
Hlásenie rozhlasu 22.7.2020: 

 
+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz biologicky rozložiteľného 
odpadu z Nemšovej bude v dňoch od 23. – 24. Júla, t.j. vo štvrtok a v piatok. 
 
+ Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra,  23. júla na tržnici pri mestskom múzeu v čase 
od 13.00 do 14.30 marhule, broskyne na zaváranie, zemiaky, hrozno.  
 

+  Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce  
na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú zajtra, 23.7.2020 

v čase od 9 do 11 hod. bez dodávky elektriny ulice: 9. mája, Karpatská, Obrancov mieru č. 
3,7,9,11, 13, ul. Považská, Púchovská, Revolučná, Slov. armády č. 4,6,8,10,12,14,16,18 
a 277/4A a ul. Železničná č. 20. V čase od 12 do 14 hod. ulice: ul. Kúty a Podhorská.  
 

+ Mestský úrad v Nemšovej Vás všetkých srdečne pozýva na koncert Cimbalovky 
z Klenovca, ktorý sa uskutoční v piatok, 24.7.2020 o 18.30 hod. Bližšie informácie o mieste 
konania Vám budú poskytnuté cestou mestského rozhlasu. 
 

+ Detská ambulancia MUDr. Marušincovej oznamuje svojím pacientom, že dňa 23.7.2020 
nebude ordinovať.  V termíne od 27.7. do 9.8.2020 bude čerpať dovolenku. V oboch 
prípadoch bude zastupovať MUDr. Zavřel v Hornom Srní.  
  
+ Futbalový klub Kľúčové Vás pozýva na Kľúčovské hody s nasledovným programom: 
Vo štvrtok 23.7.2020 sa uskutoční Letné kino so začiatkom o 20.30 na ihrisku v Kľúčovom.  
V piatok 24.7.2020 DJ Hawko – disko party a hostia so začiatkom od 20. hodiny v priestoroch 
Kľúčovského kola za hasičnou zbrojnicou. V sobotu 25.7.2020 tanečná zábava – hrá skupina 
Galaktic so začiatkom o 20. hodine V nedeľu 26.7.2020 svätá omša v kaplnke sv. Anny 
o 10.30 hod. O 15 hodine futbalový zápas Vavrúšovci vs. Ostatní. Po zápase súťaž v kopaní 
jedenástok. O 19 hodine tanečná zábava, hrá dychová hudba Kamarádi.  
V pondelok o 18 hodine posedenie pri kaštieli – Hodence. Organizátori sa tešia na Vašu 
účasť. 
 
+ OZ Kľúčikovo pozýva všetkých rodičov a najmä ich deti na 10. ročník detských hier 
a zábavy Kľúčikovo 2020, ktoré sa uskutoční dňa 25. júla t.j. v sobotu od 14.00 v mestskej 
časti Kľúčové, v areáli futbalového ihriska Kľúčové. Deti sa môžu tešiť na netradičné 
stredoveké hry, vozenie na koni, maľovanie na tvár, hasičov, skákací hrad, fotenie 
s maskotmi, tombolu a mnoho ďalších prekvapení. Aj napriek prísnym epidemiologickým 
opatreniam sa organizátori rozhodli, že Kľúčikovo 2020 sa uskutoční. Preto prosíme 
a žiadame všetkých občanov Nemšovej a priľahlých obcí, ktorí prichádzajú z dovoleniek  
zo zahraničia aby prehodnotili svoj účasť na Kľúčikove a tým chránili seba a aj ostatných 
občanov nášho mesta. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nebude konať, Za deti 
zodpovedajú ich rodičia. Vstupné je dobrovoľné.  
 
+  FUTBALOVÝ KLUB CEMENTÁR Horné Srnie Vás srdečne pozýva na 
Spomienkové podujatie na počesť futbalového trénera Romana Belku, ktoré sa uskutoční dňa 
25.7.2020. Začiatok podujatia je o 15,30 hod. Od 16 hod. začne súťaž v kopaní  penált. V čase 
podujatia  sa budú konať sprievodné akcie pre deti a dospelých. DJ Janečka sa postará o dobrú 
náladu od 18,30 hod. Vstupné je dobrovoľné. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.  
  


