
Hlásenie v mestskom rozhlase 28.07.2021 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že dňa 7. augusta sa v priestoroch NTS, 

Nemšová  uskutoční kultúrne popoludnie v rámci ktorého vystúpi Helena Vondráčková, Kmeťoband, 

Desmod, Dussky a Band. Cena vstupenky je 13€ vstupenky si môžete zakúpiť na mestskom úrade 

počas úradných hodín.  

+ Mesto Nemšová v spolupráci s OZ Peregrín Vás pozýva na  Výstavu historických  hračiek v 

Králikovom mlyne, ktorá je otvorená,  už  od soboty 17. 7. a to  každý deň v týždni od 14 - 17:00 

hodiny a potrvá do konca prázdnin, no neskôr bude prístupná už len vo štvrtok a v sobotu. 

+ Obec Dolná Súča v spolupráci s divadlom komédie z Bratislavy poriadajú divadelnú komédiu 

PANIKÁRI, ktorá sa uskutoční dňa 6.8.2021 v kinosále KD v Dolnej Súči. Predpredaj vstupeniek je 

denne na Obecnom úrade v Dolnej Súči alebo na t.č. 0911932031, ticketportal. Vstupné je 15,- €.  

 +         Kľúčikovo vás pozýva na 11. ročník netradičných Detských hodov plných hier a zábavy na tému 

Piráti, ktorý sa uskutoční dňa 31. júla od 14:00 hodiny na Futbalovom ihrisku v Kľúčovom.  

+        „Firma CrazyFly Nemšová hľadá pracovníčku do výroby na trvalý pracovný pomer. Jedná sa 

o nenáročnú manuálnu prácu v jednozmennej prevádzke. V prípade záujmu, prosím, prineste 

životopis do firmy CrazyFly.“ „Firma CrazyFly Nemšová hľadá upratovačku na brigádu. Upratovanie 

administratívnych priestorov dvakrát do mesiaca. V prípade záujmu sa informujte na recepcii firmy 

CrazyFly.“ 

 

+       Občianske združenie Slovenská dychová hudba Vás srdečne pozýva na live koncert HS 

Rytmus z Novej Bošáce a Malej dychovej hudby Rubín zo Skalice. Koncert sa uskutoční 

v nedeľu 1. augusta vo veľkej sále kultúrneho centra v Nemšovej. Začiatok koncertu: 16:00 

hod. 

Dĺžka koncertu minimálne 2 hod. Vstupenky je možné zakúpiť na mieste pred koncertom. 

+     Bistro Kámo v Ilave a kultúra Ilava región Vás srdečne pozývajú na koncert pre Moravu 4. 
A to vo štvrtok 29.7. O 19-tej ,kde sa predstavia duo Mirka a Ondrej a Vlado Olejka. Vstupné 
10€ bude použité na drevo pre Moravu. 
 
+     Zberač letných plodov z Martina Vám bude zajtra od 7:30 do 9 hodiny na tržnici pri mestskom 

múzeu ponúkať čerstvé lesné čučoriedky.Nádoby si prineste so sebou. 

+      Detská ambulancia MUDr. Anna Marušincová oznamuje svojím pacientom, že od 2.8. – 

14.8.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.  Zastupovať bude MUDr. Zavřel v Hornom 

Srní. 

+     Pošta Nemšová oznamuje svojim zákazníkom, že dňa 2.augusta 2021, t.j. pondelok bude 

z technických príčin zatvorená. 

 
 

 
 

 
 



 

 


