
Hlásenie rozhlasu 11.09.2020: 

 

+  Súkromný chovateľ z Nitry bude predávať 28 týždňové nosnice v plnej 
znáške, zaperené plemeno ISSA BROWN červené  nasledovne:  
- od 12.00 hod. – 12.20 hod. – v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu  
- od 12.20 hod. – 12.30 hod. –  v m. č. Ľuborai pri kultúrnom stredisku  
- od 12.30 hod. – 12.40 hod. – v m. č. Kľúčové pri hasičskej zbrojnici  
 

+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh Nemšová oznamuje svojim 
odberateľom, že od stredy 16. septembra 2020 budú pracovníci vykonávať 
odpočty vodomerov v Nemšovej a m.č. Ľuborča, Kľúčové a v Trenčianska 
Závada. Žiadame preto občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali 
vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V prípade, že nebude možné 
vykonať odpočet, bude vám do poštovej schránky vhodený odpočtový lístok, 
ktorý doručte do sídla spoločnosti, alebo stav vodomeru nahláste na číslo 
telefónu uvedené na odpočtovom lístku. Ďakujeme za pochopenie. 
 
+ Mestský podnik služieb Nemšová Vás srdečne pozýva  zajtra, 12. septembra 
o 12 hodine na otvorenie Cyklo - bufetu v areáli Mestského kúpaliska.  
 

+  Kapela Huncúti a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú osláviť 5. výročie 
založenia a pôsobenia kapely Huncúti. Koncert sa pre Vás uskutoční dňa  
13. septembra t.j. v nedeľu o 19 hodine vo veľkej sále kultúrneho centra  
v Nemšovej. Vstupné je dobrovoľné. 
 
+ Občianske združenie Slovenská dychová hudba Vás srdečne pozýva na 
Michalskú hodovú zábavu ktorá sa bude konať v sobotu 26.9.2020 o 20:00 hod. 
vo veľkej sále kultúrneho centra v Nemšovej. Do tanca Vám zahrá nová dychová 
hudba ,,Dychovica Tour BAND“ pod vedením Petra Černičku a vo vinárni DJ 
Janečka. Predpredaj vstupeniek a rezervácia miesta je v pizzérii Nemšovanka 
(kultúrny dom). Cena vstupného je 5,-€. Príďte sa zabaviť  na ľudové piesne, 
šlágre, Repete, oldies a československé hitovice. Pre Michalov je pripravené 
špeciálne prekvapenie. 

 
Športové oznamy: 
 
+  Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na majstrovský futbalový 
zápas medzi Ľuborčou a Trenčianskymi Stankovcami "B", ktorý sa uskutoční v 
nedeľu 13.9.2020 od 16:30 hod na domácom ihrisku v Luborči. 
Srdečne Vás pozývame. 


