaný do hrobu. Na Veľkonočnú ne−
deľu vstáva Ježiš Kristus zmŕtvych.
Veľkonočný pondelok je oslavou zmŕt−
vychvstalého Ježiša Krista.
Stáva sa, že je zabudnutá pravá
podstata tohto sviatku, pretože typic−
ké veľkonočné zvyky − oblievanie vo−
dou, šibanie prútikmi, maľovanie veľ−
konočných vajíčok, rozdávanie čoko−
ládových zajačikov a kuriatok − ne−
májú kresťanský pôvod.
Aj keď som ešte len dieťa, chcem
sa zapojiť do slávenia Veľkej noci tým,
že budem dodržiavať pôsť, niežeby ma
niekto nútil, ale preto, lebo chcem.
Tímea Korgová, 5.B

Spievajúca margarétka
Na lúke, kto−
rá bola plná
pestrofarebných
kvetov, rástla
milá a krásna
margarétka.
Bola iná ako
ostatné kvety.
Vždy okolo obe−
da začala ten−
kým hláskom spievať. „O čom dnes spie−
vaš, margarétka?“, opýtal sa jej zvon−
ček. „Spievam o slniečku, ktoré celý deň
putuje po nebi, o vôni kvetov, o nád−
hernej láske. Ľudia sa menia, prestali
sa usmievať a neprejavujú si lásku. Je
to veľmi smutné.“
Margarétkin spev začal slabnúť.
Kvietky na lúke sa naľakali. Mali obavy,
aby margarétka nezvädla, kto ich bude

tešiť a obveseľovať? Zašli za múdrou
sovou, aby im poradila, ako by ich smut−
nú priateľku vyliečili. Prastará sova sú−
hlasila, pretože bez margarétkinho spe−
vu by ani vtáčiky neštebotali, ani potô−
čik by nežblkotal. Darovala kvietkom
čarovný prášok. Prikázala im, že ak ho
rozprášia široko−ďaleko, a najmä okolo
margarétky, tak sa začnú diať čudné veci.
A naozaj. Všetci, ktorí sa nadýchali ča−
rovného prášku, zrazu začali byť na seba
milí, začali si prejavovať priateľstvo, lás−
ku. A margarétka spievala ďalej − svo−
jím hlasom tešila všetkých okolo. A mož−
no spieva dodnes.
Aké je ponaučenie z tohto príbehu?
„Láska je ako pestrofarebná lúka, kto
raz na ňu vkročí, je očarený a späť ne−
nájde cestu.“
Mária Zemanovičová, 5.B ZŠ

Bohoslužby na Veľkonočné sviatky
ZELENÝ ŠTVRTOK − slávnosť Pánovej večere
− deň ustanovenia Najsv. Sviatosti Oltárnej
a sviatosti Kňazstva.
Svätá omša bude o 18,00 hod. vo farskom kostole.
VEĽKÝ PIATOK − deň utrpenia a smrti Pána
− deň pokánia − je povinnosť zachovať prísny pôst.
Veľkopiatkové obrady budú o 17,00 hod. vo farskom kostole.
− po obradoch bude vyložená Najsv. Sviatosť Oltárna
v Božom hrobe do 21,00 hod.
BIELA SOBOTA − Veľkonočná vigília
− Najsv. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Božom hrobe
od 8,00 hod do slávenia vzkriesenia Pána.
− Slávnosť vzkriesenia Pána začne sv. omšou o 18,00 hod.
vo farskom kostole.
− potom, ako je zvykom, bude procesia s Najsv. Sviatosťou
Oltárnou ulicami mesta.
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA − slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania − najväčší
sviatok v roku
Sväté omše − Nemšová: 8,00, 10,15 a 17,30 hod.
− Kľúčové: 7,30 hod.
− Trenčianska Závada: 8,45 hod.
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Sväté omše − Nemšová: 8,00 a 10,15 hod.
− Kľúčové: 7,30 hod.
− Trenčianska Závada: 8,45 hod.

www.nemsova.sk
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KRÍŽ A ZMŔTVYCHVSTANIE
Pravdu o zmŕtvychvstaní nie je vždy ľahké prijať,
pretože sa protiví našej skúsenosti a káže nám otvoriť
sa pre tajomstvo. Ak rozjímame nad úryvkami Evan−
jelií, ktoré hovoria o Zmŕtvychvstaní Ježiša, neustále
pamätajme na to, že máme dočinenia s veľkým ta−
jomstvom viery. Vo veľkonočnom tajomstve sa dotý−
kame nepredvídateľnej Božej činnosti, absolútnej
novosti Boha, ktorý neustále všetko robí nové (por.
Zjv 21, 5).
Vlastne táto absolútna novosť Boha je pre nás
najťažšie prijateľná. Ona bola najťažšia aj pre Ježi−
šových Apoštolov. Kristus bude musieť dlho rozpty−
ľovať pochybnosti a nedôveru učeníkov. Tomáš sa
bude dožadovať potvrdenia totožnosti ukrižovaného
a Zmŕtvychvstalého Ježiša. Bude chcieť vložiť prsty
do rán po klincoch a ruku do Jeho prebodnutého
boku (por. Jn 20, 24−29).
Nielen Apoštoli mali ťažkosti s prijatím tajomstva
Ježišovho Zmŕtvychvstania. Je to tak šokujúca prav−
da, že prijatiu tohto tajomstva sa vzpierali a naďalej
sa vzpierajú mnohí. Stopy tohto odporu nájdeme v
činnosti sv. Pavla, ktorý z dôrazom hlása: „Ak sa
hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože
niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď
ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriese−
ný.“ (1 Kor 15, 12−13).
Centrálna pravda, ktorou sa všetko začína v kres−
ťanstve, je kríž a zmŕtvychvstanie. Ježišov Kríž na−
dobúda lesk slávy vďaka zmŕtvychvstaniu a cez zmŕt−
vychvstanie. Keby Kristus nevstal z mŕtvych, bol by
iba jedným z nešťastných ľudí, ktorí zo závisti farize−
jov a neschopnosti sudcovskej moci Rimanov od−
visli na šibenici kríža.
Pre mnohých kresťanov rozjímanie o umučení a
smrti Ježiša je modlitbou, ktorú sa modlia veľmi čas−
to a veľmi radi. Vieme, ako smútime za Ježišom
zmučeným, poníženým, zbičovaným, ukrižovaným,
ale nie vždy sa dokážme radovať s Ježišom Zmŕt−
vychvstalým, s Ježišom, ktorý vystupuje do neba a
sadá si po pravici Otca. Hovoríme neraz, že náš ži−
vot z Božieho dopustenia je poznačený krížom a
utrpením. Treba nám však vždy pamätať na to, že je
to iba časť pravdy. Druhú časť tejto pravdy tvorí tvr−
denie, že náš život má byť poznačený taktiež rados−
ťou a pokojom, ktoré prináša Zmŕtvychvstalý Ježiš.
Sv. Ignác, keď nás uvádza do rozjímania o Zmŕt−
vychvstalom Ježišovi, tak nám prikazuje prosiť o mi−
losť veselosti a silnej radosti, ktorá vyplýva z tak veľ−
kej slávy a radosti Krista, pretože nie je v našej moci
nadobudnúť a zachovať si veľkú zbožnosť, silnú lás−
ku, slzy alebo iné duchovné potešenie, ale všetko je
to darom a milosťou Boha, nášho Pána.
Posledným cieľom nášho života nie je bolesť a
trápenie, ale účasť na sláve a radosti spolu so Zmŕt−
vychvstalým Kristom. Ježiš odchádza z tohto sveta v
bolesti a mukách, ale preto, aby sa mohol znovu
vrátiť ako plný slávy a aby mohol obdarovať svojich
milovaných plnosťou radosti, pokojom a slávou. Sv.
Pavol hovorí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepoču−
lo, ani do srdca ľudského nevstúpilo, čo Boh pripra−
vil tým, ktorí Ho milujú (1 Kor 2, 9). Rozjímanie o
Zmŕtvychvstalom Ježišovi nás má teda priviesť k vnú−
tornému prežívaniu tých veľkých vecí, aby Ježišova
radosť bola v nás a aby naša radosť bola úplná.
Mgr. Anton Košík, dekan
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MISIA NA ŠALAMÚNOVÝCH
OSTROVOCH
Minulý polrok navštívil SKŠ v Nemšovej misionár
don Peter Kuchár, SDB. Pripravil si pre nás pred−
nášku, ktorej sa zúčastnili všetci študenti SOŠ sv.
Rafaela. Porozprával nám o tom, ako prišiel na Ša−
lamúnove ostrovy, čo všetko tam robil a zažil.
Všetci domorodí obyvatelia sa k nemu správali
úctivo. Býval tam veľmi skromne, častokrát medzi
špinou a potkanmi. No ani napriek tomu sa nevrátil
domov. Našiel si tam veľa priateľov a viacerým ľu−
ďom pomohol. Don Peter rozprával všetkým o tom,
ako deti, ktoré chodia do školy sa nemajú častokrát
kde učiť. Chlapci, ktorí sa chcú oženiť, musia za svo−
ju budúcu manželku zaplatiť. Ak nemajú dostatok
peňazí, svadba sa neuskutoční. Zaujímavé bolo, keď
nám misionár opisoval, ako sa vybral do pralesa,
aby tam slúžil ľuďom svätú omšu. Musel zdolávať
veľa nebezpečných prekážok.

SPRAVODAJCA
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FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE
Škôlkari sa zabávali,
kto prišiel sa s chuti smial,
kým všetky hry neskončili
trval skvelý karneval.
10. februára 2010 sa v Materskej
škole na ulici Odbojárov konal KAR−
NEVAL.
Deti preoblečené za rozprávkové
bytosti, zvieratká a rôznych hrdinov
spolu so svojimi rodinnými príslušník−
mi sa zišli v slávnostne vyzdobenej
triede, kde spoločne privítali postavič−
ky z rozprávky A JE TO!
Na úvod si Pat a Mat chceli vyrobiť
masku, aby sa mohli karnevalu zúčast−
niť. Tak ako to u nich býva zvykom nie
všetko sa im podarilo a napriek tomu,
že zo zajkovej masky vyrobili masku
medveďa všetka námaha skončila dvo−
ma kusmi rozmočeného a roztrhané−
ho papiera. Všetko zachránila Karkul−
ka, ktorá im podarovala škrabošky a
tak si Pat a Mat s deťmi ešte na karne−
vale aj zatancovali.
V ďalšej časti karnevalu bola pre−
hliadka masiek, výber a ocenenie tých

najkrajších. Z prvej triedy za naj mas−
ku bola obdarovaná princezná Emy−
li, z druhej futbalista Riško a z tretej
triedy papagáj menom Rebeka. Sa−
mozrejme, že všetky deti dostali slad−
ké maškrty a nasledovali hry ako
Metlový tanec, Mráz a Stoličky, pri
ktorých sa v závere karnevalu bavili
najmä dospelí.
Nesmime zabudnúť na tombolu, v
ktorej bolo niekoľko skvelých výhier
ako napríklad poukážka do Wellness
centra – program Urob si sám, sú−
prava šperkov od Swarovského pod
názvom Kolienka na lanku, kryštál z
Lednických Rovní ala Plast to istí ale−
bo balíček od Mc Donalda Nejedz to
a mnoho ďalších, ktoré pripravil tvori−
vý kolektív učiteliek školy.
Výborná nálada, smiech, radosť
detí vytvorila atmosféru, ktorá sa podľa
slov rodičov preniesla i do rodín, čo
nás všetkých veľmi teší. Ďakujeme za
skvelé popoludnie a už teraz sa teší−
me na ďalšiu spoločnú akciu.
Web adresa: www.ms−nemsova.sk
VG

Najväčšia hodnota môjho života
Keď sa stretol s domorodým obyvateľstvom, tak
zistil, že sa nevedia ani prežehnať. Don Peter si
adoptoval na diaľku chlapca, ktorému poskytuje fi−
nancie na štúdium.Potvrdil nám, že to bola pre neho
veľká životná skúsenosť a určite sa tam niekedy ešte
vráti. Don Peter Kuchár v súčasnosti pracuje v Bra−
tislave na Miletičovej ulici v Provinciálnom dome. Je
delegátom pre misie v saleziánskej spoločnosti.
Oboznámil nás i s projektom adopcie tried na diaľ−
ku, do ktorého sa môžu zapojiť i študenti našej školy

Bližšie informácie o projekte môžeme nájsť na
adresách: www.savio.sk (o adopcii tried v Afrike)
www.tefere.sk (o Šalamúnových ostrovoch a adop−
cii študentov, ktorých chceme podporovať v štúdiu).
Myslím si, že táto prednáška bola veľmi zaujíma−
vá, poučná a všetkých zaujala.
Lucia Tomanová, 3.B SOŠ

Za najväčšiu hodnotu života pova−
žujem zdravie,porozumenie a rodinu. A
to z nasledovného dôvodu: Pretože, keď
nemám zdravie, tak som veľmi smutná
a trápim sa. Poviem si, prečo práve ja?
To je otázka, na ktorú len tažko
nájdem odpoveď.
Keď som zdravá, tak vtedy si ani
nedokážem uvedomiť, aký poklad vlast−
ním. Zdravie je dar, ktorý má nevyčísli−
teľnú hodnotu. Nemôžem si ho kúpiť,ale
môžem si ho chrániť, pokiaľ ho mám.
Veľa ľudí si ho neváži a za väčšiu hod−
notu považujú veci, ktoré sú síce pek−
né, no nie až tak dôležité. Kladiem si
otázku: Čo je lepšie? Mať značkové
oblečenie za veľa peňazí a kopu dra−
hocenných vecí, alebo mať len zdravie
a žiť radšej bez týchto vecí, ale šťastne
a skromne. Niektorí ľudia sú takí,že keď
sú bohatí, myslia si,že im patrí celý svet.
A vôbec nie sú vďační za zdravie. Mys−
lím si, že títo ľudia ho berú ako samo−
zrejmosť a v ich rebríčku hodnôt zabe−
rajú popredné miesto skôr bohatstvo a
sláva. Stretla som sa mnohokrát s ľuď−
mi, ktorí boli postihnutí a trpeli bolesťa−
mi a mnohokrát namiesto pomoci ob−
držali výsmech ľudí. Môj názor je taký,
že ľudia, čo si zdravie vážili a prišli oň,
musia denne sedieť u lekárov, chodiť
na dôležité vyšetrenia, kde im naprí−
klad často zistia zákernú chorobu, akou
je rakovina, či iné smrteľné choroby.
Pýtam sa: Čo majú takíto ľuďia zo živo−
ta? A predsa sa dokážu tešiť z každej

maličkosti. Sú šťastní, keď sa dožijú
ďalšieho dňa a lúče slnka im prežiaria
tvár. Mojím mottom je: Dožiť sa radosti
kvitnúceho rána je zázrak milosti, naj−
krajší dar od Pána. Vzhľadom na to, že
chodím s mojou mamou spievať po rôz−
nych ústavoch a nemocniciach, často
ma srdce bolí, keď vidím, ako títo ľudia
plačú, smútia a prosia Pána Boha o
silu a pomoc. Moja mama sa drží hes−
la: Ani jeden deň neprežiť bez toho,aby
nepomohla alebo nepotešila ľudí, ktorí
to práve potrebujú. Osobne ju chcem v
tom nasledovať a dúfam, že sa mi to
bude viac a viac dariť. Chcela by som
sa tešiť z každej maličkosti a vážiť si
ten poklad, ktorým je zdravie. Mať rodi−
nu je výborné,tá sa vždy snaží pomôcť
a povzbudiť, pokiaľ je správna. Bolí ma,
keď trpia dospelí,ale keď trpia deti a
zistia im vážnu chorobu, je to ešte via−
cej bolestivé.
Myslím si,že zdravie si treba vážiť,
lebo je to tá najväčšia hodnota každé−
ho človeka,ktorú asi vlastní, i keď si to
často nedokáže uvedomiť. Môj názor
je taký, že keď sa dokážeme tešiť z
úspechov druhých ľudí, vtedy budeme
cítiť pokoj na duši. Pretože, keď nedo−
prajeme druhému úspech a dokážeme
nenávidieť, vtedy naše vnútro požiera
závisť a od toho sa potom odvíja aj náš
zdravotný stav, pre ktorý je vnútorný po−
koj a pohoda na prvom mieste.
GABIKA BAGíNOVÁ
SKŠ, SOŠ sv. Rafaela, Nemšová
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VEREJNÁ ZBIERKA pre MESTSKÉ MÚZEUM NEMŠOVÁ
Vážení občania,
MESTSKÉ MÚZEUM NEMŠOVÁ, fi−
nancované z fondov EÚ, ktoré sa rea−
lizuje v rámci projektu cezhraničnej
spolupráce „ Po stopách historie a tra−
dic Hluku a Nemšové “ sa onedlho sta−
ne očakávanou skutočnosťou. Naplne−
nie troch expozícii múzea – Etnografic−
kej, Sklárskej a na Slovensku jedineč−
nej expozície Vojenskej kartografie a
topografie, je ušľachtilá a náročná úlo−
ha, ktorá sa nezaobíde bez vašej šted−
rej pomoci. Preto vás srdečne pozýva−
me k spoločnému budovaniu prvého
múzejného zbierkového fondu v našom
meste.
Darovaním predmetov, ktoré tvorili
súčasť pracovných i sviatočných dní
predkov žijúcich v našom regióne,
prispejete k zachovaniu dedičstva ne−
vyčísliteľnej historickej a duchovnej
hodnoty. Umožníte sprístupniť odkaz
minulých generácií širokej verejnosti a
pomôžete, najmä mladej generácii,
nachádzať vlastné korene.
ČO MÔŽETE DAROVAŤ?
Do plánovaných 3 expozícii múzea
– Etnografickej, Sklárskej a expozície
Vojenskej kartografie a topografie mô−
žete darovať (aj poškodené predmety):
• na národopisný materiál − písom−
né doklady, mapy, knihy, listiny, recep−
ty, pohľadnice, pozvánky, vyznamena−
nia, zástavy, staré obrazy, fotografie
• mince, zbrane, hasičské a športo−
vé predmety
• ľudové odevy a akékoľvek iné tex−
tílie
• predmety každodennej potreby,
• nábytok − zariadenia obývacej izby,
spálne a kuchyne
• staré poľnohospodárske a remesel−
né náradie, hračky, hudobné nástroje

• náboženské predmety a predmety
spojené s kresťanskými sviatkami, sláv−
nosťami a inými ľudovými zvykmi,
• úžitkové i umelecké sklárske vý−
robky (jednotlivé kusy aj neúplné sady)
• a ostatné predmety
TERMÍNY A MIESTA ZBIEROK
NEMŠOVÁ
10. apríl 2010 ( sobota ) od 8,00 −
do 16,00 hod. 12. apríl 2010 ( ponde−
lok )od 14,00 – do 18,00 hod. Miesto:
Nad lekárňou − ul. Hornov
ĽUBORČA
17. apríl 2010 ( sobota ) od 8,00 −
do 16,00 hod. Miesto: Požiarna zbroj−
nica
KĽÚČOVÉ a TRENČIANSKA
ZÁVADA
24. apríl 2010 ( sobota ) od 8,00 −
do 16,00 hod:
Miesto: Kľúčové − Požiarna zbrojni−
ca, Trenčianska Závada − Kultúrny dom
Väčšie predmety, ktoré nemôžete
sami dopraviť na zberné miesta, príde−
me k vám prevziať. Zavolajte nám na
tel.: 0908 726 335
Darované predmety budú prijaté na
základe pripravenej Darovacej zmluvy.
Výber exponátov sa bude konať pod
odbornou záštitou metodologického
garanta – Mestského múzea v Trenčí−
ne. Všetky ostatné darované predmety
budú tvoriť cenný archív múzea, z kto−
rého sa budú expozície dopĺňať a ob−
mieňať.
V mene tých, ktorým nie je vlastná
história ľahostajná, vám Mesto Nem−
šová srdečne ďakuje za pomoc pri
budovaní jedinečného stánku kultú−
ry, ktorý bude prezentovať poklady
histórie nášho regiónu ďaleko za jeho
hranicami.
Marcela Prekopová

www.nemsova.sk
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Návšteva v Strasburgu
Sľuby sa sľubujú a... Plnia sa. Poslanec vládnej
SDKÚ Peter Šťastný slovo dodržal a študentov na−
šej Strednej odbornej
školy svätého Rafaela
v Nemšovej pozval na
návštevu do sídla Eu−
rópskeho parlamentu a
Súdu pre ľudské práva
v Strasburgu. A tak sa
päť našich študentiek
tretieho ročníka −v
sprievode dvoch profe−
sorov− vydalo do sve−
ta. Zo Slovenska sme,
pravdaže, neboli jediní, ale z Bratislavy vyštartoval
celý autobus.
Strasburg sme pri príchode najskôr zvedavo skú−
mali spoza okien autobusu.
Len čo sme vystúpili, tešili sme sa, že preskúma−
me spomenuté európske inštitúcie, ale i historické
zákutia mesta.
Ale poďme pekne po poriadku. Parlament pripo−
mínal včelí úľ, no predsa sme v spleti uličiek, cho−
dieb, kaviarničiek, tlačového centra, jedálne, roko−
vacích miestností našli nášho hostiteľa Petra Šťast−
ného i ďalšieho poslanca Eduarda Kukana. Ochot−
ne nám odpovedali na naše otázky, prekvapili nás
svojou ochotou a ľudskosťou. Pripravili pre nás pre−
hliadku mesta, plavbu loďou, slávnostnú večeru. Ani
my, pozvaní sme na nich nezabudli. Niektorí im da−
rovali tričká či propagačné materiály, no Nemšová
prekvapila a – súdiac podľa reakcií – zabodovala.
Priniesli sme vôňu domova v podobe krásne vyzdo−

Biblická olympiáda
V jeden zasnežený decembrový deň si nás zavolala pani učiteľka
Monika Tatranská, či by sme sa mohli zúčastniť Biblickej olympiády.
Nakoniec sme súhlasili . Olympiáda si vyžadovala dlhé hodiny čítania
literatúry zo Svätého Písma − Starého aj Nového zákona. Na školské
kolo nás pripravovali: p.učiteľky Vrtíková, Tatranská, Šatková a pán
kaplán. Umiestnili sme sa nasledovne:
1. miesto: Frederika Šupáková, 2 .miesto: Veronika Slováčková,
3. miesto: Jarka Šumichrastová
My tri sme vytvorili družstvo, ktoré postúpilo na dekanátne kolo,
ktoré sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ svätého Michala− 12.3.2010 v
Nemšovej.
Súťažili 4 družstvá, ktoré sa umiestnili takto: 1. miesto: Trenčian−
ske Teplice, 2. miesto: Horné Srnie, 3. miesto: Nemšová, 4. miesto:
Omšenie
V závere Biblickej olympiády sa všetci tešili z pekných cien.
Frederika Šupáková, Veronika Slováčková

bených vianočných medovníčkov, ktoré nám daro−
vala pre našich poslancov bývalá žiačka školy.
Čo ešte chcete vedieť o Strasburgu. Že je to nád−
herné mesto s čarovnými historickými uličkami, roz−
váňajúcimi kaviarničkami, kvalitným vínom, úžasný−
mi vianočnými trhmi? Jednoducho, treba vidieť a
zažiť. Určite si z alsaského regiónu, ktorý ma v erbe
bociana, odnesiete množstvo zážitkov a suvenírov.
No jedna spomienka je predsa len iná, ako ostatné.
Lebo vás vnútorne zahreje. Ak sa vám stretnú oči s
hociktorým obyvateľom Strasburgu, milo sa usmeje
a pozdraví vás. Ak sa vám to stalo ešte niekde inde
na svete, tak viete, o čom hovorím.
Mgr. Edita Kňážková
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ul. J Palu
Tematické dni
Aj tento školský rok sa snažíme klasické vyučo−
vanie našim žiakom na I. stupni spestriť integrova−
ným tematickým vyučovaním.
Prváci sa pri vyvodzovaní písmenka P preniesli
do ríše princov a princezien. Riešili hradné úlohy,
maľovali v grafickom programe, tancovali, čítali a písali
s princom a princeznou.
Zaujímavým pre deti bol aj Deň v maskách. Fa−
šiangy sú obdobím hodovania a zábavy a v našich
triedach sme sa o to snažili. Vyrobili sme masky,
ochutnali sme šišky a fánky, pripomenuli sme si zvy−
ky a tradície z minulosti spievaním piesní a nechý−
bala pravá fašiangová nálada.
Každý má rád rozprávky a naši žiaci obzvlášť. Z
rozprávky do rozprávky sme prechádzali našim roz−
právkovým dňom. Skladali sme puzzle, hádali sme
hádanky, hrali sme divadlo aj s bábkami, stavali sme
hrady, zoznamovali sme sa s autormi a ilustrátormi.
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A opäť sme absolvovali zápis do I. ročníka...
V dňoch 26. a 27. januára 2010 sa
v popoludňajších hodinách uskutočnil
na našej škole zápis do I. ročníka.
Podobne ako predškoláci, aj my,
učitelia, sme túto udalosť netrpezlivo
očakávali. Deťúrence si vychutnali svoj
prvý veľký krok do sveta poznania a
vedomostí. Svoje veľké skúšky absol−
vovali pod dohľadom pani učiteliek
našej školy, povzbudiť ich prišli aj pani
učiteľky z materských škôl. V očkách
detí ale aj rodičov bolo vidieť obavy a
počiatočnú nervozitu, ktorú sme sa
snažili minimalizovať hneď v tzv. oboz−
namovacej triede, kde za príjemných
zvukov hudby vítali nádejných prváči−
kov s pani učiteľkou Katarínou Lipov−
skou aj budúce spolužiačky.
Do I. ročníka sme zapísali 34 žia−
čikov, ktorí boli plní očakávaní, niek−

torí nebojácni, niektorí nesmelí, ale
vcelku možno povedať, že boli veľmi
dobre pripravení na vstup do I. roční−
ka, za čo patrí vďaka rodičom a hlav−
ne pani učiteľkám v predškolských
zariadeniach.
Po úspešnom absolvovaní všetkých
úloh predškoláci dostali Pamätný list
budúceho prváka, upomienkové dar−
čeky zhotovené žiakmi ŠKD, sladkosť
a malý darček so školskými pomôcka−
mi. Zo zápisu odchádzali spokojné a
usmiate nielen deti, ale aj ich rodičia.
Ďakujeme rodičom žiakov, že pre−
javili dôveru našim pani učiteľkám a
dúfame, že sa nám spoločne podarí
vyformovať z detí silné, zodpovedné
a spoľahlivé osobnosti.
Mgr. Edita Kadlečíková

Tvorivý deň v galérii
V mesiaci marci sme navštívili so
žiakmi 5. ročníka Galériu Miloša Ale−
xandra Bazovského v Trenčíne.
Prostredníctvom odborného výkladu,
umeleckých diel ako i bohatého foto−
dokumentačného materiálu mali žiaci
možnosť zoznámiť sa s tvorbou a ži−
votom Miloša Alexandra Bazovského.

Po absolvovaní prehliadky galérie
sme nazreli aj do Ateliéru Majstra
Galerka, kde boli pre nás pripravené
tvorivé dielne. Každý sa s chuťou pus−
til do práce, ktorej výsledkom boli malé
umelecké skvosty, ktoré sme si od−
niesli so sebou domov.
Mgr. Vaňová

Veľkonočné tvorivé popoludnia
Trieda 4. A sa zahrala na Obchodný deň. Vyrá−
bali si predajné stánky, vymýšľali názvy obchodov a
zoznamovali sa s prácou v nich, tvorili ceny, riešili
obchodné úlohy, písali nákupné zoznamy. Svoj deň
zavŕšili exkurziou v obchode.
Deň vody sme oslávili v modrej farbe a zoznamo−
vali sme sa so spôsobom ochrany a šetrenia vody.
Deti sa s radosťou zapájali do všetkých aktivít a
prežili zaujímavé a tvorivé dni.
Mgr. Bartošová, Mgr. Lajčiaková

Fašiangy, Turíce ...
Fašiangovú náladu sme si užívali v škole 11. febru−
ára popoludní na tradičnom karnevale pre našich
milých žiakov na I. stupni. Môžeme povedať, že sme
si ju naozaj aj užili, nálada počas celého karnevalu
bola výborná, masky z dielne usilovných a tvorivých
rodičov úžasné.
Pre porotu je každý rok problémom nájsť najkraj−
šiu masku, preto sme sa rozhodli, že oceníme pät−
násť masiek bez určenia poradia. A tak sme sa všetci
preniesli do sveta fantázie a obdivovali sme kozmo−
nauta, strom, mníšku, ježibaby, ducha, lienky, svet−
lušky a mnohé ďalšie.
Veľké poďakovanie patrí aj pánovi Šváralovi, kto−
rý sa nezištne postaral o hudobnú produkciu a prispel
k vytvoreniu vynikajúcej atmosféry.
Po skončení karnevalu si určite veľa detí poveda−
lo: „Už aby bol ďalší!“ Tak sa teda tešíme!
Mgr. Edita Kadlečíková

Sviatky jari sme aj my privítali dvo−
mi tvorivými popoludniami. To prvé
absolvovali žiaci II. stupňa, ktorí zho−
tovovali veľkonočné ozdoby a rôzne
dekorácie s jarnými motívmi. Bolo
zaujímavé pozorovať, že aj takí de−
viataci sa vedia pre niečo nadchnúť v
spojení so školou. (Alebo pod nátla−
kom triednych pani učiteliek?) Na dru−
hom popoludní sa podieľali deti I. stup−

ňa s rodičmi a starými rodičmi výro−
bou veľkonočných ozdôb, kraslíc a
dekorácií z rôznych prírodných mate−
riálov. Zhotovené práce sme využili
na výzdobu tried, chodieb a ostatných
priestorov našej zrekonštruovanej
školy. Ďakujeme všetkým zúčastne−
ným za tvorivé nápady a príjemne strá−
vené popoludnia.
Mgr. Tršková, Mgr. Bartošová

Detský čin roka 2010
Viac ako 950 tisíc detí a detských kolektívov sa doteraz zapojilo do
projektu Detský čin roka, ktorého mottom je: „Urobte dobrý skutok a
všímajte si dobro okolo seba aj vy! Prečo? Aby dobro rástlo!“ Deti
dokážu podať ruku slabším, pohladiť ubolených, rozveseliť smutných,
chrániť prírodu.
Aj naša škola sa zapojila do menovaného projektu. Pod vedením p.
učiteľky Mgr. Minárechovej sa vybral spomedzi viacerých dobrých
skutkov skutok Márie Zemanovičovej z 5.B triedy. Napísaním správy
o ňom sme sa zúčastnili projektu. Čo urobila Majka?
Pomohla svojej 89−ročnej babke, ktorá spadla na chodníku a zrani−
la sa. Mária to nepovažovala za niečo výnimočné, ale pri srdci ju hrial
pocit, že pomohla starému človeku, ktorý je odkázaný na pomoc iných.
Karolína Macharová, 5.B
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Večer plný radosti, zábavy, srdečnosti
Aj tak by sa mohol nazvať, teraz už dospelý, 18. rodičovský ples poriadaný rodičov−
skou radou ZŠ sv. Michala a SOŠ sv. Rafaela v Nemšovej dňa 23.1.2010.
Nechýbala radosť z ľudového tanca, ktorý v programe predviedol folklórny súbor
Vršatec z Ilavy pod vedením p. Martinku.
O dobrú zábavu sa postarali aj dvaja moderátori z radov rodičov a hudobná skupina
Petra Chlebanu Banaband.
No a pri tradičnej kapustnici nechýbal ani srdečný rozhovor so starými alebo novými
priateľmi. Bolo tu cítiť priateľskú atmosféru.
Toto všetko by nešlo bez pomoci ochotných rodičov, priateľov školy a sponzorov,
ktorí podporili túto vydarenú akciu. Ďakujeme!
Vďační rodičia

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Obdobie Fašiangov je čas pred pôst−
nym obdobím, kedy sa ľudia intenzívnej−
šie zabávajú a plesajú.
Preto aj SZČ pri SKŠ v Nemšovej pri−
pravilo na štvrtkové popoludnie dňa 11. 2.
2010 Fašiangový karneval pre žiakov ZŠ
sv. Michala, ktorý sa uskutočnil vo veľkej
telocvični. Účasť bola pomerne veľká, pod−
poriť svoje ratolesti prišli rodičia, ale aj triedni
učitelia. Žiaci v spolupráci s rodičmi pred−
stavili veľkú rôznorodosť masiek, kde sa
odrazila ich predstavivosť a fantázia.
Od rozprávkových bytostí ako sú prin−
cezné, lesné žienky, strašidlá, klauni,
supermani, kovboji, indiáni, vojaci až po
lesné zvieratká, medzi ktorými vynikala

aj najmenšia lienka, slon, bocian, alebo
pavúk zapletený vo vlastnej pavučine.
Vecné ceny boli rozdané podľa jed−
notlivých kategórií, udelená bola aj cena
„riaditeľa školy“. Získala ju maska su−
permana, žiaka 1. A triedy, ktorú si zvolili
karnevalové masky spomedzi seba na
základe najväčšieho počtu získaných hla−
sov. Okrem tanca boli pre účastníkov
pripravené hry a súťaže, ktoré ich naj−
viac zaujali. Pri organizácií nám pomáhali
študenti 2.A SOŠ a 3. B SOŠ sv. Rafae−
la ako aj pedagógovia za čo im srdečne
ďakujeme. Tešíme sa na všetky masky
aj na budúci rok !
Mgr. Andrea Poláčková

Prevádzka vodovodu a kanalizácie v rukách RVSVV Nemšová
Od 1.1.2010 prevzala do svojej správy verejný vodovod, kanalizáciu a čistiareň odpa−
dových vôd na území mesta Nemšová nová prevádzková spoločnosť „Regionálna vodá−
renská spoločnosť Vlára−Váh s.r.o.“. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu pitnej vody pre
zákazníkov, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciu a čistenie odpadových vôd.
V súčasnosti má takmer 1300 odberateľov pitnej vody a 750 producentov odpadových
vôd. Na území mesta Nemšová prevádzkuje 30,5 km vodovodnej siete, vodné zdroje –
pramene Macejka v Trenčianskej Závade, 18,5 km kanalizačnej siete a 7 prečerpávacích
staníc odpadových vôd. V uplynulom období boli zákazníkom rozposlané zmluvy o dodáv−
ke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. Je potrebné, aby podpísané zmluvy boli čo
najskôr doručené do kancelárie RVS VV na ul. SNP 4 (vedľa stavebného úradu).
Úradné hodiny spoločnosti:
Pondelok
7.00 – 15.00 hod.
Utorok
7.00 – 15.00 hod.
nestránkový deň
Streda
7.00 – 16.00 hod.
Štvrtok
7.00 – 15.00 hod.
nestránkový deň
Piatok
7.00 – 14.00 hod.
Obedňajšia prestávka
11.30 – 12.00 hod.
Pracovníci spoločnosti zabezpečujú 24−hodinovú havarijnú pohotovostnú službu.
Hlásenie porúch na čísla telefónov:
v pracovnej dobe: 032/6420996, 0948 536 935 (kancelária RVS VV)
v mimopracovnej dobe nepretržite: 032/6598319, 0948 035 503 (ČOV)
Pre informáciu uvádzame fakturačné ceny vodného a stočného na rok 2010:
bez DPH
DPH 19% spolu s DPH
m3
m3
m3
1. cena vodného
0,8483
0,1612
1,0095 EUR
(pre všetkých odberateľov)
25,55
4,86
30,41 SKK
2. cena stočného
0,8108
0,1540
0,9648 EUR
(pre všetkých producentov
24,42
4,64
29,06 SKK
odpadových vôd)
spolu
1,9743 EUR
59,47 SKK
Ceny boli schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2010 nasledov−
ným rozhodnutiami:
− č. rozhodnutia 0073/2010/V, č. spisu: 3741−2009−BA zo dňa 30.11.2009 – max. cena
za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciu – 0,8108 EUR/m3 bez DPH
− č. rozhodnutia 0108/2010/V, č. spisu: 4672−2009−BA zo dňa 14.1.2010 – max. cena
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom – 0,8929 EUR/m3 bez DPH
Žiadame zákazníkov, ktorí budú platby za vodné a stočné uskutočňovať inkasným
príkazom, aby urýchlene zadali údaje zo zmluvy o dodávke vody do svojho peňažného
ústavu a skutočnosť o zriadení inkasného príkazu oznámili v kancelárii RVS VV.
Pracovníci RVS vykonávajú na základe objednávok aj odborné vodárenské práce:
montáže vodovodných prípojok a montáže vodomerov pre nových zákazníkov, opravy
porúch na vodovodných prípojkách a vo vodomerných šachtách.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. Ing. Bohuš Babál
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ZŠ sv. Michala
Červené stužky
Je názov celoslovenskej kampane venovanej ocho−
reniu AIDS. Kampaň organizuje Gymnázium sv. Fran−
tiška v Žiline pod záštitou Ministerstva školstva SR.
Aj v tomto školskom roku sa SKŠ zapojila do kam−
pane rôznymi aktivitami v rámci celoslovenských súťa−
ží: žiaci aj študenti vytvárali pohľadnicu venovanú AIDS,
študenti písali literárne príspevky na tému „Najväčšia
hodnota môjho života“, so študentkami sme pripravili
rovesnícke vzdelávanie, ktoré ponúkame aj iným ško−
lám v rámci regiónu. Myslíme si, že je potrebné hovoriť
o problémoch súčasnosti zvlášť medzi mladými ľuďmi,
pretože sú najviac zraniteľní a ohrození...
Kampaň vyvrcholila 1.12.− Medzinárodný deň boja
proti HIV/AIDS. Naša škola bola medzi 15 ocenenými
školami, čo v konkrerncii 120 škôl Slovenska je úžas−
ný úspech. Viac informácií na
www.cervenestuzky.sk
I.Strašková

Informatická olympiáda
Na stránke www.skolahrou.sk sa uskutočňuje 1. inter−
netová celoslovenská vedomostná olympiáda organizo−
vaná firmou Vrana, s.r.o. Žilina pre žiakov 2.−9. ročníka
ZŠ. Z našej školy šťastie skúšajú druháci a štvrtáci. Po
zaregistrovaní žiaci v dvojtýždňových intervaloch riešia
série rôznorodých úloh z oblasti matematiky, slovenské−
ho jazyka, vlastivedy, prírodovedy a všetci sme zvedaví,
ako obstoja v silnej konkurencii súperov. Na stránke v
záložke Rebrík je možné pozrieť aj priebežné poradie
detí. Olympiáda končí v máji, tak držme deťom palce.
Modernizácia vzdelávacieho
procesu na ZŠ a SOŠ
je názov celoslovenského projektu, spolufinanco−
vaného zo zdrojov ES, do ktorého sa zapojila i naša
škola a jej 5 pedaógov.
Cieľom je dosiahnuť zmenu formy výučby na ško−
lách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moder−
ných technológií do vyučovania.
Škola získa pedagógov, ktorí budú po absolvovaní
vzdelávania nositeľmi a šíriteľmi nových moderných
metód vzdelávania medzi kolegami aj žiakmi.
Prínos projektu je aj v tom, že sa zvýši vybavenosť
školy IKT: spolu sme dostali 2 dataprojektory, 5 notebo−
okov, 14 nových počítačov a interaktívnu tabuľu. Touto
technikou bude zariadená nová multimediálna učebňa.
Vzdelávanie bude ukončené prezentáciou a obhajo−
bou záverečnej práce, účastník dostane zodpovedajúci
certifikát o absolvovaní akreditovaného programu vzde−
lávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Ďakujeme učiteľom
28. marec je dňom, keď majú sviatok všetci učitelia.
Chceli by sme sa im poďakovať za trpezlivosť, ktorú
majú s nami. Tento deň je spojený s menom Jána
Ámosa Komenského, ktorý bol presvedčený, že dobrá
škola robí človeka lepším.
Práve vy, učitelia, nás meníte na lepších a učíte nás,
aby sme vedeli rozlíšiť, čo je dobré a zlé. Neboli sme
vždy tými správnymi žiakmi , ale vy ste nás vedeli usmer−
niť. Učíte nás novým vedomostiam. Blahoželáme vám a
chceli by sme vám zaslať najväčšie kytice ruží. Ďakuje−
me. Osobitne by sme sa chceli poďakovať našej pani
učiteľke triednej − Ing. Ivetke Straškovej, ktorá má s nami
veľkú trpezlivosť.
Lukáš Belko, predseda 7.B triedy
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MESTSKÁ KNIŽNICA NEMŠOVÁ
Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stá−
vať sa hlupákom.“
Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. A marec práve
preto, lebo v tomto mesiaci sa narodil aj zomrel Matej Hrabenda,
významný buditeľ, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej
kultúry.
V dňoch 8. marca 2010 sme v Mestskej knižnici Nemšovej pri−
pravili pre žiakov ZŠ Janka Palu a Materské škôlky akciu s ná−
zvom:
MAREC – MESIAC KNIHY
Dňa 8. marca 2010 sme začali v Mestskej knižnici Nemšová
besedy pre žiakov základných škôl: 1. A ZŠ Janka Palu 15 detí p.
uč . Lipovská Katarína, 1. B ZŠ Janka Palu 17 detí p. uč. Lajčiako−
vá Erika, 2. A ZŠ Janka Palu 26 detí p. uč. Kadlečíková Edita
Dňa 9. marca 2010: 3. A ZŠ Janka Palu 20 detí p. uč. Ondruš−
ková Eva, 3. B ZŠ Janka Palu 20 detí p. uč. Ilušáková Zuzana
Dňa 11. marca 2010: 4. A ZŠ Janka Palu 15 detí p. uč. Bartošo−
vá Daniela, 4. B ZŠ Janka Palu 16 detí p. uč. Holíčková Jolana
Dňa 12.marca 2010: MŠ Ľuborčianska 47 detí p. uč. Forgáčo−
vá Darina, p. uč. Adamčíková Lýdia, p. uč. Vojtová Petra
ÚNIA ŽIEN: Chlebanová Agnesa, Pšenčíková Mária
Dňa 16. marca 2010: MŠ Odbojárov 20 detí p. uč. Hudcovská
Anna, MŠ Odbojárov 27 detí p. uč. Dubovská Miroslava
Dňa 18.marca 2010: MŠ Záhumnie 32 detí p. uč. Ďuríková Eva
Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesia−
com knihy.
Možno tento prívlastok už nevnímame tak intenzívne ako ke−
dysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania
informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra svoje stále
miesto v bežnom i študentskom živote. Zdrojom stretnutí s knižkou
nie sú len kníhkupectvá, ale svoje nezastupiteľné miesto majú i
knižnice.
Ponúkame vám najnovšie knižné tituly nakúpené v mesiaci
december literárnej klasiky i odbornej literatúry.

Knižné novinky − január 2010
V kníhkupectve Panta−Rhei sa nájde kniha pre každého čitateľa.
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Poľovníci bilancovali

Zameriavame sa na obohatenie knižného fondu pre študentov
stredných a vysokých škôl z oblastí: filozofie, estetiky a etiky, psy−
chológie, sociológie, ekonomiky a ekonómie, politológie a práv−
nej vedy, techniky.
Príjemné chvíle s knihou!
H. Spišiaková,MsK Nemšová

ŠKOLSKÉ KOLO V RECITOVANÍ
Dňa 4.2.2010 sa uskutočnilo na ZŠ školské kolo v recitovaní −
Hviezdoslavov Kubín. Recitovalo sa v dvoch kategóriách: v prvej
kategórii súťažili žiaci 5.−7. ročníka , v druhej kategórii žiaci 8. − 9.
ročníka. Všetci súťažiaci, bolo ich 30, si pripravili ukážky z prózy
alebo poézie.Na prvých miestach sa umiestnili žiaci : Naďa Fehéro−
vá /9.B/, Alžbeta Švančarová /9.A/, Karolína Živčicová /6.A/, Jessica
Navrátilová /7.A/. Dievčatá postúpili do ďalšieho kola súťaže.
17. februára sa v Trenčíne uskutočnilo obvodné kolo Hviezdosla−
vovho Kubína. Úspešne nás reprezentovali: Alexandra Peťková zo
4.A triedy /vyrecitovala si 1. miesto v kategórii próza/, Naďa Fehéro−
vá/obsadila 2. miesto v kategórii poézia/, Alžbeta Švančarová /patrí
jej 2. miesto v kategórii próza/. Dievčatá, ktoré sa umiestnili na po−
predných miestach, postúpili na okresné kolo.
Melčice − Lieskové, dedinka, kde sa narodil Ján Smrek, sa stala
miestom, kde sa uskutočnilo Okresné kolo recitačnej súťaže Hviez−
doslavov Kubín.
Alexandra Peťková sa umiestnila na 1. mieste s úryvkom od P.
Dazigerovej: Ambra Čierna. ZŠ sv. Michala bude reprezentovať na
Krajskom kole v Podjavorinskej Bzinciach, ktoré sa uskutoční začiat−
kom mája. Budeme jej držať palce. Ďakujeme všetkým p. učiteľkám,
ktoré pripravovali dievčatá na recitačnú súťaž.
A všetci sme radi, že ešte nachádzame mnoho talentovaných detí,
ktoré sú ochotné venovať sa umeniu, akým je prednášanie umelec−
kého textu.
Alžbeta Švančarová, 9.A

Stalo sa už tradíciou, že každoročne v druhej polovici februára sa členovia
PZ Háj Kľúčové stretávajú, aby zhodnotili uplynulý poľovnícky rok v podobe
výročnej členskej schôdze. A tiež naplánovali nové aktivity na rok 2010.
Z celkového
pohľadu môžeme
hodnotiť rok 2009
pozitívne. Dosiahli
sme pekné výsled−
ky v obhospodaro−
vaní zveri celoroč−
nou starostlivosťou
o kŕmne zariade−
nia, zabezpečova−
ní krmiva pre zver,
dopĺňaním solísk,
oprave a výstavbe
nových poľovníc−
kych zariadení v
našom poľovnom
revíri.
Každoročne sa prezentujú naši členovia PZ Háj svojimi výsledkami na
chovateľskej prehliadke trofejí, ktorú poriada RgO Trenčín. V tomto roku
sme sa zúčastnili na chovateľskej prehliadke trofejí v Kálnici, kde sme tiež
obstáli na výbornú.
Chovatelia poľovných psov so svojimi zverencami reprezentujú na spo−
ločných poľovačkách, na skúškach poľovných psov, na miestnych, národ−
ných aj zahraničných výstavách s kvalitnými výsledkami.
V mesiaci máj sme usporiadali strelecký pretek na brokovej strelnici v
starom lome na Skalke. Zúčastnilo sa cca 50 strelcov z nášho PZ Háj, ale
aj pozvaní hostia z okolitých združení. Súťažilo sa v dvoch streleckých
disciplínach v streľbe na asfaltové holuby. Najlepší boli odmenení peknými
vecnými cenami s poľovníckou tematikou.
V osvetovej ob−
lasti poriada naše
PZ Háj v júni a v
decembri stretnutie
vlastníkov poľov−
ných pozemkov,
kde sa zúčastňujú
pozvaní hostia zo
Skalky nad Váhom,
Kľúčového, Ľubor−
če, Nemšovej a
Trenčianskej Zá−
vady.
Z príležitosti Jún
– mesiac poľovníc−
tva sa naše PZ zú−
častnilo na organi−
zovaní Dňa sv. Hu−
berta v Ľuboreckej doline pri Studničke pod Košármi. Tu už po druhýkrát
sme prezentovali naše poľovníctvo formou svätohubertovskej sv. omše aj
so všetkými poľovníckymi tradíciami spolu s bohatým sprievodným progra−
mom. Toto podujatie presiahlo hranice našich obcí, okresu aj regiónu a teší
sa obrovskému záujmu odbornej i laickej verejnosti. Tento rok pripravujeme
Deň sv. Huberta na 5.6.2010.
Za aktivitu a úspešnú prácu na poli poľovníctva boli naši traja členovia v
roku 2009 vyznamenaní bronzovou medailou za zásluhy a rozvoj poľovníc−
tva na Slovensku.
Celý rok 2009 sa niesol v znamení prijatia nového zákona o poľovníctve,
a následne vytvorenia poľovníckej komory, ktorá zastrešuje všetky subjekty
vykonávajúce právo poľovníctva a tiež preberá časť činností, ktoré vykoná−
vali na úseku poľovníctva lesné úrady. Je to významná zmena, ktorej dosah
ešte zatiaľ nevieme v tomto období posúdiť. Vieme však, že sa tiež chystá v
tomto roku rebonitácia poľovných revírov, a že sa budeme aj finančne po−
dieľať podľa bonity revíru na financovaní novej komory. Čiže je jasné, že aj v
tomto roku musíme pozorne sledovať zavádzanie ustanovení nového záko−
na do poľovníckej praxe a informovať celú našu členskú základňu, aby sme
právo poľovníctva mohli vykonávať podľa nového zákona o poľovníctve.
Záverom mi dovoľte sa poďakovať všetkým členom za vykonanú prácu
v prospech nášho PZ a želám si, aby sa naďalej zapájali do spoločenského
a kultúrneho diania našich obcí, kde určite poľovníctvo ako také patrí od
nepamäti. Do nového poľovníckeho roku im chcem zaželať pevné zdravie a
veľa poľovníckych zážitkov v našom revíri.
František Begáň
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Architektúra v historických súvislostiach
V. Grécko ( 1100 rokov pred Kr. – 395 po Kr.) − 1. časť
Na grécku kultúru mala bezprostredný vplyv predchádzajúca
egejská kultúra. Samotní Gréci považujú starovekú civilizáciu Mi−
nojčanov a následne najmä Mykénčanov (ich základ tvoril pôvod−
ný kmeň Achájcov) za súčasť svojej vlastnej histórie.
Ďalším významným prisťaho−
valeckým kmeňom boli Ióni, ktorí
obsadili východnú časť Grécka (tu
aj bájna Attika) s hlavným cen−
trom v Athénach a časť pobrežia
Malej Ázie so strediskami v Efe−
ze a Miléte. Aiolci zasa mali svo−
je centrum na ostrove Lesbos.
Nakoniec v 12.stor. pred Kr. pri−
chádzajú Dóri, aby sa zmocnili
väčšiny Peloponézu (s hlavným
mestom Sparta) a tiež časti ma−
loázijského pobrežia so stredis−
kom v Halikarnásse. Ich invázia
bola príčinou pádu vyspelej my−
kénskej kultúry. Preto je násled−
né obdobie považované za úpad−
kové, trvajúce približne do 9.stor. pred Kr. Dóri z počiatočných
období nezanechali po sebe písomné záznamy; tieto sa objavujú
až neskôr, po osvojení si písma najmä od Feničanov.
Grécko sa začína vzmáhať vďaka rozvoju mestských štátov a
zakladaniu prvých koloniálnych sídiel na pobrežiach Stredozem−
ného i Čierneho mora okolo r. 750 pred Kr. Z nich si zachovali
svoj význam také mestá, akými je dnešný taliansky Neapol, fran−
cúzske Marseille, turecký Istanbul (Byzantion) či bulharská Varna.
K spolupatričnosti Grékov prispievalo okrem spoločného nábo−
ženstva aj ich stretávanie na olympijských hrách, ktoré sa pr−
výkrát uskutočnili r. 776 pred Kr. Potom spravidla v štvorročných
cykloch boli významnou športovo−spoločenskou udalosťou až do
ich zákazu r. 394 po Kr. Na ich pokračovanie svet čakal ďalších
1500 rokov, aby sa opäť konali vo svojej novovekej podobe r.1896
v Athénach. V súvislosti s históriou antického Grécka o nich fun−
dovane píše Vojtech Zamarovský v knihe „Vzkriesenie Olympie“
(1986).
Podľa historika O. Dorazila „Gréci ako ostatní Indoeurópania si
ctili prírodné sily, nad ktorými stál boh nebies, stvoriteľ bohov i
ľudí. Gréckych bohov vytvorila fantázia básnikov;“ z týchto za naj−
vyššieho bol považovaný Zeus. Najznámejším básnikom sa stal
Homér (asi okolo r.800 pred Kr.), ktorého eposy Iliada (Ilias) a
Odysseia tvoria prvopočiatok klasickej gréckej literatúry.
V období tzv. „zlatého veku“ (cca 600 – 338 pred Kr.), kedy
dosiahlo Grécko vrchol svojho rozkvetu, vynikli ďalšie osobnosti.
Výsledky ich činnosti sa v mnohom stali základom neskoršej zá−
padnej kultúry a demokracie.
Známy je autor prvej ústavy (594 pred Kr.) a štátnik Solón,
bájkar Ezop, matematik a filozof Pythagoras, dramatici Sofokles,
Aristofanes (tragédie a komédie pre obľúbené divadelné hry), his−
torik Herodotos, lekár Hippokratos (4 typy temperamentov člove−
ka a Hippokratova prísaha sú platné dodnes) a iní. Vrchol gréckej
i celej antickej filozofie predstavujú Sokrates (zakladateľ etiky –
úlohou človeka je konať dobro), Platón (založil r.387 pred Kr. ško−
lu zvanú Akadémia) a predovšetkým Platónov žiak Aristoteles (384
– 322 pred Kr.). Vytvoril logiku, ktorá sa používa dodnes. V psy−
chológii pokladá za samozrejmé spojenie hmotnej a duchovnej
podstaty človeka a je autorom prvého vedeckého teizmu (theos −
boh). Rodinu a štát považuje za prirodzené inštitúty smerujúce k
dobru jednotlivcov. Jeho dielo tvorí okolo 400 spisov na takmer
15 tisíc stranách ! O Aristotelovi vieme, že bol tiež vychovávate−
ľom neskoršieho macedónskeho kráľa Alexandra Veľkého.

Centrom pre nové myšlienky a umenie sa stali predovšetkým
hospodársky prosperujúce Athény otvorené vtedajšiemu civilizo−
vanému svetu. Tu vznikla r. 508 pred Kr. prvá demokracia (vláda
ľudu so všeobecným volebným právom – vtedy mimo žien a otro−
kov). Rozvinutý obchod vyžadoval stabilné platidlo, ktorým sa stal
talent striebra (26 kg); ten sa delil na 60 mín a jedna mína mala
hodnotu 100 drachiem.
Po porážke Peržanov pri Maratóne (490 pred Kr.) a v slávnej
námornej bitke pri ostrove Salamíny (480 pred Kr.) dochádza v
nasledovných desaťročiach ku grandióznej výstavbe Atén, predo−
všetkým za výnimočného štátnika a bezúhonného podporovateľa
demokracie Perikla (495 – 429 pred Kr.).
Architektmi najznámejšej gréckej stavby − chrámu bohyne múd−
rosti Athény Parthenón (podľa jej prívlastku Parthenos – Panen−
ská) boli Iktínos a Kallikrates v spolupráci s najväčším antickým
sochárom Feidiom. Je postavený na známej Akropole (aténske
obranné a náboženské stredisko od čias mykénskej doby). Z tohto
obdobia sa tu tiež zachovali Propylaie (zastrešená vstupná brána
s monumentálnym stĺporadím), chrám so skupinou svätýň Erechthe−
ion i menší chrám bohyne Athény Niké (Víťaznej).
Okrem najvplyvnejších gréckych mestských štátov Athén a Spar−
ty, ktoré vzájomne bojovali o nadvládu v Peloponézskych vojnách
(457– 404 pred Kr.), dosiahli značný význam ďalšie grécke mestá
ako Delfy, Korint, Olympia, na pobreží Malej Ázie Efez, Milét i
ostrovný Rhodos, na Sicílii Syrakúzy. Neskôr v helenistickom ob−
dobí (338 – 146 pred Kr.) sa rozvíjali v gréckom kultúrnom duchu

blízky macedónsky Solún i vzdialené mestá založené za vlády
Alexandra Veľkého (336 – 323 pred Kr.). Z nich vynikla najmä
Alexandria , ktorá sa na niekoľko storočí stala strediskom svetové−
ho obchodu a vzdelanosti. Alexandrijský maják (postavený r. 270
pred Kr.) na ostrove Faros bol ďalším vtedajším divom sveta. Mes−
tom kultúry so slávnou knižnicou sa stal aj maloázijský Pergamon
(dnes západoturecká Bergama). Odtiaľ pochádza názov pre tu za−
hájenú výrobu pergamenu (výrobok určený na písanie z hladko
opracovaných koží domácich zvierat) v 2.stor. pred Kr. V tomto ob−
dobí naďalej zohrávali významnú úlohu grécki učenci (napr. Archi−
medes) a grétina bola popredným jazykom. Tento svet kultúry si
zachoval svoje postavenie aj v neskoršom grécko – rímskom ob−
dobí (146 pred Kr.− 395 po Kr.), kedy bolo Grécko rímskou provin−
ciou zvanou Achaia (pomenovanie podľa Achájcov). Po rozdelení
Rímskej ríše na západnú a východnú sa Grécko stalo roku 395 po
Kr. súčasťou Východorímskej a neskôr Byzantskej ríše.
O typických štýloch, prvkoch a účele stavieb antickej gréckej
architektúry si povieme v budúcom pokračovaní.
Ing. Anton Šumichrast
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PRE OSOH A POTEŠENIE
Úbytok vtákov v posledných rokoch je známy každému starost−
livému pozorovateľovi prírody či už v sadoch, záhradách, parkoch
a vôbec v prírode. Čoraz ťažšie sa žije vtákom v našej takzvanej
civilizovanej dobe. Ak ich chceme uchovať, musíme im pomáhať.
Jedným zo spôsobov je vtáčia búdka. Pravda, nie hocijaká. Ak je
súca, obyvateľ si ju nájde a my budeme mať radosť nielen z toho,
že nám vtáčiky budú v záhrade čistiť stromy od chrobače a škod−
livého hmyzu, ale sa budeme môcť potešiť aj pozorovaním ich
života, hniezdenia a výchovy mláďat, ktorý odkrýva záves dva−
nástej komnaty iba tým, čo si to zaslúžia.
Aby som vám
pomohol, prijmi−
te niekoľko uži−
točných
rád.
Hneď z jari, len
čo začne slnieč−
ko hriať, ešte v
marci, miestami
aj skôr, vyčistíme
vtáčikom staré
búdky, poškode−
né opravíme,
ale najmä môže−
me zhotoviť nové. Búdka musí vyhovovať spôsobu života a návy−
kom vtákov, ináč zostane prázdna. Nie každý druh hniezdi v búd−
kach. Tie vlastne nahrádzajú dutiny
starých stromov, ktoré sa žiaľ vytrá−
cajú z nášho prostredia. Búdky zho−
tovujeme zo smrekových dosiek hru−
bých 20 až 25 milimetrov, aby chrá−
nili obyvateľov búdky pred nepriazni−
vým počasím (chladom, dažďom, ho−
rúčavou a slnkom). Dosky ohobľuje−
me iba zvonka, alebo ich nehobľuje−
me vôbec. Na drsnom povrchu sa vtá−
ky lepšie zachytávajú. Drevo by malo
byť vysušené, aby sa lepšie opracovalo a pri do−
datočnom vysychaní sa nekrivilo a v spojoch ne−
vytváralo škáry. Búdka sa musí občas čistiť, a preto má
mať snímateľnú striešku alebo vyklápaciu pred−
nú stenu.
Prirodzene a nenápadne pôsobia búdky vy−
dlabané či vyvŕtané do guľatiny aj s kôrou.
Bidielka pred vletovým otvorom sú pekné, ale
nevhodné z dôvodu návštev dravcov /mačka,
kuna.../. Hotové búdky rozvešiame v nerovna−
kých výškach na stromy, alebo ich zavesíme na
murivo, prípadne na stĺpy či na nižšie stĺpiky
zapravené na vhodnom mieste v záhradke do
zeme. Polobúdky pre žltochvosty umiestňuje−
me pod rímsu strechy alebo balkóna.
Búdka je spravidla určená pre jednu rodinu.
Vtáčiky treba do
hotovej búdky prilákať, čo nie je cel−
kom jednoduché, najmä vtedy, keď
v búdkach nikdy nebývali. Vtáky
majú vrodenú nedôveru azda ku
všetkému, čo sa deje v ich okolí;
potrebujú mať úplnú istotu, že v búd−
ke budú mať bezpečie a nerušený
pokoj. Z dlhodobých pozorovaní je
známe, že vtáky sa vyhýbajú živým
a výrazným farbám. Búdku či kŕmi−
dlo najčastejšie natrieme hnedou

alebo zelenou farbou. Keď povrch dreva neupravíme jeho prírod−
nú patinu postupne vytvorí dážď, slnko a ostatné poveternostné
vplyvy. Farba čerstvo opracovaného dreva je nápadná. Tiež je
dôležité, aby vletový otvor bol obrátený na východ alebo juhový−
chod. Tieto búdky vtáky uprednostňujú
pred ostatnými. Škorcom dávame
búdky do blízkosti polí a lúk, sýkor−
kám a žltochvostom do záhrad či sa−
dov, prípadne parkov. Búdky majú byť
od seba vzdialené 20 až 30 metrov,
aby sa páriky, hľadajúce potravu pre
mláďatá, medzi sebou nehašterili, lebo
každý pár si bráni svoje teritórium. V prípade, že
sa rozhodnete pre zhotovenie a osadenie vtáčej
búdky podľa uvedeného návodu môžete si byť istý,
že ju vtáčí pár obsadí. Pri výchove mláďat zbaví vaše
ovocné a okrasné stromy rôznych škodcov, ktorých nieje málo.
Ako odmenu za vaše úsilie si budete môcť vypočuť jedinečné
melódie vtáčieho spevu a pokochať sa pohľadom na pestrosť fa−
rieb našich spevavcov. Čiže nech je vaše vynaložené úsilie pre
osoh a potešenie.
Slovenský názov

dno x výška
cm
Sýkorka bielolíca
12x30
Žltochvost lesný
12x30
Vrabec poľný
12x30
Škorec lesklý
14x30
Sýkorka belasá
12x25
Sýkorka uhliarka
10x25
Sýkorka lesklohlavá
10x25
Trasochvost biely
13x20
Žltochvost domový
13x20

Vletový otvor
Zavesenie
cm
3,5 − 4
2–6m
3,5 − 4
2–6m
3
2–6m
5
5 – 10 m
2,8
2–6m
2,8
2–6m
2,8
2–6m
polobúdka
budova
polobúdka
budova
František Begáň

Stredoškolská odborná činnosť
SOČ − je stredoškolskou odbornou záujmovou činnosťou študen−
tov, je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúse−
ností a talentu mladých. Viacerí študenti sa zapojili do súťaže prácami
na vysokej úrovni. Vyučujúce odborných predmetov vybrali 2 najlep−
šie študentky, ktoré nás budú svojimi prácami reprezentovať v regio−
nálnom kole. Sú to: Kristína Pilečková /4.A/ , ktorá písala o dôchodko−
vom systéme a Sonja Krivokuča /3.A/, ktorá sa zamerala na súčasný
stav reštauračných zariadení a na ich rozvoj do roku 2017.
Dievčatám blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.
Dominika Martinková, Eliška Chochlíková, 3.A SOŠ

Trblietavá kvapka srdca
Kvapka rosy pretrváva navždy,
zahmlené sklo bolí.
Po listoch stekajúca slza, kvapka,
padá na kaluž sĺz.
Je slaná, ako jej dotyk,
neprestáva stále viac prebúdzať pokušenie
zotrieť ju z tváre,
ale je to nemožné.
Neprekonateľnosť seba samého...
Nečakane zotrel ju neznámy človek,
zaujal ho úžas,
z trblietavej kvapky či slzy.
Milan Kramár, 4.B SOŠ
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SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
Dňa 19. januára uplynul rok, čo nás navždy opustil náš
syn, brat a strýko
VILIAM HUSÁR.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína mama,
súrodenci a celá rodina
SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
Tak často prichádzame k Tvojmu hrobu, postojíme, spo−
míname na lásku Tvoju. Tak náhle odišla duša Tvoja,
nestihol si povedať zbohom, rodina moja. Dňa 8. februá−
ra uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný syn
RADOSLAV BITTARA vo veku 30 rokov.
S láskou v srdci spomínajú rodičia, bratia, sestra
s rodinami a priateľka Majka
SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti sa, zostali na Teba len pekné spo−
mienky a v ubolených srdciach nevýslovný žiaľ. Ak keď
už nie si medzi nami v našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 2. februára uplynul rok, čo nás navždy opustil
JÁN GALKO z Ľuborče.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
Dňa 25. februára uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec a dedko
IVAN ZÁHOREC.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinou
SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
Dňa 2. apríla uplynie rok, čo nás navždy opustil man−
žel, otec a dedko pán
DUŠAN DRAHORÁD.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
deti s rodinami a ostatná rodina
SMÚTOČNÁ SPOMIENKA
Dňa 7. februára uplynul rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
LADISLAV ĎURIŠ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.
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Z MATRIKY MESTA
NOVÍ OBČIANKOVIA
r. 2009
Matej Forgáč, Sarah Kvačkajová, Soňa Vrbovská, Pavol Mikušinec,
Michaela Špiváková, Lenka Tršková,
Nela Motolová, Zaria Aloke Anna Olubodun, Lukáš Miklátek,
Diana Macharová, Adela Artmannová, Matúš Goláň,
Šimon Leo Hudeček, Žofia Šumichrastová, Michal Papiernik
r. 2010
Amélia Štepitová, Tamara Prnová, Emma Korieneková,
Jasmína Forgáčová, Lukáš Bobík, Andrej Matějka, Patrik Patka,
Denis Forgáč, Erik Slovák, Sarah Štefánková,
Vanesa Merková
MANŽELSTVO UZATVORILI
Ladislav Ondrejička a Silvia Patková
Marián Vavrúš a Martina Klognerová
Ján Motola a Petra Ďurišová
Harald Braunsteiner a Gabriela Mutňanská
Michal Puna a Lucia Pavlovská
Igor Vanek a Petra Forgáčová
Tomáš Červeňan a Bc. Michaela Lamačková
Peter Deneš a Zuzana Pavlačková
Tomáš Merka a Veronika Kulová
Marek Holý a Miroslava Rebrošová
Radoslav Húšťava a Veronika Cimprichová
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
rok 2009
Štefánia Ráciková, Zuzanna Štefánková, Andrej Bartek,
Helena Filová, Anna Poláčková,
rok 2010
Pavel Patka, Ján Bonko, Jozef Daňo, Ján Chupáč, Michal Trška,
Ľubomír Poláček, Ondrej Záhorec, Judita Samuhelová,
Mária Prokopová, Josef Cetkovský, Ján Staňo, Anna Bahnová,
Hedviha Blinková, Jozef Pagáč, Mária Švančarová
NAŠI JUBILANTI
DECEMBER 2009
92 r. – Mária Haljaková
90 r. – Elena Bieliková
86 r. – Štefánia Motolová
80 r. – Viktória Motolová,
Margita Hrnčiariková
JANUÁR 2010
99 r. – Pavlína Ďurišová
90 r. – Ján Križan
88 r. – Anna Juríková
80 r. – Bedřich Karaus,
Michal Baránek
FEBRUÁR 2010
89 r. – Anna Kuníková
88 r. – Pavlína Stuhlová
87 r. – Mária Matejková
86 r. – Anna Patková
85 r. – Irena Fabušová
80 r. – Ľudmila Mihálová

Muži FKS Nemšová v jarnej časti z trénerom najvyššej kvalifikácie
Zimnú prípravu mužov Nemšo−
vej prevzal p. Ľuboš Nosický, tré−
ner s licenciou Euro Pro. Vystrie−
dal O. Šmelku, ktorý zostal jeho
asistentom. Mladý 43 ročný tré−
ner pochádza a býva v Novej
Dubnici, kde aj začínal s futba−
lom. Po maturite pokračoval v štú−
diu na VŠ v Brne, kde hrával za
Zbrojovku. Po 2 rokoch štúdia dal
prednosť futbalovej kariére. Pre−
stúpil do českých Drnovíc, s kto−
rými postúpil do 1. českej ligy.
Jeho ďalšia cesta viedla do pro−
fesionálneho futbalu v Dukle Pra−
ha, kde si ho vyhliadol tréner Ivo
Viktor. Zranenie ho vrátilo späť do
Drnovíc a ako 25 prestúpil do li−
govej Dubnice. Na sklonku hráč−
skej kariéry si ešte zahral v L.
Rovnom a Novej Dubnici.
S trénovaním začal s mláde−

žou v Dubnici a v r. 2005 sa stal
trénerom dubnických ligistov.
Ďalšia úspešná cesta trénera vie−
dla do Žiliny, kde robil asistenta
trénerovi Vrbovi, s ktorou získal
majstrovský titul a ďalší rok druhé
miesto v Corgoň lige. Od r. 2008
trénoval ligových dorastencov a
mužov Dubnice a v r. 2009 na
jeseň mužov Trnavy.
Koncom minulého roka ako
voľného trénera ho oslovil prezi−
dent NTS p. Pavel Chmelina a
tak zimná príprava mužov Nemšo−
vej bola už pod jeho vedením.
Jeho postrehy po dvojmesač−
nej príprave: „ Prišiel som do kon−
solidovaného mužstva. Hráči sú
disciplinovaní, prístupní k trénin−
gu, so zmyslom pre kolektívny
výkon. Verím, že výsledky tvrdej
práce v zimnej príprave sa preu−

kážu v jarnej časti a posunú nás
vyššie, než bola 10. priečka na
jeseň. Zimná príprava bola zame−
raná najmä na rýchlosť, výbuš−
nosť, dynamiku, prácu s loptou,
myslenie a súčinnosť mužstva. V
príprave som našiel všetko, čo
som potreboval. Pre druhú ligu,
ktorá je ešte vlastne najvyššia
amatérska súťaž, sú tu vytvorené
veľmi dobré podmienky, až nad−
štandardné. V kádri sú výborní
hráči, ako napr. J. Dudák, R.
Častulín, T. Kresánek. Vo veľmi
dobrom svetle sa ukazujú aj mla−
dé talenty ako napr. J. Husár, zá−
roveň ukazujú, že Nemšová in−
vestuje do výchovy mládeže veľ−
mi veľa. Spokojný som aj s vý−
sledkami prípravných zápasov.
Celkove sa prípravy zúčastnilo 23
hráčov plus traja brankári. V tom−

to počte boli 4 dorastenci, ktorých
chcem postupne zaradiť do kádra
mužov. Z mužstva odišli, M. Po−
lek, M. Sarvaš, M. Marušinec, z
hosťovania sa vrátil E. Laco. Vý−
sledky prípravných zápasov: Ne−
mšová – Žilina 1:2; Bánovce 2:1;
dorast Dubnice 1:0; Jaslovské
Bohunice 5:0; dorast Trenčína 3:0;
A Dubnica 0:4; Brezová p. B 0:2;
Trenč. Stankovce 4:0.“
Na otázku, či Nemšová je len
krátkou zastávkou v trénerskej
kariére hovorí: „Som rád, že tu
môžem trénovať a som tu veľmi
spokojný. V prípade zaujímavej
ponuky, som však s prezidentom
klubu dohodnutý, že ma uvoľní.“
Na záver jeho motto: „ Každý
si je sám strojcom šťastia. Tvrdá
práca, čo venuje sebe sa raz pri−
navráti.“
V. Gajdoš
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ŠPORT
USKUTOČNILO SA
FUTBAL
16. ročník zimnej halovej futbalovej miniligy
Konečné poradie: 1. 69 FC FOFO; 2. FLAMENGO; 3. FC BAŠ−
ČINY; 4. FC NIVA; 5. ALJAŠKA; 6. FC HILTON; 7. AQUA; 8.
RECREATIVO; 9. INDEPENDIENTE; 10. INTERNACIONALS; 11.
BSC KOLOFOGO; 12. FC ZAHUČALO; 13. DYNAMO; 14. RAN−
GERS; 15. AC ZRANENIE; 16. COLUMBIA;;
Najlepší hráč: T. Kresánek /Fc Fofo/; Najlepší strelec: N. Mrázik
/Flamengo/; Najlepší hráč do 18 rokov: J. Husár /Fc Niva/; Najlep−
ší brankár: P. Letko /Fc Baščiny/; Najtechnickejší hráč: R. Krajčík
/Flamengo/; Najužitočnejší hráč: R. Častulín /Recreativo/;;
Sponzori: Mesto Nemšová, firma BSC Line p. Bernard Bagín,
firma Rona a.s. Lednické Rovné p. Ing. Štefan Hanák, Golden
Džuwel p. Dušan Trška, Zlatníctvo Impex p. Mgr. Mária Haljako−
vá, Old Herold a.s. Trenčín p. Ing. Jozef Rea, Odevy p. Jaroslav
Štefanec, New York Pub p. Braňo Puliš, Reštaurácia Nemšovan−
ka p. Ľubomír Švorec
18. ročník žiackeho halového turnaja „O primátorskú vázu“
29.12.2009
1. FKS Nemšová starší žiaci, 2. TJ Slavičín, 3. FKS Nemšová
mladší žiaci, 4. TJ Kľúčové
Veľkonočné turnaje žiakov v MsŠH
Najmladší žiaci
1. ZŠ Horná Súča, 2. ZŠ Horné Srnie, 3. ZŠ Nemšová
Mladší žiaci
1. Horná Súča, 2. Bolešov, 3. Nemšová, 4. Dubnica, 5. Dolná
Súča, 6. Trenčianska Teplá
FLORBAL
Výsledky zápasov extraligy žien
11. kolo VŠK FTVŠ Bratislava –NTS FK−ZŠ Nemšová 2:8
12. kolo Nemšová–1.FBC Horse Power Prešov 7:5
13. kolo Nemšová–ŠK 98 Pruské 10:5
15. kolo Nemšová – DFK Nitra 9.5
16. kolo Unihoc Žirafa Žilina – Nemšová 3:7
17. kolo: Nemšová – FBK Tvrdošín 7:5
18. kolo: Nemšová – 1.FBC Trenčín 5:4
NEMŠOVÁ VÍŤAZ ZAKLADNEJ ČASTI
Tabuľka Extraligy po základnej časti:
1. Nemšová 16 130 3 126:76 26
PLAY OFF ŠTVRŤFINÁLE
Nemšová – FTVŠ Bratislava 7:1
Nemšová – FTVŠ Bratislava 8:4
FTVŠ Bratislava – Nemšová 6:11
PLAY OFFF SEMIFINÁLE
Nemšová – Unihoc Žirafa Žilina 7:6
Nemšová – Unihoc Žirafa Žilina 7:6
NEMŠOVÁ „B“ VÍŤAZOM 2. LIGY ŽIEN VO FLORBALE NA
SLOVENSKU!
Deň 28.február 2010 určite vojde do histórie Nemšovského
florbalu.V Modre sa uskutočnilo posledné dvojkolo súťaže.V 1.roč−
níku druhej ligy žien vo florbale potvrdili mladé Nemšovské flor−
balistky(vekový priemer 15,1roka) suverenitu v tejto súťaži (viedli
tabuľku od 1.kola až do konca) a získali pre Nemšovú ďaľší vý−
znamný úspech.
Vyhrali druhú ligu žien na Slovensku!
Napodobnili svoje staršie rovesníčky, ktoré vyhrali základnú
časť ženskej extraligy. Poďakovanie patrí hráčkam (hrali naprí−
klad i proti 37ročným...), trénerom, rodičom a všetkým, ktorí
pomohli.

KONEČNÁ TABUĽKA 2. LIGY ŽIEN
1. Nemšová“B“ 12 11 0 1 112:31 22
III.ročník žiačky Majstrovstvá Slovenska
vo florbale dievčat EXEL FLORBAL CUP 2009
Finále 16. – 18. 12. 2009 Košice
Mladšie dievčatá ZÁKLADNÁ SKUPINA
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ Komenského Medzilaborce 3:1 (1:0; 2:1)
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ a MŠ N.Doba Nižná 2:2 (1:0; 1:2)
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ J. A. Komenského Sereď 5:0 kontu−
mačne
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ Školská Švedlár 1:8 (0:4;1:4)
ŠTVRŤFINÁLE
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ H. Gavloviča Pruské 1:2 (1:1;0:1)
O 5.MIESTO
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ H. GavlovičaPruské 3:2 (3:1;0:1)
Staršie dievčatá: ZÁKLADNÁ SKUPINA
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ Černyševského Bratislava 12:0 (5:0;7:0)
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – Gym. J. M. Hurbana Čadca 3:2 (2:0;1:2)
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ Komen. Spišská Nová Ves 5:0 kontu−
mačne
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ sv. Mikuláša Prešov 1:2 (1:0;0:2)
ŠTVRŤFINÁLE
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ J.A.Komen. Sereď 10:0 (4:0;6:0)
SEMIFINÁLE
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ Kubranská Trenčín 7:4 (6:1;1:3)
FINÁLE
ZŠ J. Palu 2 Nemšová – ZŠ sv.Mikuláša Prešov 1:2 (0:1;1:1)
Medzinárodný januárový florbalový turnaj dievčat
Bratislava 23.1.2010
NTS FK–ZŠ Nemšová–Bogdau Stupava 5:1 (2:1,3:0)
NTS FK–ZŠ Nemšová–ZB Bratislava „A“5:1 (3:0,2:1)
NTS FK–ZŠ Nemšová–Wien ( Rakúsko) 7:2 (5:0,2:2)
NTS FK–ZŠ Nemšová–ZB Bratislava „B“ 4:0(2:0,2:0)
1. Nemšová 4 4 0 0 21:4 8
ORION FLORBAL CUP ZÁKLADNÝCH ŠKOL 2009/2010
− OBVODNÉ KOLÁ Mladšie žiačky: 20.01.2010 – Nemšová
ZŠ J.Palu 2 Nemšová – ZŠ Dolná Súča 8:0 (5:0,3:0)
ZŠ J.Palu 2 Nemšová – ZŠ Horná Súča 8:1 (5:1,3:0)
Staršie žiačky: 21.01.2010 – Trenčín
ZŠ Hodžova 7 Trenčín– ZŠ J.Palu 2 Nemšová 2:30 (0:15,2:15)
ORION FLORBAL CUP MLADŠIE ŽIAČKY A ŽIACI ZÁKLAD−
NÝCH ŠKÔL – KRAJSKÉ KOLO − NEMŠOVÁ 9.3.2010
(2 družstvá dievčat, 7 družstiev chlapcov)
Dievčatá.
ZŠ Nemšová− ZŠ Pruské 2:1
Do celoslovenského finále postupujú mladšie dievčatá z Ne−
mšovej a mladší chlapci ZŠ Na Dolinách Trenčín.
ORION FLORBAL CUP STARŠIE ŽIAČKY A ŽIACI ZÁKLAD−
NÝCH ŠKÔL – KRAJSKÉ KOLO − NEMŠOVÁ 16.3.2010
(3 družstvá chlapcov, 3 družstvá dievčat)
Do celoslovenského finále postupujú staršie dievčatá z Ne−
mšovej a starší chlapci ZŠ Kubranská Trenčín.
VEĽKONOČNÝ TURNAJ
Dňa 20. marca sa v Mestskej športovej hale Nemšová usku−
točnil pod záštitou primátora mesta Jána Mindára Medzinárod−
ný veľkonočný turnaj vo florbale dievčat. Poradie: 1. Nemšová,
2. Slavičín, 3. Pruské, 4. Mikušovce, 5. Stupava, 6. Záhorská
Bystrica
Vladimír Gajdoš
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PRIPRAVUJEME
Vyžrebovanie futbalových súťaží
FKS Nemšová muži II. liga
Kolo dátum súper
16. 14.3. Nemšová − Bernolákovo
17. 21.3. Nitra B − Nemšová
18. 28.3. Nemšová − Vrbové
19. 04.4. Jaslovské Bohunice − Nemšová
20. 11.4. Nemšová − Vráble
21. 18.4. Slovan juniori − Nemšová
22. 25.4. Nemšová − Nové Mesto
23. 28.4. Dunajská Streda B − Nemšová
24. 02.5. Nemšová − Rača
25. 08.5. Senec − Nemšová
26. 16.5. Nemšová − Trnava B
27. 22.5. Nové Zámky − Nemšová
28. 30.5. Nemšová − Topoľčany
29. 06.6. Nemšová − Myjava
30. 13.6. Moravany − Nemšová
TJ Luborča V. liga
Kolo dátum súper
16. 14.3. Ľuborča − Podolie
17. 21.3. Ľuborča − Handlová
18. 28.3. Stará Turá − Ľuborča
19. 04.4. Ľuborča − Ladce
20. 11.4. Prečín − Ľuborča
21. 18.4. Ľuborča − Kamenec p. Vt.
22. 25.4. Malá Čausa − Ľuborča
23. 02.5. Ľuborča − Horná Poruba
24. 09.5. Beluša − Ľuborča
25. 16.5. Šimonovany − Ľuborča
26. 23.5. Ľuborča − Nováky
27. 30.5. Veľké Uherce − Ľuborča
28. 06.6. voľno
29. 09.6. Zem. Kostoľany − Ľuborča
30. 13.6. Ľuborča − Veľké Bielice
TJ Kľúčové VII.
Kolo dátum
14. 28.3
15. 04.4.
16. 11.4
17. 18.4.
18. 25.4.
19. 02.5.
20. 09.5.
21. 16.5.
22. 23.5.
23. 30.5.
24. 06.6.
25. 13.6.
26. 20.6.

liga
súper
T. Bohuslavice − Kľúčové
Kľúčové − Míchova Lehota
Ivanovce − Kľúčové
Kľúčové − Dolná Súča
Mel. Lieskové − Kľúčové
Kľúčové − TTS Trenčín
Drietoma − Kľúčové
Záblatie − Kľúčové
Kľúčové − Svinná
Beckov − Kľúčové
Kľúčové − Zamarovce
Skalka n/V − Kľúčové
Kľúčové − Opatová
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Branislav Puliš
Pred pár dňami sme sledovali ZOH
vo Vancouveri, v ktorých bojovali naj−
lepší športovci sveta. Do hokejovej
haly, v ktorej a odohrávali súboje
najlepších hokejistov jednotlivých kra−
jín budeme môcť nazrieť i v budúc−
nosti prostredníctvom nášho skauta p.
Braňa Puliša.
Hokejový klub Vancouver Canucks
je účastníkom kanadsko−americkej
NHL. Jednotlivé kluby sa každoroč−
ne posilňujú prestupmi a tiež sa do−
pĺňajú v draftoch najlepšími mladými
talentovanými hráčmi sveta vyhliad−
nutými skautmi. Pre Vancouer Ca−
nucks ako skaut pracuje i p. Braňo
Puliš.
Podnikateľské aktivity p. B.Puliša
na Mierovom námestí v Nemšovej sle−
dujeme už dlhšie. Pred 20 rokmi po
skončení maturity na Strednej poľno−
hospodárskej škole v Topoľčanoch
našiel odvahu na zmenu štýlu práce,
ktorú nové politické pomery na Slo−
vensku ponúkali. Že urobil dobre, o
tom svedčia i jeho výsledky v oblasti
gastronómie a reštauračnej činnosti.
V r. 1995 si doplnil znalosti v anglic−
kom jazyku a skúsil ako chutí práca v
USA. V r. 1996 sa popri podnikaní
začal venovať i ďalšej práci agenta
pre hokej. Ako skaut začal pracovať v
r. 2002 pre profesionálny klub Van−
couer Canucks na odporúčanie nášho
úspešného reprezentanta Pavla De−
mitru.
Predstavme si, v čom spočíva prá−
ca skauta. Ako skaut sleduje a hod−
notí talentovaných hráčov v SR a ČR,
vhodných pre draftovanie do NHL.
U hráča sa sleduje kvalita korču−
liarskej techniky, kondícia, rýchlosť,
vytrvalosť, všestrannosť, hokejové
myslenie, psychická odolnosť, ako i
ďalšie vlastnosti, ktoré jednotlivé klu−
by požadujú. Skaut má za úlohu vy−
typovaným talentom pomáhať ako sa
dostať k vrcholu hokejového umenia
a zdokonaľovaniu jednotlivých čin−
ností, aby hráč čo najlepšie spĺňal
podmienky draftu. Jednotlivé kluby
majú svoje systémy hodnotenia, načo
musí skaut upozorňovať.
V Nemšovej v letnom období už
niekoľko rokov sa na tréningových
kempoch Braňa Puliša popri vytypo−
vaných talentovaných hráčoch obja−
vujú i poprední hráči NHL, KHL, s kto−
rými je p. Puliš v kontakte. Ide tu o
vzájomnú dohodu, ktorá je užitočná

pre obe strany v rámci prípravy na
nový ročník. V jeho starostlivosti boli
Ivan Baranka, Štefan Rúžička, Vladi−
mír Kutny, Štefan Blaho, Mario Bliž−
ňák, Juraj Šimek, Juraj Mikuš. Sledo−
vaných bola oveľa viac ďalších hrá−
čov, ktorí však neprešli sitom drafto−
vania.
Práca skauta je spoplatnená. V
súčasnosti má klub Vancouer Ca−
nucks troch skautov v Európe. Niekto−
ré kluby NHL majú však len jedného
skauta pre celú Európu.
Na vysvetlenie, ako sa B. Puliš
dostal vôbec k športu. Korčuľoval a
hokej hral od útleho veku ako väčši−
na nemšovských chlapcov tej doby.
Hokej mu prirástol k srdcu a hrával
ho za Nemšovú. Ako 14 ročný veno−
val sa i karate a bol spoluzakladate−
ľom oddielu v r. 1984 v Nemšovej.
Niektorí z oddielu sa stali i majstri
Slovenska, súťažili v celoštátnej lige,
ba dokonca dostali sa aj na Majstrov−
stvá Európy.
Svoje funkcionárske schopnosti
využil i pri organizovaní a propagácii
thajského boxu na Slovensku. V spo−
lupráci s organizátormi podobných
podujatí z ČR zorganizoval medzi
prvými zápas v thajskom boxe na Slo−
vensku, i v MsŠH Nemšová sme mali
možnosť zhliadnuť niekoľko tréningo−
vých prípravných zápasov na toto
podujatie.
Získané hokejové kontakty využil i
pri organizovaní zájazdov hokejistov
Nemšovej do na turnaje do Belgicka.
Na turnajoch štartovali oddiely z Bel−
gicka, Holandska, Francúzska, Ne−
mecka, Čiech a Nemšová viacerými
víťazstvami tak urobila dobrú propa−
gáciu nášho mesta. Organizovanie a
financovanie hokejových zájazdov do
Belgicka prevzali Pavol Charvát a Ing.
J. Kubaštík.
Aké sú ďalšie ciele p. Puliša? Popri
podnikaní chce sa i naďalej venovať
práci skauta a zamerať sa nielen na
ligových hráčov, ale i dorastencov.
Táto práca si vyžaduje nielen veľa
času, ale i štúdia noviniek, organizač−
ných i technických.
Nuž a napokon srdcovou záleži−
tosťou je zorganizovať hokejové stret−
nutie bývalých internacionálov Ne−
mšovej v Dubnici dňa 26.3. o 18.45 a
posedenie v jeho reštauračnom pod−
niku v Nemšovej. Hovorí:“ nemšovskí
reprezentanti si to zaslúžia.“
V.G.

