Hl. 4.12.
Milé deti, rodičia a starí rodičia, Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na vítanie Mikuláša
a rozsvietenie vianočného stromčeka dnes 4. decembra do priestorov amfiteátra Mestského
múzea. Prineste si so sebou zvončeky, ktorými privoláme Mikuláša, aby mohol rozsvietiť
vianočný stromček. O 15.00 hodine sa Vianočným pásmom piesní a tancov predstavia žiaci
našich škôl. Deťom prinesie Mikuláš sladké darčeky a rodičov a starých rodičov primátor
mesta pohostí mikulášskou kapustnicou. V stánkoch si môžete zakúpiť ručné práce žiakov,
občerstvenie, medovinu, varené víno, rôzne vianočné darčekové predmety pre Vašich
blízkych. Príďte sa zabaviť a občerstviť dnes 4. decembra do amfiteátra Mestského múzea
a nezabudnite na zvončeky.
Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade Vás pozýva na Stretnutie s Mikulášom v piatok
4.12.2015 od 14,00 do 20,00 hod.. Počas poobedia sú pre Vás pripravené súťaže s koníkmi pre
jazdcov aj nejazdcov, tvorivé dielničky, plno dobrôt a teší sa na Vás Mikuláš s čertom.
Občianske združenie PEREGRÍN, pri príležitosti 5. výročia svojho založenia
pozýva členov a sympatizantov na Vianočné posedenie v sobotu 5. decembra o 16. 00 hod. do
Mestského múzea. Taktiež Vás pozýva na Výstavu TRADIČNÉHO VIANOČNÉHO HÁČKOVANIA,
autorky Ľudmily Novotnej, ktorú si môžete pozrieť na prízemí múzea v národopisnej časti
expozície v piatok od 15. hod. TEŠÍME SA NA VÁS...
Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy pripravilo v tomto školskom roku
2015/2016 vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia dňa 08.12.2015 / t.j. v utorok v budove
Katolíckej spojenej školy v Nemšovej.
Každá trieda si pod vedením triednych učiteľov pripraví vo svojich triedach jarmočné stánky,
na ktorých budú ponúkať a predávať vlastné výrobky, občerstvenie, alebo Vám niečo zahrajú.
Trhy sa začnú od 13.00 hod – 16.00 hod. pre verejnosť a rodičov žiakov.
Srdečne Vás všetkých pozývame!
Západoslovenská distribučná Bratislava oznamuje občanom, že v pondelok 7. decembra v čase
od 8.00 do 11.30 bude odstavená dodávka elektriny na uliciach Bottova, Kukučínova,
Závadská a Ľuborčianska.
Ďalej dňa 9. decembra v čase od 10.00 do 14.30 bude odstavená dodávka elektriny v časti
Nová Nemšová.
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Horné Srnie pozýva svojich členov
na kultúrnospoločenské posedenie ku Dňu osôb so zdravotným postihnutím v piatok 11.
decembra o 16.30 v Kultúrnom dome v Hornom Srní. Tešia sa na Vašu účasť.
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje záujemcom o divadelné predstavenie Štyria na kanape,
že z technických príčin je predstavenie ZRUŠENÉ. Peniaze budú vrátené v hotovosti po
predložení vstupenky na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.
Súkromná firma v Dubnici nad Váhom vás pozýva na totálny výpredaj tovaru odevy a obuv so
zľavami od 30 do 70%, ktorý trvá do 31.12. Predajňa sa nachádza v Dubnici nad Váhom,
nákupné centru tzv. Bakičová.

Oznamujeme občanom, že dnes 4. decembra na trhovisku v Nemšovej v čase od 12.00 do
13.00 hod. ponúka súkromný podnikateľ svoje služby - opravy dáždnikov všetkých druhov,
brúsenie nožov a nožníc spojené s predajom dáždnikov.
Športové oznamy:
V dňoch 4. – 12. decembra 2015 sa vo fínskom Tampere konajú Majstrovstvá sveta vo florbale
žien. Slovensko bude bojovať o postup do play off zo základne skupiny spolu s Ruskom, USA
a Holandskom.
Slovenskú republiku reprezentujú aj odchovankyne nemšovského florbalu Bobotová Viktória,
Ďuríková Alžbeta, Sádecká Dominika, Gáliková Rebeka a Malichová Valéria.
Zápasy budú v priamom prenose vysielané na RTVS :2.
Zápas SLOVENSKO – Rusko sa začína dnes od 11.30 hod a vy ho môžete sledovať v priamom
prenose Slovenskej televízie na STV 2 od 11.20 hod.
Ďalšie zápasy základnej skupiny budú vysielané v priamom prenose v sobotu 12:50 a v nedeľu
9:35.

