Hlásenie 8.11.2019
+
Mesto Nemšová, TJ Ľuborča, Champion Club, PD Vlára Nemšová Vás všetkých srdečne
pozývajú na 51. ročník Behu okolo Ľuborče, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. novembra od 10. hodiny.
Slávnostné otvorenie pretekov sa uskutoční na štadióne TJ Ľuborča o 11.15. Bližšie informácie
a pokyny pre účastníkov behu nájdete na webovej stránke www.nemsova.sk , alebo na úradných
tabuliach vo všetkých mestských častiach.
+
Vážení občania, v našom meste sa už tradične uskutočnia v piatok 6. decembra Vianočné
trhy. Súčasťou trhov budú aj predajné stánky. Touto cestou by sme chceli osloviť všetkých tvorivých
spoluobčanov, ktorí vyrábajú, maľujú pečú či zdobia veci a vecičky s vianočnou tematikou, príďte sa
pochváliť a ponúknuť Vaše výrobky do vianočných stánkov. Svojou účasťou nám pomôžete vytvoriť
príjemnú vianočnú atmosféru. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 27.11.2019 na mestskom úrade alebo
na čísle telefónu 0918 876 668.
+
Pošta Nemšová oznamuje občanom že dňa 9. novembra t.j. v sobotu bude ZATVORENÁ
z prevádzkových príčin. Najbližšie otvorená Pošta bude v Dubnici nad Váhom v Tescu od 8.30 do
18.30
+
Ranč 13 Vás všetkých srdečne pozýva na westernové preteky, ktorá sa uskutočnia dňa 9. a 10.
novembra . V sobotu 9 novembra Vás zároveň pozývajú na večernú zábavu so skupinou SEKEC, ktorá
začína o 20 hodine a vstup je ZDARMA. Na Vašu účasť sa teší Team Ranch 13.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra 7. novembra v čase od 14.00 do 15.00 na
tržnici pri mestskom múzeu jablká a duly
+
Mestské divadlo Trenčín Vás pozýva na detektívku Agatha Christie_: A tak nezostal žiaden,
ktorá sa uskutoční dňa 27.11. o 18. hodine v KC Nemšová. Vstupenky v hodnote 10 € si môžete
zakúpiť pomocou stránky www.ticketportal.sk alebo priamo v pokladne na mestskom úrade počas
úradných hodín.
+
Mestské divadlo Trenčín uvádza grotesknú komédiu od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa : Ženba
v réžií Karola Rédliho, ktorá sa uskutoční dňa 11. decembra o 18 hodine v KC Nemšová. Vstupenky
v hodnote 10 € si môžete zakúpiť pomocou stránky www.ticketportal.sk alebo priamo v pokladni na
mestskom úrade počas úradných hodín.
+
Dnes 6. novembra sa našli sa slnečné okuliare na ul. Janka Palu 8/15. ich majiteľ si ich môže
vyzdvihnúť na mestskom úrade počas úradných hodín.
+
Kaviareň ORYX Vás všetkých srdečne pozýva do svojich priestorov na ulici Púchovskej, kde si
môžete už od dnes 8. novembra každý víkend pochutiť na tradičných slovenských jedlách. Pred deti je
pripravený detský kútik. Príďte si pochutiť na dobrom jedle , na Vašu účasť sa teší tím kaviarne Oryx.
Športový oznam
Futbalový klub TJ Vlára Kľúčové Vás všetkých srdečne pozýva na posledné domáce jesenné stretnutie,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 10.11.2019 o 13.30 na futbalovom štadióne v Kľúčovom,. Domáci hráči
privítajú hráčov z Brestova.

