Hlásenie 01.06.2022
+
Občianske združenie Hravé hlavy pozýva deti na náučno-zábavnú návštevu parku Jozefa
Lacu v Ľuborči. Pre deti bude pripravený zábavno-náučný program dnes 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 dňa 2.
júna bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovanej práce na nasledovných
uliciach Za Soľnou č.6,8, Hanku č.3,Pavla.Kyrmezera 4,6,8, dňa 3.júna na ulici Športovcov
1,3,4,5,6,7,8,....20,22,7. júna ulice Mierové námestie 3,4,5,7,8,10, Rybárska č.1,3,5,9,11,13,
Školská 1...12,14,16,24,980,/20 a 8. júna ulice Odbojárov č. 1,2, Sklárska č.13,
Sládkovičova č. 2,3,5,8,10,12,14,16,18,794,824/1 a SNP č. 2,3,6,...20 a to v čase od 8:00
hod. – 15:00 hod. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta alebo vo vitríne pred
Mestským úradom.
+
Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás pozývajú na 2. ročník
celoslovenskej tanečnej súťaže DANCE POETRY, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. júna 2022
od 8:30 hod. v Kultúrnom centre Nemšová vo veľkej sále.
+
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.
+ MsÚ v Nemšovej oznamuje občanom, že Rozhodnutie k plateniu dane
z nehnuteľnosti ako aj Rozhodnutie k plateniu poplatkov za komunálny odpad a psa budú
našim občanom doručované zamestnancom mestského úradu na adresu pobytu občana
v priebehu mesiaca jún 2022. Nie je preto potrebné osobné vyzdvihnutie týchto rozhodnutí na
mestskom
úrade.
+ Mesto Nemšová a Mestské divadlo Trenčín Vás srdečne pozývajú na divadelné
predstavenie „Lakomec“ , ktoré sa uskutoční dňa 8. júna 2022 o 18.30 vo veľkej sále KC v
Nemšovej.
Vstupenky
v
hodnote
14€
si
môžete
zakúpiť
cez
stránku https://mdtn.maxiticket.sk alebo priamo na pokladni mestského úradu v Nemšovej.
+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na vystúpenie Marie Rottrovej
s kapelou, ktoré sa uskutoční 24. júna o 18.00 hodine v Športovom areáli NTS v Nemšovej,
ul. Školská. Vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom www.ticketportal.sk alebo priamo
na pokladni mestského úradu v Nemšovej.

+ Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov vám bude predávať vo štvrtok 2. júna v čase od
7:00 hod do 9:00 hod pri Mestskom múzeu jahody na priamy konzum, zaváranie a džem v 2
kg baleniach – košíkoch.
+ Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas medzi
Ľuborčou a Kľúčovým , ktorý sa uskutoční v nedeľu 5.6.2022 od 17:30 hod na domácom
ihrisku v Luborči.
Predzápas starí páni Ľuborča a Kľúčové sa uskutoční o 15:00.
Srdečne Vás pozývame.

