hl.23.11.2015
+ Chirurgická ambulancia, MUDr. Daňo oznamuje svojim pacientom že dnes, v piatok 20.
novembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
+ Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje že dnes, 20. novembra bude zatvorená.
+ Vážení spoluobčania,
Cirkus Jozef Wertheim Vás pozýva na svoje vystúpenia s novým programom 2016, ktoré sa
uskutočnia dnes, v piatok 20.11. o 17 hod., zajtra v sobotu, 21.11. o 16 hod. a v nedeľu, 22.11.
o 14 hod. Cirkusový stan ktorý je vykurovaný je postavený pri Pálenici v Nemšovej. O vašu
zábavu a príjemne strávený podvečer a popoludnie sa postarajú žongléri, akrobati na extrémne
veľkej jednokolke, na valčekoch, vysutej hrazde, komické duo Špagety, tanečníci s obručami
a Perskými tyčami, klauni a malý Michael Jackson, poteší vás aj vystúpenie Kamerunských
kozičiek a mini poníkov.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zber papiera z rodinných a bytových domov sa
uskutoční budúci týždeň v utorok, 24. novembra 2015.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zber bioodpadu sa uskutoční budúci týždeň
v stredu, 25. novembra z časti Nemšová a vo štvrtok, 26. novembra z častí Ľuborča, Kľúčové
a Trenčianska Závada.
Upozorňujeme občanov, že tento zber bioodpadu je posledný v roku 2015. Individuálny
dovoz bioodpadu do kompostárne je možný v mesiaci november v stredu a piatok v čase
od 15:00 do 17:00 hodiny a v sobotu od 9:00 do 16:00. V mesiaci december bude
kompostáreň otvorená na príjem bioodpadu len v sobotu, 12.decembra 2015.
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Divadelné predstavenie komédie ŠTYRIA NA
KANAPE, ktorá vás poteší v nedeľu 6.12.2015 o 19.00 hod. vo veľkej sále KC v Nemšovej.
Komédia Štyria na kanape rieši tému rozvodu, avšak nie tragicky, ale s nadhľadom
a úsmevom. Okrem šťavnatého deja je zárukou skvelej zábavy aj obsadenie: Petra Polnišová,
Emil Horváth ml., Henrieta Mičkovicová, Richard Stanke a Ľuboš Kostelný, alternuje Michal
Kubovčík.
Cena vstupenky je 13,- €. Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas
pracovnej doby.
+ 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.

Športové oznamy:
+ V Mestskej športovej hale sa zajtra, v sobotu 21. novembra o 8.00 hod. začne prvé kolo 22.
ročníka zimnej halovej miniligy vo futbale. Turnaj bude pokračovať druhým kolom v nedeľu
od 9.00 hod.
Zajtra, v sobotu sa Športovej hale Nemšová o 16.00 uskutoční aj 10. kolo extraligy
vo florbale žien. Súperom Nemšovej budú hráčky z Kysuckého Nového Mesta.

