Hl. 23.12.2015
+ Mestská knižnica Nemšová oznamuje svojim čitateľom, že od 24.12.2015 do 4.1.2016 bude
zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že Zberný dvor odpadov na ulici Borovského č. 30
bude v dňoch od 28. decembra 2015 až do 3. januára 2016 zatvorený.
+ Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová vás srdečne pozývajú na vianočný
koncert „VINŠUJEME VÁM“ v nedeľu, 27.12.2015 o 15,30 hod. v Kostole sv. Michala
v Nemšovej. Počas koncertu sa vám predstavia Detský folklórny súbor Dvorček pri ZUŠ
Nemšová, Folklórna skupina Liborčan, hosťami programu budú ľudová hudba Folklórneho
súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom a Komorný zbor pri ZUŠ Nemšová, pobočka
Trenčianska Turná.
+ MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom že od 28.12.2015 do 7.1.2016 nebude ordinovať
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Škunta.
+ MUDr. Marušincová oznamuje že od 28.12.2015 do 1.1.2016 nebude ordinovať z dôvodu
čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Zavřel v Hornom Srní.
+ Výbor MS SČK Ľuborča pozýva členov SČK a bezpríspevkových darcov krvi, ako aj
občanov na predsilvestrovské posedenie pri hudbe dňa 30.12.2015, t.j. v stredu o 19 hod.
v Kultúrnom stredisku Ľuborča. Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina
Galaktic.
+ Primátor mesta Nemšová vás srdečne pozýva na vítanie nového roka 2016 vo štvrtok 31.
decembra o 22.30 do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Čaká na vás hudba,
občerstvenie a ohňostroj.
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 21. mestský ples mesta Nemšová, ktorý sa bude
konať 23. januára 2016 v Kultúrnom centre Nemšová. O vašu zábavu sa postará Tanečná
škola Paškovcov, ľudová hudba Borovienka, skupina Replay Band, Matej Koreň – finalista
Superstar 2009, Pavol Hammel a DJ Vašo Hála. Je pre vás pripravená tombola a drink show.
Cena vstupenky je 25,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť počas pracovnej doby na Mestskom
úrade v Nemšovej, vstupenky sa nerezervujú.
Športové noviny:
V sobotu 26.12.2015 a v nedeľu 27.12.2015 sa bude konať v Mestskej športovej hale
Nemšová 11. a 12. kolo zimnej miniligy.

