
Hlásenie v mestskom rozhlase 4.8.2021 

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

Nemšová  uskutoční kultúrne popoludnie v rámci ktorého vystúpia: 

14.00 hod. otvorí kultúrne popoludnie Cimbalová hudba 

16.00 hod. DESMOD & Robo Šimko 

18.00 hod. DUSSKY & BAND 

20.00 hod. IGOR KMEŤO st. so skupinou KMEŤOBAND 

21.00 hod. HELENA VONDRÁČKOVÁ 

Vstupenky v hodnote 13€ si môžete zakúpiť na mestskom úrade počas úradných hodín.  

+ Súkromná podnikateľka p.  Benková z Trenčína Vám bude predávať vo štvrtok 5. augusta na 

tržnici pri mestskom múzeu marhule, broskyne, uhorky na zaváranie, hrozno, kukuricu, rajčiny, 

papriky, karfiol v čase od 12 do 13 hodiny. 

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

Králikovom mlyne, ktorá je otvorená každý štvrtok a sobotu od 14 - 17:00 hodiny a potrvá do konca 

prázdnin." 

+ Občianske združenie Žabka bike team Horné Srnie v spolupráci s obcou Horné Srnie 

a mestom Nemšová pozývajú všetkých športových priaznivcov na 6. ročník Cyklo-maratónu v Hornom 

Srní, ktorý sa uskutoční v sobotu 7.8.2021. Zároveň prosíme všetkých spoluobčanov, aby v čase 

pretekov od 10.00 do 14.00 hodiny obmedzili pohyb motorových vozidiel, zvierat a detí na úseku ulíc 

Hradná a oblasť Nemšovského jazera, nakoľko budú tadiaľ prechádzať pretekári vo veľkej rýchlosti. 

Dopravu na týchto miestach budú riadiť členovia dobrovoľného hasičského zboru mesta Nemšová. 

Taktiež upozorňujeme na úplnú uzáveru cyklotrasy od ulice Šidlíkové po obec Horné Srnie, ktorá 

bude trvať v čase od 11.00 do 14.00. Usporiadatelia ďakujú za pochopenie. 

+ MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom, že od 9.8. do 14.8. 2021 nebude ordinovať. 

Zastupovať ho bude MUDr. Odynak v Trenčianskych Stankovciach. 

+ Stratil sa psík, kríženec kokršpaniela, čiernej farby, na krátkych labkách so žltým obojkom. Kto 
videl psíka nech zavolá majiteľke na t.č. 0908798971. 
 
+ MUDr.  Zavřel v Hornom Srní  oznamuje, že začal očkovať proti COVID-19 pacientov od 12 

rokov.  Záujemcovia o očkovanie sa môžu telefonicky nahlásiť v ambulancii.  

+ Mestský úrad Nemšová Vás všetkých srdečne  pozýva na I. ročník výtvarného plenéru LIVE 

ART, ktorý sa bude konať počas Nemšovského jarmoku v dňoch od 13. - 14. augusta 2021 v areáli 

NTS.  

 

 
 

 

 
 


