Hl.: 27.07.2016
+
Mesto Nemšová Vás pozýva 29. júla na piatkové letné kino o 21.00 hod.
v amfiteátri Mestského múzea. Uvidíte hudobný film „Moonwalker – Michael Jackson“.
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší.
+
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 39. ročník HUDOBNÉHO LETA 2016
v nedeľu 31.7. o 18.30 hod. do amfiteátra KC. Vystúpi DH Nedašovčanka. V prípade
nepriaznivého počasia sa hudobné vystúpenie bude konať vo veľkej sále Kultúrneho centra.
+
Dobrovoľná organizácia „Kľúčikovo“ pozýva všetkých rodičov a najmä deti
na 6. ročník detských hier a zábavy Kľúčikovo 2016, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.7.2016
od 14 hod. v mestskej časti Kľúčové, v areáli za budovou Dobrovoľného hasičského zboru.
Deti sa môžu tešiť na netradičné olympijské hry, vozenie na koni, maľovanie na tvár, hasičov,
vozenie na motorkách, vystúpenie „MIE“ z Malaciek a veľa ďalších prekvapení. V prípade
nepriaznivého počasia sa akcia nebude konať. Za deti zodpovedajú ich rodičia. Vstupné je
dobrovoľné. Na vašu účasť sa tešia organizátori.
+
MUDr. Jozef Škunta oznamuje svojim pacientom že v období od 1.8.2016
do 13.8.2016 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať ho bude
MUDr. Dráb.
+
Detská lekárka MUDr. Marušincová oznamuje svojim pacientom, že od 1.8. do 13. 8.
bude ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. Zastupovať ju bude MUDr. Zavřel
v Hornom Srní.
+
PD Vlára Nemšová oznamuje že hľadá brigádnikov na zber chmeľu v období od 15.8.
do 5.9.2016. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905 443 017, alebo na personálnom
oddelení PD Vlára osobne.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že budúci týždeň v utorok 2. augusta sa
uskutoční vo všetkých mestských častiach zber fólie a ostatných plastov, a to obaly
zo šampónov, čistiacich a pracích prostriedkov, kelímky z jogurtov, smotany, nátierok bez zvyškov hliníkových viečok, plastové výrobky bez kovových súčastí. Obaly zbierame
čisté, bez zvyškov potravín, čistiach prostriedkov, zeminy a podobne.
+
Mesto Nemšová v spolupráci s kúpeľným lektorom a bylinkárom
Štenbaurom spolupracovníkom farmácie BIOMEDIKA PRAHA Vás srdečne
na ZDRAVOTNÚ PREDNÁŠKU o bylinkách a mastičkách na potlačenie
pohybového aparátu budúci týždeň vo štvrtok, 4.augusta 2016 v Mestskom
v Nemšovej o 18.00 hod. Vstup je voľný.
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+
V nedeľu 31. júla Vás Fit Fabrik v Dubnici nad Váhom pozýva na benefičnú akciu,
ktorej hlavnou udalosťou je hokejbalový zápas detí a hviezd NHL. Súčasťou akcie bude
autogramiáda a bohatá tombola. Pre detičky budú pripravené rôzne súťaže, skákacie hrady,
vodné bubliny, maľovanie na tvár, Red Bull formula a iné. Pre dospelých budú pripravené
rôzne športové súťaže, chill zóna, občerstvenie a iné. Hrať Vám bude DJ Milan Lieskovský
a vystúpi taktiež Igor Kmeťo ml. Výťažok z celej akcie poputuje na podporu Trenčianskej
nemocnice. Vstup je voľný.

