
Hlásenie 15.07.2020  

+  Primátor Mesta Nemšová vyhlasuje výberové konkurzné konanie na obsadenie miesta 

vedúceho verejnoprospešných služieb mestskej príspevkovej organizácie. Bližšie informácie 

o podmienkach nájdete na webovej stránke mesta Nemšová alebo na úradnej tabuli mesta.   

+ Mestský úrad v Nemšovej Vás všetkých srdečne pozýva na koncert Cimbalovky 

z Klenovca, ktorý sa uskutoční dňa 24.7.2020 o 18.30 v prípade priaznivého počasia na terase 

v KC Nemšová na poschodí a  v prípade nepriaznivého počasia v Králikovom mlyne. Všetci 

ste srdečne pozvaní.  

+ Mesto Nemšová a FK Slovan Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na  športovú akciu 

Memoriál Petra Kenderu ktorý sa uskutoční zajtra  18. júla so začiatkom 14.00 v športovom 

areáli NTS za účasti troch A mužstiev jednotlivých mestských častí a mužstvom z Novej 

Dubnice, tešiť sa môžete na tombolu a počas celého dňa v čase turnaja sa konajú sprievodné 

akcie pre deti a dospelých.  

+ Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje svojim zákazníkom, že od pondelka 20. júla 

začína so zapisovaním termínov na pálenie pre sezónu 2020/2021. termín pálenia je možné 

nahlásiť počas pracovných dní v kancelárií pálenice alebo na čísle telefónu 032/6598597.  

+ Oznamujeme občanom, že v priestoroch zdravotného strediska na ul. Odbojárov č. 8 sa 

našiel dámsky bicykel značky Kenzol. Vyzývame vlastníka, aby si ho bezodkladne vyzdvihol. 

Bližšie informácie Vám poskytnú v ambulancii MUDr. Ráca.    

+ Ďalej oznamujeme, že sa našiel zväzok kľúčov, jeho majiteľ si ich môže prísť 

vyzdvihnúť na mestský úrad počas úradných hodín.  

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes 17.7.2020 na tržnici pri mestskom 

múzeu od 12. do 13. hodiny marhule, broskyne, uhorky na zaváranie, nové zemiaky.  

+ 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 požiarnou 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, 

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. Na vašu účasť sa tešia organizátori.  



 

  


