
Hl.: 22.6.2016 
  
+ OBČIANSKE ZDRUŽENIE PEREGRÍN oznamuje záujemcom o zájazd  
do Medžugoria, ktorý sa uskutoční od 4. do 10. septembra 2016 že zálohovú platbu 100 € 
bude vyberať zajtra, vo štvrtok  23. júna od 16. – do 17. hodiny v mestskom múzeu. 
 
+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej 
práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 27.6.16, t.j. v pondelok budúci týždeň 
v čase od 8 do 12,30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 
- Borovského, Družstevná, Závadská č. 6, Ľuborčianska a Gorkého č. 2097. 
V čase od 8 do 10,30 hod. ulice:- Holubyho, Sadová, Stromová, Trenčianska a Záhradná. 
   
+ Materská škola v Nemšovej vás srdečne pozýva na slávnostný galaprogram 
s odovzdávaním osvedčení o predprimárnom vzdelávaní, ktorý sa bude konať zajtra, 23.júna 
2016 v Kultúrnom centre Nemšová. Pochod predškolákov mestom Nemšová sa začne  
o 15 – tej hod. z materskej školy na ul. Odbojárov. 
 
+ Spoločenstvo bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča oznamuje svojim členom, 
že je možnosť nachystať si palivové drevo po ťažbe – samovýrobou. Bližšie informácie vám 
poskytne pán Emil Hrnčiarik, bytom Nemšová, Fučíkova 14. 
 
+ Súkromný podnikateľ pán Peter Chlebana poriada v sobotu, 25.6.2016 na Cyklozrube 
v Hornom Srní 1. ročník pretekov v ručnom kosení trávy „Brádelská kosa“. Otvorenie súťaže 
začne o 15 hod., o 17 hod. bude losovanie tomboly, aj zo dňa 19.6.2016. Vyhodnotenie 
súťaže o najlepšieho kosca Brádelskej lúky bude o 18,30 hod. Štartovné je 1 €. Každý kosec 
si prinesie kosu. Bližšie informácie získate na tel.č. 0907 755 074. 
 
+ Členovia poľovníckej spoločnosti Stráne PD Bolešov vás srdečne pozývajú na 
spoločenské posedenie pri poľovníckych špecialitách a dobrej hudbe spojené s tancom. 
Podujatie sa bude konať v sobotu 25.6.2016 od 20 hod. na hokejbalovom ihrisku v Slávnici 
z príležitosti mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. Do tanca a na počúvanie vám zahrá 
a zaspieva skupina Black band, známa z televízie Šláger. Poľovnícke špeciality budú 
pripravované pod dohľadom známeho kuchára Imre Bindicha. Vstupné sú 4,- €. 
 
+  Gazdovstvo Uhliská v Nemšovej časť Trenčianska Závada vás pozýva  
na Medzinárodné westernové preteky „ IREL CUP“ v dňoch 25.6.-26.6.2016, t.j. v sobotu a  
v nedeľu o 9 hod. V sobotu, 25.6.16 od 20,00 do 24,00 hod. bude v hostinci gazdovstva 
Uhliská country zábava.       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ Najstaršie pútnické miesto na Slovensku – starobylá Skalka pri Trenčín privíta 
tento rok opäť umelcov – účastníkov  9. ročníka medzinárodného výtvarno 
literárneho sympózia ORA ET ARS SKALKA 2016 v termíne od 20. do 26. júna 
2016 v areáli Malej a Veľkej Skalky a v meste Trenčín. Vstup na podujatia je voľný. 
Program sprievodných podujatí bude nasledovný: 
- dnes, 20. 6. 2016 o 15.30 hod. bude slávnostné otvorenie sympózia spojené 
 so sv. omšou  

• Miesto: Jaskynná kaplnka kláštora na Veľkej Skalke  
- vo štvrtok, 23. 6. 2016 od 16.00 do 18.00 hod. bude Kultúrno-historický seminár: 
OKNO nielen do archeológie  

• Miesto: Spoločenská miestnosť, Verejná knižnica Michala Rešetku  
v Trenčíne, Hasičská 1 

-  v sobotu, 25. 6. 2016 o 17.00 hod. Ukončenie sympózia – prezentácia výtvarných 
a literárnych diel vytvorených na tohtoročnom podujatí za účasti autorov  

Hudobný hosť: súbor starej hudby Musica Viva, Liberec 
• Miesto: Diecézna svätyňa sv. Andreja-Svorada a Beňadika na Malej 
Skalke 

- 16. júla 2016 o 15.00 hod. – bude slávnostná vernisáž za účasti autorov  
s kultúrnym programom  

Účinkuje: vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla, 
Bratislava 
• Miesto: Areál kláštora na Veľkej Skalke 

- od 19. júla 2016 do 7. septembra 2016 bude prebiehať výstava výberu diel  
z 9. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS 
SKALKA 2016 

 • Miesto: Mestská veža, Trenčín 
 

 
 
 
 


