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+ Pestovateľ z Veselého predáva ihneď po vyhlásení na mestskej tržnici pri múzeu 
tohtoročné Slovenské jablká za veľmi výhodnú cenu.   
 
+ Primátor  Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva neplánované 19. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva  v Nemšovej dnes,  02. novembra  2016 o 17.00 hodine do zasadačky 
Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu č. 2/3, na  poschodí. 
P r o g r a m  : 
1.   Voľba návrhovej komisie 
2.   Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Nemšová  
3.   Záver 
 
+ Vážení športoví priatelia! 
Mesto Nemšová, TJ Ľuborča a PD Vlára Nemšová poriadajú 48. ročník „BEHU OKOLO 
ĽUBORČE“ v sobotu,  5. novembra na štadióne TJ Ľuborča. Začiatok pretekov je o 10.00 
hod. Srdečne vás pozývame. 
 
+ Členovia komisie „Boj proti hladu“ Vás srdečne pozývajú na benefičné podujatie  
pri príležitosti 10. výročia celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“, ktorá je 
zameraná na zmierňovanie chudoby vo svete i na Slovensku. Podujatie sa uskutoční 
13.11.2016 o 15,30 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej, ul. SNP 1. 
V programe vystúpia: 
- heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková, 
- ľudový zabávač a spevák Jozef Opatovský, 
- misionári pomáhajúci chudobným, sestra Anna Ciganpalová a páter Kristián Libant.  
Moderovať bude Ivo Novák, redaktor Rádia Lumen.  Vstupné je 7 €.  
Príďte podporiť dobrú vec a zažiť originálnu atmosféru zábavy, ako aj pomoci chudobným.
  
+ FARSKÝ ÚRAD NEMŠOVÁ a KNIŽNICA SV. ANTONA PADUÁNSKEHO Vás 
srdečne pozývajú na prednášku a autogramiádu s Mgr. IMRICHOM GRUŠPIEROM, 
autorom knihy PRAMEŇ ZÁZRAKOV  o najväčšom ľudovom liečiteľovi 19. storočia 
FRAŇOVI   MADVOVI, ktorý pôsobil ako katolícky kňaz v Nemšovej, v rokoch  
1815 – 1818. Prednáška a beseda spojená s predajom knihy sa uskutoční v nedeľu,  
6. novembra  2016 o 15.00 hod. vo Farskom kostole sv. Archanjela Michala. 
   
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na skvelú komédiu „ ZLATÁ BAŇA“ v nedeľu, 
4.12.2016 o 16 hod. do Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP 1. Predpredaj vstupeniek je  
na mestskom úrade v Nemšovej počas pracovných dní.  
Skvelá komédia uznávaného rakúskeho dramatika Reneho Freunda vás zavedie do prostredia 
kliniky plastickej chirurgie, s hviezdnym hereckým obsadením Andrea Profantová, Andrea 
Karnasová, Marek Majeský a Marián Labuda ml. Prostredníctvom podaných vynikajúcich 
hereckých výkonov budete mať možnosť vtipnou formou nazrieť  
do života lekárov a ich rodín. 
 
   
 
 
 


