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+ Obecný úrad Skalka nad Váhom Vás pozýva na zájazd za nákupmi do poľskej Jablonky 

v stredu 9. októbra. Cena zájazdu je 10€ a platí sa pri prihlásení. Predpokladaný odchod o 4. hodine 

ráno z autobusového nástupišťa v Skalke návrat o 16. hodine. Záujemcovia sa môžu hlásiť v kancelárií 

obecného úradu v Skalke nad Váhom do 13. septembra.  

+       Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová 

stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej 
úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto 

úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne. 

 

+ Ambulancia MUDr. Škuntu oznamuje svojím pacientom, že od 29.7.2019 do 10.8.2019 bude 

čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Dráb.  

+ Občianske združenie Kľúčikovo pozýva všetkých rodičov a najmä ich deti na 9. ročník 

detských hier a zábavy Kľúčikovo 2019, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla t.j. v sobotu od 14.00 

v mestskej časti Kľúčové, v areáli futbalového ihriska TJ Vlára Kľúčové. Deti sa môžu tešiť na 

netradičné stredoveké hry, vozenie na koni, maľovanie na tvár, hasičov, záchranárov, fotenie 

s maskotmi a mnoho ďalších prekvapení. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nebude konať. za 

deti zodpovedajú rodičia a vstupné je dobrovoľné. Na Vašu účasť sa tešia organizátori.  

+ Dobrovoľný hasičský zbor v Kľúčovom vás pozýva na 3 dňovú hodovú zábavu do Kľúčového, 

ktorá sa začína v piatok 26. júla disktotékou, pokračuje v sobotu oldies párty a končí v nedeľu 

ľudovou zábavou, o ktorú sa postará dychová hudba Kamarádi z Hornej Súče. Program začína počas 

dní o 20 hodine.  

+ Vináreň Jama v Kľúčovom Vás všetkých  pozýva dňa 29. júla to je v pondelok o 18 hodine na 

posedenie pri živej hudbe. Všetci ste srdečne pozvaní a na Vašu účasť sa tešia organizátori.  

+  Ambulancia MUDr. Marušincovej oznamuje svojím pacientom, že od 29.7. do 

9.8.2019 bude čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Zavřel v Hornom Srní.  

 


