
Hlásenie 18.7.2018  

 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zajtra  19.7.2018 bude vývoz PET fliaš v mestských  

častiach Ľuborča a Kľúčové. 

 

+ Občianske združenie Kľúčikovo pozýva všetkých rodičov a najmä ich deti na 8. ročník 
detských hier a zábavy „Kľúčikovo“, ktoré sa uskutoční dňa 28. júla 2018 t. j. v sobotu od 13.00 
hod. v mestskej časti Kľúčové, v areáli futbalového ihriska TJ Vlára Kľúčové. Deti sa môžu 
tešiť na netradičné olympijské hry, vozenie na koni, maľovanie na tvár, hasičov, vojakov, 
skákací hrad, penovú show, tombolu a mnoho ďalších prekvapení. V prípade nepriaznivého 
počasia sa akcia konať nebude. Za deti zodpovedajú rodičia. Vstupné je dobrovoľné. Na Vašu 
účasť sa tešia organizátori.  

 

+  Mesto Nemšová v spolupráci s Galériou European ART house Vás srdečne pozývajú 
na kurz: Prašný pastel a krajina. Kurz sa bude konať pod vedením Evy Šugarovej dňa 23.7.2018 
od 17.00 do 19.00 hod. v Galérií na ulici Topoľová 13 ( za letným kúpaliskom). Prihlásiť sa 
môžete priamo v galérii, alebo prostredníctvom kontaktu na internetovej stránke 
www.europeanart.eu. Cena kurzu je 25,- €. V cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o 
absolvovaní kurzu, arteterapia. 

 

+ Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia Horné Srnie pozýva svojich 
členov na športové popoludnie, ktoré sa bude konať v piatok 20. júla 2018 o 15 hodine na 
futbalovom štadióne Horné Srnie na dráhach.  

 

+ Potraviny CBA v Ľuborči príjmu brigánika/brigádničku na mesiac júl august. Bližšie 
informácie získate na čísle telefónu 0914329594 alebo priamo v potravinách CBA.  

 

+ Dnes  18. júla  v prípade priaznivého počasia  na ihrisku Nad Cigáňom v Ľuborči 
vyvrcholí 6. ročník mládežníckej futbalovej miniligy Junior Cigáň Cup finálovým zápasom 
medzi mužstvami Napajedla CF a FC Best. Zápas začína o 19:30 hod. Po ňom bude nasledovať 
krátke vyhodnotenie turnaja a od 20:30 hod. súťaž v kopaní penált pre mladých v dvoch 
kategóriách - do 13, resp. do 17 rokov. Víťaz v každej z nich získa tričko s logom Junior Cigáň 
Cupu. Samozrejme pozvaní sú tiež všetci dospelí návštevníci. 
 

+ Firma Orange ponúka domáci 4G internet. Bližšie informácie získate na bezplatnom  
čísle telefónu  0800 500 100, kde sa dozviete viac o ponuke a zadarmo vám bude zmeraná aj 
kvalita signálu.   
        

 


