
Hl. 28.8. 
 
Vážení občania! 
 
+ Predajca z Oravy predáva dnes na Mierovom nám. v Nemšovej čučoriedky. Zdrží sa do 
16 hod.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že dňa 31. augusta 2015, t.j. v pondelok bude 
zatvorený. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že kompostáreň a zberný dvor budú zajtra, v sobotu 
29.9. v deň štátneho sviatku otvorené v čase od 9 do 17 hod.  Zberný dvor bude dňa 01.09., 
t.j. v utorok, v deň štátneho sviatku zatvorený. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz bioodpadu /z hnedých nádob/ sa uskutoční 
v dňoch 2.9., t.j. v stredu v časti Nemšová a 3.9., t.j. vo štvrtok v častiach Ľuborča, Kľúčové 
a Trenčianska Závada.   
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premieta sa dnes, 28. augusta 
o 21.00 hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej  film Babovřesky  3. V prípade 
nepriaznivého počasia sa premietanie ruší, zmena programu je vyhradená. 
 
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na koncert  38. ročníka  Nemšovského  hudobného 
leta v nedeľu, 30. augusta o 18.30hod. do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrať 
bude DH Bodovanka.  V prípade nepriaznivého počasia sa koncert koná vo veľkej sále 
KC.    
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na vystúpenie Kysuckého prameňa z Osčadnice, dňa 
27.9.2015, t.j. v nedeľu o 16,00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. Cena vstupenky je 7,- €. 
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.  
 
+ KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka: Základná  škola  
sv.  Michala oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2015/2016 
sa uskutoční v stredu, 02. 09. 2015 o 8,oo hod. Žiaci sa stretnú vo svojich triedach a prinesú 
si papier a písacie potreby. Riadne vyučovanie sa začne vo štvrtok 03. 09. 2015  o 8,00 hod. 
 
+ Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka Materská škola sv. 
Gabriela, oznamuje rodičom, že školský rok 2015/16 sa začína v stredu 02.09.2015. MŠ očakáva 
DETI od 6,00 hod do 8.00 hod. ráno. Potrebné informácie o prvom vstupe dieťaťa do materskej 
školy môžete nájsť na webovej stránke školy www.sksnemsova.sk 
 
+ Základná škola Janka Palu 2 v Nemšovej Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie 
školského roka 2015/2016 dňa 2. septembra o 8,30 hod. v kultúrnom centre Nemšová. Žiaci 
sa zhromaždia pred školou o 8,00 hod., odkiaľ ich triedne učiteľky odvedú do kultúrneho 
centra.  

 + New York Pub Mierové námestie Nemšová oznamuje že v sobotu 29/8/2015 sa koná 
diskotéková party - ukončenie leta. O vašu zábavu sa postará Dj Bo s hudbou v štýle 
disco.Zároveň si vám dovoľuje oznámiť možnosť kombinácie jedál počas vydávania 
obedového menu v týždni z novozabudovaných výdajných pultov v reštaurácií. 

+ MUDr. Dráb oznamuje pacientom, že v pondelok 31.8.2015 nebude ordinovať. 
Zastupovať ho bude MUDr. Škunta. 

 
 


