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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že mestská športová hala bude dnes a zajtra 
z technických príčin zatvorená.  
 

+ Firma P&P import s.r.o., prevádzka Trenčín oznamuje občanom že bude zajtra,  
vo štvrtok  12.7.18 vykupovať papier za ktorý následne odovzdá toaletný papier, hygienické 
vreckovky, papierové utierky a servítky nasledovne: 
 16,00 - 16,10 hod. – m. č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
             16,15 - 16,20 hod. – m. č. Ľuborča, autobusová zastávka - kopec 
             16,25 -16,30 hod. – m. č. Trenčianska Závada, pred potravinami 
             16,40- 16,55 hod. – m. č. Ľuborča, pred potravinami CBA 
             17,05 - 17,20 hod. – č. Nemšová, Mierové námestie 
             17,25 - 17,35 hod. – č. Nemšová, pred bývalým kinom 
             17,45 - 18,00 hod. – č. Nemšová, pred potravinami Mlyny na ul. SNP 
 
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly 
 
+  MUDr. Škunta  oznamuje svojim pacientom, že od 16.7. do 28.7.2018 nebude 
ordinovať. Zastupuje MUDr. Dráb.  
 
+ Obchod so spodnou bielizňou ADAM a EVA na Mierovom nám. č. 24 v Nemšovej 
oznamuje, že v letných mesiacoch júl a august bude predajňa otvorená aj v sobotu, a to v čase 
od 9,00 do 12,00 hod. 
 
+ Občianske združenie Kľúčikovo pozýva všetkých rodičov a najmä ich deti na 8. ročník 
detských hier a zábavy „Kľúčikovo“,  ktoré sa uskutoční dňa 28. júla 2018 t. j. v sobotu  
od 13.00 hod. 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, 
vojakov, skákací hrad, penovú show, tombolu a mnoho ďalších prekvapení.  
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia konať nebude. Za deti zodpovedajú rodičia. 
Vstupné je dobrovoľné. Na Vašu účasť sa tešia organizátori.  
 

+ Mesto Nemšová v spolupráci s Galériou European ART house Vás srdečne pozývajú 
na kurz: Prašný pastel a krajina. Kurz sa bude konať pod vedením Evy Šugarovej dňa 
23.7.2018 od 17.00 do 19.00 hod. v Galérií na ulici Topoľová 13 ( za letným kúpaliskom). 
Prihlásiť sa môžete priamo v galérii, alebo prostredníctvom kontaktu na internetovej stránke 
www.europeanart.eu. Cena kurzu je 25,- €.  V cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie 
o absolvovaní kurzu, arteterapia.  
 
+ Obec Drietoma a Starý Hrozenkov všetkých srdečne pozývajú na 58. ročník 
Kopaničiarskych slávností, ktoré sa budú konať v dňoch 13. – 15. júla v amfiteátri v Starom 
Hrozenkove. V piatok stretnutie pri Lipe bratstva o 18. hodine odštartuje víkend plný hudby 
a ľudových tradícií v podaní mnohých dychových hudieb a folklórnych súborov. V piatok 
večer o 21. hodine svojich fanúšikov poteší Moravanka Jana Sabáka. Sobotňajší program 
začína v sobotu o 14. Hodine. Večer všetkých poteší vystúpením  Lúčnica a Xindl X. Nebude 
chýbať ani slávnostný ohňostroj. Nedeľný program už tradične patrí detských folklórnym 
súborom. Vytancovať sa môžete každý večer na ľudové aj moderné melódie. Počas slávností 
bude prebiehať jarmok ľudových výrobcov, k dispozícií bude široká ponuka jedál a nápojov.  


