Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zvoláva neplánové 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Nemšovej na deň 15. júla 2015, t.j. v stredu o 17 hod. do zasadačky Kultúrneho centra
v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí. Program: 1./ Otvorenie, 2./ Návrh na zmenu rozpočtu
mesta Nemšová na rok 2015, 3./ Odkúpenie pozemku parc. č. 976/1, k.ú. Nemšová, 4./ Záver.

Mesto Nemšová oznamuje občanom, že pripravuje finančnú zbierku pre rodinu z Novej
Nemšovej, ktorej rodinný dom postihol požiar. O začatí zbierky a podmienkach budete
informovaní cestou mestského rozhlasu a v skrinkách úradných oznamov.
Biologicky rozložiteľný odpad z hnedých nádob sa zberá vo štvrtok 15.7. v časti Nemšová.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na tretí koncert 38. ročníka Nemšovského hudobného
leta v nedeľu 19. júla o 18.30 do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrá hudobná
skupina z Česka – Veselá bída. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert koná vo veľkej
sále KC.
Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premieta sa v piatok 17. júla o 21.00
hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej romantický film Dopisy pro Julii. V prípade
nepriaznivého počasia sa premietanie ruší.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov, ktorý sa
bude konať v stredu 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej sále Kultúrneho centra
v Nemšovej.
Predpredaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej počas pracovných dní denne do 15,00
hod.
Kamenárstvo KIN-JAR Pavol Rajník, Pruské 147 príma objednávky na kamenárske práce.
Ponúka výkop a montáž panelových hrobiek, prebrusovanie a voskovanie terazzových dosiek,
opravy starých hrobov, dopisovanie dátumov, prezlacovanie písma a hroby a pomníky
z prírodného kameňa v rôznych farbách a tvaroch so zľavami až 40%.
Objednávky príma dnes 15.7. nasledovne:
V čase od 17.00 do 18.00 hod. na starom cintoríne v Nemšovej, Ul. Janka Palu
V čase od 18.00 do 19.00 hod. na cintoríne v Ľuborči
V čase od 19.00 do 20.00 hod. na cintoríne v Kľúčovom
V čase od 20.00 do 21.00 hod. na cintoríne v Trenčianskej Závade.
Objednávky príma na čísle tel. 0902 325 923.
Predávajúci ponúka na predaj čerstvé horské čučoriedky vhodné aj na zaváranie, ďalej sušené
ovocie, koreniny a domáci sirup dnes 15.7. na Mierovom námestí.
Súkromný podnikateľ ponúka na predaj na Mierovom námestí v Nemšovej zajtra vo štvrtok
16.7. a v piatok 17.7. slovenské broskyne na zaváranie v 5 kg balení za výhodné ceny. Broskyne
sa ľahko odkôstkovávajú.

