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+ Mesto Nemšová Vás srdečne  pozýva na Tradičné stavanie májov a lampiónový 
sprievod dnes, 30.apríla. Stavanie májov začne nasledovne:  
 - o 17.30 hod. v m. č. Trenčianska Závada pri ihrisku, 
- o 18.00 hod. v m. č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
- o 18.30 hod. v m. č. Ľuborča pri kultúrnom stredisku,  
- o 19.00 hod. v Nemšovej, v amfiteátri múzea. O  20.30 hod. začne lampiónový sprievod  
cez Nemšovú po uliciach Janka Palu a Sklárskej. Účinkovať bude Folklórna skupina 
Liborčan, Hudobná skupina NGO pod vedením Pavla Králika a žiaci ZUŠ v Nemšovej. 
Srdečne vás pozývame. 
 

+ Primátor   Mesta Nemšová  v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva   
v Nemšovej na deň 02. mája  2018  t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho 
centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na  poschodí. 
P r o g r a m : 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2018 – RO č. 2 
4.1 Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  
      pre projekt: „ Cyklochodníky mesta Nemšová“, spolufinancovani 
4.2 Informácia o stave realizácie projektov z NFP 
5.   Návrh VZN č. .../2018, Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nemšová 
6.   Majetkové záležitosti 
6.10 Zmena  uznesenia č. 380 zo dňa 23.04.2014 
6.11 Zmena  uznesenia č. 377 zo dňa 28.02.2018 
7.    Diskusia 
8.    Záver    
 
+ Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka 
Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová oznamuje rodičom, že podávanie žiadostí 
na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Gabriela pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 

·     štvrtok  03.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny 
·     štvrtok  10.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny 

Miestom podávania žiadosti je Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová. 
Tlačivo žiadosti a bližšie informácie sú k dispozícii na recepcii školy i na webovej stránke 
školy www.sksnemsova.sk. Pri odovzdávaní vyplnenej žiadosti je potrebný ku kontrole 
údajov rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

+ Pracovníčky predajne textilu Anka na ulici Janka Palu v Nemšovej pri Čistej duši,  
Vás pozývajú na veľký letný výpredaj tovaru – blúzky, nohavice, tričká, tepláky, svetre, šaty 
za polovičné ceny. Akcia bude trvať od 2.  do 12. mája.     
 
Športový oznam: 
+ Futbalový klub Ľuborča Vás pozýva na futbalový zápas mužov medzi Ľuborčou  
a Kočovcami, ktorý sa uskutoční zajtra, v utorok 1.5. od 16.30 hod. Mladší žiaci nastúpia 
taktiež zajtra, v utorok o 11 hod.  proti Soblahovu. 
___________________________________________________________________________ 



+ Dňa 4.5.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať 
bezplatne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. 
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pri mestskom múzeu, v čase od 13:00 
do 14:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.  
 
+ Občianske združenie „ Klub skalničkárov Trenčín „ v spolupráci s Obecným úradom 
Skalka nad Váhom Vás pozýva na výstavu skalničiek, ihličňanov, sukulentov, kaktusov, 
bonsají. Výstava sa uskutoční v kultúrnom dome Skalka nad Váhom budúci týždeň, v utorok 
8. mája od 8 do 16 hodiny. Zakúpiť si môžete výpestky členov klubu.  
 
+          Mesto Nemšová a Galéria European Art house vás srdečne pozývajú na kurzy:  
Keramiky a Poverpolu.  
- Kurz Poverpolu  pod vedením certifikovanej arteterapeutky  
Mgr. Evy Černokovej sa začína 3. mája 2018 o 16 hodine v Galérií, na ulici Topoľová 13  
/za letným kúpaliskom/. Cena kurzu je 29€. V cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie 
o absolvovaní kurzu, arteterapia.  
- Kurz keramiky na hrnčiarskom kruhu pod odborným vedením nevidiacej keramikárky Soni 
Zeliskovej sa začína 7. mája 2018 o 17  hodine taktiež v Galérii, na ul. Topoľová č. 13. Cena 
kurzu je 20 €, v cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, arteterapia. 
Na kurzy sa môžete zapísať osobne v Galérii, alebo telefonicky na tel.č. 0903 697 886. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


