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+ Materská škola pozýva všetky malé a veľké deti  na zábavný podvečer Tekvicomániu, 
ktorý sa bude konať v piatok 27. októbra 2017 od 17,00 hodiny na školskom dvore materskej 
školy na ulici Odbojárov. Na deti čaká veľa zábavy, hellowenské hry, ohňostroj a súťaž  
o naj tekvicu 2017, ktorú je potrebné do súťaže doručiť do piatka, do 15,00 hodiny. Vstupným 
na rozlúčku s jeseňou je dobrá nálada a oblečený veselý kostým.   
 
+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom že z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v piatok, 27.10.2017 v čase  
od 8 do 10 hod. bez dodávky elektriny ulice: 9. mája, Karpatská, Obrancov mieru, Púchovská, 
Revolučná, Slovenskej armády a Železničná č. 20. 
 
+ Vážení spoluobčania ! 
Kresťanskodemokratický klub Nemšová Vás pozýva na míting pred voľbami do VÚC, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja spojený s besedou s kandidátmi vrátane premietnutia 
krátkych dokumentov z nášho regiónu. Míting  sa uskutoční v nedeľu 29. októbra 2017  
o  15,00 hod. v Kultúrnom  stredisku v Ľuborči. Účasť na podujatí prisľúbili: kandidátka  
na županku Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Renáta Kaščáková, kandidát  
na poslanca za naše mesto MUDr. Peter Daňo a kandidáti na poslancov za koalíciu SaS, 
OĽaNO, KDH, OKS, NOVA a Zmena zdola. Vážení spoluobčania, na stretnutie s Vami aj 
s občerstvením sa tešia usporiadatelia. 
 
+ Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie  
„ Nevyliečiteľní “ v utorok, 21. novembra 2017 o 18,00 hod. do veľkej sály KC v Nemšovej. 
Vstupné je 10,-€. Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných 
hodín.  

Vážení spoluobčania, môžete sa tešiť na miestami lyrickú a miestami bláznivú komédiu. 
Spleť lások, citov, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených  
do rúk psychológom, ktorí  sami potrebujú odbornú pomoc prinesie  množstvo komických 
situácií. A samozrejme, to všetko vás čaká v príťažlivom hereckom obsadení Otto Cibulka, 
Helena Krajčiová, Lenka Barilíková, Csongor Kassai a Kamil Mikulčík. 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová 

a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke 

o Nemšovej  sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 

 

 

  

 


