Hlásenie 30.05.2022
+
Občianske združenie Hravé hlavy pozýva deti na náučno-zábavnú návštevu parku Jozefa
Lacu v Ľuborči. Pre deti bude pripravený zábavno-náučný program v stredu 1. júna medzi
19:00 a 20:00. Každý účastník si okrem informácii a zážitkov odnesie aj brožúrku s názvom
Jozefove stromy, Lacove chrobáky. Tešíme sa na všetky školopovinné deti.
+ Západoslovenská distribučná spoločnosť upozorňuje obyvateľov Nemšovej, že zajtra, t.j.
dňa 31. mája bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovanej práce na
nasledovných uliciach Dvorecká 1 ... 10,....,16,18,19,20,22,.....,26,28,30,32,34,44,46, Gorkého
2,3,4,5,7,10 Závadská 6 a 27, Ľuborčianska 1,3,4,5,6,7,9,11,....18,19,20,21,22,24 v čase od
8:15 hod. – 14:45 hod.
+ Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie pozýva svojich
členov na jednodňový autobusový zájazd na Medzinárodný folklórny festival Myjava, ktorý sa
uskutoční v sobotu 18.júna 2022. Odchod autobusu je o 9:15 hod. z autobusovej zástavky –
Mierové námestie Nemšová. Účastnícky príspevok je 15 €. Prihlásiť sa môžete u pána
Mariána Králika, ulica SNP 134/45, Nemšová. Organizátori sa tešia na vašu účasť.
+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 31. mája
v čase od 12 do 14.00 na tržnici pri mestskom múzeu jahody za cenu samo zberu, jablká,
hrušky a iné ovocie a zeleninu.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz opotrebovaného kuchynského oleja zo
všetkých mestských častí sa uskutoční v utorok 31. mája a vývoz tetrapakov a kovových
obalov sa uskutoční 1. Júna.
+ Občianske združenie Hubert Ľuborča v spolupráci s mestom Nemšová, 117. Zbor
skautov sv. Františka z Assisi, Poľovníckym združením Nemšová, Klubom turistov Ľuborča,
dobrovoľníkmi a nadšencami prírody vás srdečne pozývajú na poľovnícku sv. omšu v kaplnke
sv. Huberta v sobotu 4. Júna 2022 o 15,00 hod. pri studničke pod Košármi v Ľuboreckej
doline – smer Antonstál. Po sv. omši na vás čaká poľovnícky guláš a občerstvenie.
+ Mesto Nemšová, Základná umelecká škola, 117 zbor sv. Františka z Assisi a Katolícka
spojená škola vás srdečne pozývajú dňa 5. Júna od 13,00 hod na Cestu Rozprávkovým lesom
na trase ZUŠ Nemšová – malá chmelnica – jazero a späť. Rezervácia časeniek na mieste od
12:00 hod., alebo na tel. čísle 0917667418. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia konať
nebude. Čakajú na vás rôzne atrakcie a občerstvenie.

