
Hlásenie 15.06.2022 

 

+     Skauti zo 117. Zboru z Nemšovej Vás srdečne pozývajú na Juniáles, ktorý sa uskutoční 

18. júna 2022 o 18:00 hod. vo vonkajších priestoroch futbalového ihriska v Ľuborči. Tešiť sa 

môžete na zaujímavý program, guláš, bohaté občerstvenie a do tanca bude hrať DJ Syki. 

Vstupenky v cene 11 eur si môžete zakúpiť u Petry Pavlačkovej na tel. čísle 0915 035 541. 

Tešíme sa na vašu účasť ! 

 

+       Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov Vám bude predávať vo štvrtok  16. júna v čase 

od 7:00 do 9:00 hodiny na tržnici pri Mestskom múzeu jahody na priamy konzum, zaváranie 

a džem v 2 kg balení. 

 

+        Kresťanskodemokratický klub Nemšová Vás srdećne pozýva na zhromaždenie 

členov a sympatizantov KDH a predvolebnú besedu s kandidátom za KDH na predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja PhDr. Petrom Máťošom, PhD. V nedeľu 19. Júna 2022 

o 16,00 hod. v kultúrnom stredisku v Ľuborči. Občerstvenie je zabezpečené a k dobrej nálade 

zahrá skupina „ Kúrnik šopa“ z Horného Srnia. 

 

+  Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na vystúpenie Marie Rottrovej 

s kapelou, ktoré sa uskutoční 24. júna o 18.00 hodine v Športovom areáli NTS v Nemšovej, 

ul. Školská. Vstupenky si môžete zakúpiť prostredníctvom www.ticketportal.sk alebo priamo 

na pokladni mestského úradu v Nemšovej. 

+ CEMMAC a.s. pozýva na tenisový turnaj štvorhier pre všetkých nadšencov tenisu. 

Turnaj sa uskutoční 18.júna 2022 v areály TK 2000 v Hornom Srní.  

Prihlásiť sa možno do 10.6.2022 emailom na adresu infotk2000@gmail.com         

+      Moravský drak – AUTOVLÁČIK Vás pozýva na jazdu mestom a jeho okolím. Nástupné 

miesto (stanovište) – Mierové námestie – zástavka autobusu. V piatok 17.júna 2022 o 18.00 – 

okruh asi 0,5 hod. Od  19.00 – 21.00 hod. – Údolie Antonstál.  Od 21.00 – jazdy na 

objednávku na tel. čísle +420603450216 alebo na stanovišti vláčika. V sobotu 18. júna 2022 

od 10:00-do 13:00 okruh mestom asi 0,5 hodiny, od 14 do 16:00 hod okruh mestom asi 0,5 

hod. Od 16.00 – 18.00 – údolie  Antonstál,  19.00 – 21.00 – údolie Antonstál 21.00 – jazdy na 

objednávku. V prípade nepriaznivého počasia sa jazdy neuskutočnia. 

+     Súkromný podnikateľ z Nitry Vám bude predávať zajtra 16. júna 24. týždňové mladé 

nosnice plemeno Moravia červené nasledovne: 

Od 9.00 do 9.20 – v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu  

Od 09.20 do 09.30 v Ľuborči pri kultúrnom stredisku  

Od 9.30 do 9.40 -  v Trenčianskej Závade  

Od 9.45 do 10.00 v Kľúčovom pri požiarnej zbrojnici  

 

 +    Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že v polopodzemnom kontajneri sa našli klúče. 

 Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na mestskom úrade. 

 

+      Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 16. júna na 

tržnici pri mestskom múzeu v čase od 14.00 do 15.00 jahody, jablká, marhule, čerešne  a iné 

druhy ovocia a zeleniny.  
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