
Hlásenie zo dňa 28.06.2021 

+ Mesto Nemšová v spolupráci s  OZ Peregrín pripravuje v Králikovom 

mlyne  výstavu starých hračiek, ktorá sa uskutoční počas letných mesiacov. 

 Ak máte záujem sa spolupodieľať na výstave, môžete tak urobiť zapožičaním dobovej 

retrohračky. Hračky môžete priniesť do Králikovho mlyna do 30.6.2021 po 17. hodine.  

Bližšie informácie u pani Jany Králikovej na tel.č 0905 596 949.  

+ MUDr. Dráb oznamuje pacientom, že od dnes 28.júna. do 3.júla. nebude ordinovať z 

dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Odynak v Trenčianskych Stankovciach. 

+ MUDr. Zavřel v Hornom Srní oznamuje, že nebude ordinovať od dnes 28. júna do 9. 

júla z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Marušincová.  

+ Maloobchodný predajca potravín Lidl rozširuje svoje tímy. Nájdite si stabilnú prácu 

v predajni v Dubnici nad Váhom na pozíciu predavač/ka – pokladník/čka . Nástupná mesačná 

mzda 910€ pri úväzku 38,75 hodín týždenne. Okrem zmluvne garantovaného nárastu mzdy 

počas prvých troch rokoch Lidl ponúka aj široký systém benefitov. Viac informácií získate na 

www.lidl.sk v sekcii kariéra.  

+ Občianske združenie Slovenská dychová hudba pre Vás pripravilo Live koncert pod 

názvom: 

,,Hudbou za posilnenie imunity“.  

Predstavia sa Vám známe kapely z televízie Šláger a to hudobná skupina Rytmus z Novej 

Bošáce a Malá dychová hudba Rubín zo Skalice. 

Dvojhodinový koncert sa bude konať v nedeľu 1.augusta 2021 vo veľkej sále Kultúrneho centra 

v Nemšovej. Začiatok koncertu je o 16:00 hod., moderuje Tomáš Vaňo.   

Predpredaj vstupeniek je sprístupnený  a skončí dňa 20. júla 2021. 

Vstupenky si môžete zakúpiť v reštaurácii Nemšovanka alebo v kaviarni v kultúrnom dome 

v Hornom Srní.  

Cena vstupenky: 10,-€ 

Počet vstupeniek je limitovaný. Na vašu účasť sa teší Slovenská dychová hudba.  

 

+ Mestská knižnica v Nemšovej, oznamuje svojim 

     čitateľom, že letné mesiace júl a august 2021, 

     bude knižnica v Nemšovej otvorená nasledovne. 

     Pondelok: od  9:00 -15:30 

     Utorok:     od   9:00-15:30 

     Streda:      od  11:30-18:00 

     Štvrtok:     od   9:00-15:30 

     Piatok:       od  9:00-15:30 

     Ďalej oznamujeme že od 1. júla 2021 do 7. júla 2021 

     bude knižnica zatvorená z dôvodu čerpania riadnej 

      dovolenky. 

 + Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlásilo čas 

zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme 

v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 18. júna 2021 až do odvolania.   

http://www.lidl.sk/


+ Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov Vám, bude ponúkať zajtra 29.júna od 7.00 do 

10.00 na tržnici pri mestskom múzeu  jahody v 2 kg baleniach a marhule.   


