09.11.2018
+
Mesto Nemšová a autorka publikácie vás pozývajú na prezentáciu knihy Moniky Gurínovej
Schwandtnerovej pod názvom: Život a sociálno-charitatívna činnosť svätej Alžbety Uhorskej,
dnes o 17.00 hod. do Mestského múzea v Nemšovej. Vstup na prezentáciu je voľný.
+
Mgr. Jana Korieneková všetkých srdečne pozýva na kurz prvej pomoci zameraný
na prvú pomoc deťom, ktorý sa uskutoční zajtra, v sobotu 10. novembra o 9. hodine v priestoroch
MC Púpavka v Nemšovej. Záujemcovia sa môžu registrovať čísle telefónu 0948 490 755, alebo
na emailovej adrese zachranim@gmail.com. Cena kurzu je 20€.
+
VPS Nemšová oznamujú, že vývoz bioodpadu z mestských častí Ľuborča, Kľúčové
a Trenčianska Závada bude v stredu, 14.11.18 a vývoz z Nemšovej bude vo štvrtok 15.11.2018.
+
Mestský úrad v Nemšovej, Vás všetkých srdečne pozýva na koncert Marca Rajta. Tento
známy husľový virtuóz prináša svoje vianočné turné s názvom „Anjelské husle“, na ktorom
odprezentuje pripravovaný album s najvýznamnejšími vianočnými skladbami a koledami
v unikátnom prevedení. Príďte si vychutnať jedinečný koncert a ponoriť sa do príjemnej vianočnej
atmosféry 14. decembra o 18.00 hodine do Kultúrneho centra v Nemšovej na ulici SNP. Vstupenky
v hodnote 10€ si môžete zakúpiť v pokladni Mestského úradu počas úradných hodín, alebo
prostredníctvom www.ticketportal.sk .
Športové oznamy:
+
Vážení priaznivci športu!
Zajtra, v sobotu 10. novembra 2018 od 10 hod. sa v Nemšovej uskutoční 50. ročník ,,Behu okolo
Ľuborče.“ na štadióne TJ Ľuborča. Slávnostné otvorenie pretekov bude o 11,15 hod.
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 organizátori 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
Ezajedi Ali 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. Všetkých srdečne pozývame!

