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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že Kompostáreň na ulici Gorkého a  Zberný dvor 

odpadov na ulici Borovského č. 30 bude zajtra, 1.11.18  zatvorený z dôvodu štátneho sviatku.  

 
+ Dňa 7. novembra 2018 to je v stredu, v čase od 7.30 do 10.30 hod. sa uskutoční v Kultúrnom 

centre Nemšová na ulici SNP, v spolupráci MO SČK Ľuborča a Národnou transfúznou službou – 

darovanie krvi. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na tel.č.: 

0905 382 237. 

 

+ Vážení občania, v našom meste sa už tradične uskutočnia v nedeľu 9.12.18 Vianočné trhy. 

Súčasťou trhov budú aj predajné stánky. Touto cestou by sme chceli osloviť všetkých tvorivých 

spoluobčanov, ktorí vyrábajú, maľujú, zdobia či pečú veci a vecičky s vianočnou tematikou, príďte 

sa pochváliť a ponúknuť Vaše výrobky do vianočných stánkov. Svojou účasťou nám pomôžete 

vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru. Záujemcovia sa môžu hlásiť  do 25.11. 2018  na Mestskom 

úrade počas úradných hodín. Tešíme sa na Vás.  

 
+ Kandidáti na poslancov za Kresťanskodemokratické hnutie Vás srdečne pozývajú  

na celomestské predvolebné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4. novembra  (v nedeľu)  2018 

o 15,00 hod. v budove Mestského múzea Nemšová.   

 

 

+ Vážení priaznivci športu! 

 

V sobotu 10. novembra 2018 sa v meste Nemšová uskutoční 50. ročník ,,Behu okolo Ľuborče.“ 

Snahou organizátorov behu je inšpirovať mladých i starších k zdravému životnému štýlu. Medzi 

účastníkmi sa teší veľkej obľube aj vďaka jeho rodinnej atmosfére. V jubilejnom ročníku sa 

rozhodli povýšiť úroveň behu a zapracovať nové technológie z atletického sveta: profesionálnu 

chipovú časomieru. Ide o jedinečný nástroj merania času prostredníctvom GPS lokátora. Vďaka 

tomu, budú diváci informovaní o aktuálnej situácii na trati. Pre víťazov sú pripravené zaujímavé 

vecné ceny. Hlavná kategória je dotovaná finančnými prostriedkami v celkovej hodnote 525 €. 

V prípade prekonania traťového rekordu, ktorý v roku 1998 stanovil Ezayedi Aliz z Lýbie, bude 

bežec odmenený mimoriadnou prémiou vo výške 165 €.  Všetci súťažiaci si odnesú pamätnú 

medailu venovanú 50. ročníku Behu okolo Ľuborče.  Počas trvania preteku je pre prítomných 

pripravené chutné občerstvenie.  

 

 

 

 
 

 

 


