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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, v sobotu  12.12.2015 bude kompostáreň 
otvorená v čase  od 10 °° do 12°° hodiny. Vývoz hnedých nádob na bioodpad už v tomto roku  
nebude uskutočnený, kompostáreň bude otvorená pre príjem bioodpadu v tomto roku 
posledný raz. 
  
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na rozsvietenie „Betlehema“ vo štvrtok,  
17.decembra o 15 hod. pri Kultúrnom centre Nemšová.  
  
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na vystúpenie Hudobnej skupiny Kollárovci vo štvrtok  
17. decembra o 18.00 hod. do Kultúrneho centra v Nemšovej. Vstupné je 10 €.  Vstupenky si  
môžete zakúpiť počas pracovnej doby na Mestskom úrade v Nemšovej. 
 
+ 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.  
 
+ Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva na Adventný koncert žiakov 
hudobného odboru v nedeľu, 13. decembra 2015 o 16 hod. do kostola sv. Michala archanjela 
v Nemšovej. 
 
+ Vážení rodičia a priatelia školy, deti zo Školského klubu pri Základnej škole Janka Palu 
v Nemšovej pod vedením pani učiteľky Jarmily Vidomanovej – Košinárovej vás srdečne 
pozývajú na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v stredu, 16.12.15 o 15,30 hod. 
v Kultúrnom centre Nemšová. 
 
+ Stavebniny Ropspol na Rybárskej ulici v Nemšovej oznamujú svojim zákazníkom, že každú 
sobotu až do odvolania bude predajňa zatvorená. Ostatné dni zostávajú nezmenené.  
 
+ RANČ 13 vás pozýva na predvianočnú párty, ktorá sa uskutoční zajtra, v sobotu 
12. decembra 2015 o 19 hod. na ranči v Antonstálskej doline. Do tanca bude hrať country 
kapela „Štvrtková klobása“.  
 
+ Firma Mekka s.r.o. Komárno vás pozýva na nákup tovaru, ako je obuv, textil, domáce 
potreby a iný tovar v utorok, 15. decembra do Kultúrneho strediska – mestská časť Ľuborča.   
 
Športové oznamy: 
- Naše florbalové žiačky hrajú na Majstrovstvách SR  „OXDOG  CUP“  v Košiciach. Mladšie  
i staršie žiačky odohrali v základných skupinách po 3 zápasy a dnes hrajú vyraďovacie zápasy 
turnaja. 
- Reprezentácia SR vo florbale žien hrá dnes od 13. hod vo fínskom Tampere zápas  
o 5. miesto. 
- V sobotu a v nedeľu sa v Športovej hale Nemšová uskutoční 7. a 8. kolo zimnej miniligy. 
 
 
 



 
Spoločnosť Kinekus v Trenčíne požiadala o vyhlásenie následného spotu: 
 
o   Viete kde nakúpite všetko čo potrebujete k vianočnej pohode? Predsa 
v Kinekuse!  Navštívte predajňu Kinekus v Trenčíne, vyberte si zo širokého sortimentu 
vianočných dekorácii, sviečok, pomocníkov do kuchyne a užite si Vianoce bez stresu. Váš 
domov vďaka Kinekusu zažiari! Kinekus nájdete v Trenčíne vedľa obchodného centra 
Laugaricio. Predajňa je otvorená od pondelka do soboty od deviatej do devätnástej hodiny. 
Kinekus - všetko pre vaše pohodlie. 
 
 
 
   
 

 
 
 
 


