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+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na 40. ročník Hudobného leta 2017 v nedeľu 
16.08. 2017 o 18.30 do amfiteátra Mestského múzea. Vystúpi dychová hudba Mladík 
z Hornej Súče. V prípade nepriaznivého počasia sa hudobné vystúpenie bude konať vo veľkej 
sále kultúrneho centra.  

+ Bar Námestie v Nemšovej, Vás srdečne pozýva, na príjemné posedenie pri živej hudbe 
spojené s grilovačkou, ktorá sa uskutoční dňa 14.7. 2017 to je v piatok o 18 hodine. Grilované 
mäso pre návštevníkov zdarma. Do tanca Vám bude hrať Dolo Hanták, hity od najstarších až 
po súčasné. Organizátori podujatia sa tešia na Vašu účasť.  

+ Prosíme poctivého nálezcu ktorý našiel dňa 10.7. 2017 ( pondelok), čiernu kovovú 
krabičku s hardiskom, aby ho doniesol na Mestský úrad počas úradných hodín alebo 
kontaktoval telefónne číslo 0918 876 668. Odmena istá.  

+ Občianske združenie PEREGRÍN organizuje Trojdňový zájazd od 11.8. (od piatku  – 
do nedele) 13. 8. 2017 do Kežmarku, Červeného Kláštora, Litmanovej- na Horu Zvir, Levoče a 

na Spišský hrad.  Cena zájazdu je pre nečlenov 75 €. V cene je autobus, 2x ubytovanie 
v kúpeľných domčekoch- v dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením, 2x polpenzia – 
raňajky a večere.Prihlásiť sa môžete u pána Jozefa Prekopa alebo na čísle telefónu 0905 
417 431.  

+ Našli sa kľúče majiteľ si ich môže prísť vyzdvihnúť počas úradných hodín na mestský 
úrad.  

+ Občianske združenie „Kľúčikovo“ pozýva všetkých rodičov najmä ich deti na 7. 
ročník detských  hier a zábavy Kľúčikovo 2017 , ktoré sa uskutoční dňa 29. júla t.j. v sobotu 
od 14.00 hodine 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, 
záchranárov, vojakov, skákací hrad, penovú šow, tombolu a mnoho ďalších prekvapení.  

Za deti zodpovedajú ich rodičia. Vstupné je dobrovoľné. V prípade nepriaznivého počasia sa 
akcia neuskutoční. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.  

 

+ MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom, že od 17.7. do 21.7.2017 bude čerpať 
dovolenku. Zastupovať ho bude MUDr. Škunta.  

 

 


