
Hl. 20.6.2017 
 
+ Chirurgická ambulancia, MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom že dnes 
nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových PET fliaš sa uskutoční 
zajtra, v stredu 21.6.2017 v častiach Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 22.6.2017  
v častiach Ľuborča a Kľúčové.  
 
+ Súkromný pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra, od 11.00 hod. na mestskej 
tržnici v Nemšovej pri múzeu jablká, jahody, hrušky, marhule a zeleninu.  
 
+ Základná umelecká škola v Nemšovej Vás srdečne pozýva na záverečný koncert 
žiakov hudobného odboru vo štvrtok, 22.6.2017 o 16 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. 
Budeme radi ak prijmete naše pozvanie, prídete si na chvíľu oddýchnuť a vypočuť si krásne 
melódie v podaní žiakov. 

+ Občianske  združenie PEREGRÍN pozýva svojich členov i ostatných záujemcov  
na pútnický výlet do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov pri Ladcoch, 
spojený s modlitbou Krížovej cesty, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 22. júna 2017. Spoločný 
odchod bude z Nemšovej, od kostola, o 13:30 hod. Návrat bude okolo 17:00 hod. Doprava je 
individuálna. Uvítame Vašu pomoc pri odvoze tých, ktorí sa prípadne nebudú mať ako  
do sanktuária dopraviť. Ak potrebujete zabezpečiť dopravu, volajte na tel.číslo: 0905 596 949, 
najneskôr v stredu do18:00 hod. 

+  Pizzéria Lagúna v Nemšovej prijme brigádnika na rozvoz jedál. Bližšie informácie 
získate na tel. č. 0907 756 890, alebo priamo v prevádzke pizzérie. 

+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na koncert  Bratov Nedvědovcov, ktorý 
sa uskutoční vo štvrtok 29. júna o 19 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. 
Vstupenky v hodnote 9 € si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných 
hodín.  
 
+ Pohostinstvo Dvorec a Pizza di Siusi Vás srdečne pozývajú na 5. ročník Nemšovského 
kotlíkového gulášu, ktorý sa uskutoční v sobotu,  24. júna o 11.00 hod. na ihrisku v Ľuborči. 
Prihlášky je možné podávať do 23.6.2017. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 
0907 306 816, alebo na e-mailovej adrese pizzadisiusi@gmail.com kde je možné  
sa i zaregistrovať. Súťažiaci si zabezpečia všetky ingrediencie: drevo, kotlík a kuchárske 
potreby. Počas celého dňa bude možná jazda na koňoch, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, 
živá hudba tombola a súťaže pre deti a rodičov. Na Vašu účasť sa tešia organizátori.  
 
+ Pre stabilnú zahraničnú spoločnosť v blízkosti Novej Dubnice sa obsadzujú 
pracovné  pozície skladník, balič, balička do viaczmennej prevádzky. Práca je vhodná  
pre ženy aj mužov. Bližšie informácie získate na  tel.číslach: 032/6538140,0917 104 492 
alebo na email: daniela.brachtyrova@lugera.com. /3/ 
 
+ Súkromný podnikateľ pán Peter Chlebana Vás srdečne dňa 25.6.2017, t.j. v nedeľu  
o 13 hod. v Hornom Srní na Cyklozrube v Rajkovci na 2. ročník pretekov v ručnom kosení 
trávy „BRADELSKÁ KOSA“,  kde si šikovní kosci zmerajú svoje sily. Zahájenie súťaže 
bude o 13 hod.  Počas celej súťaže Vás bude zabávať živá hudba. Vyhodnotenie súťaže 



o najlepšieho kosca BRADELSKEJ LÚKY bude o 18 hod. Organizátori Vás srdečne 
pozývajú. 
 
+ Futbalový klub TJ Kľúčové Vás srdečne pozýva  na oslavy 60. Výročia 
organizovaného futbalu v Kľúčovom v sobotu, 24.6.2017 na futbalové ihrisko TJ Kľúčové.  
O 13 hod. hrajú žiaci TJ Vlára Kľúčové proti žiakom AS Trenčín U9, o 14.30 hod. slávnostné 
otvorenie, o 15.00 hod. starí páni TJ Vlára Kľúčové budú hrať so starými pánmi z Nemšovej, 
o 17,30 hod. prebehne odovzdávanie pamätných listov a o 18.00 hod.  
A - mužstvo TJ Vlára Kľúčové hrá proti FC Spartak Trnva Internacional. 
 


