
Hlásenie v mestskom rozhlase 21.07.2021 

+  Mesto Nemšová oznamuje, že 10 litrové vedierka na kuchynský odpad si môžu občania 

prevziať na mestskom úrade, na oddelení životného prostredia počas otváracích hodín. Na vedierko 

má nárok každá domácnosť v rodinnom aj bytovom dome.  

+  Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie pozýva svojich členov 

na výročnú členskú schôdzu a športové popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 23. júla 2021 o 15.00 

hodine na futbalovom štadióne v Hornom Srní.  

+  Autovláčik Moravský drak Vás srdečne pozýva na prázdninovú jazdu po Nemšovej dňa 

23.7.2021 od 10.00 do 12.00 hodiny okruh mestom, od 13.00 do 16.00 hodiny okruh mestom, ktorý 

trvá asi 0,5 hodinu, cena jazdy 2€, deti do 6 rokov 1€., od 16.00 do 18.00 hodiny veľký, asi hodinový 

okruh Ľuborčianskou dolinou, cena 4€, deti do 6 rokov 2€ a v čase od 19.00 do 22. hod. okruh 

mestom podľa záujmu ku kúpalisku.  

+  Mesto Nemšová v spolupráci s Mestským podnikom služieb vás srdečne pozýva na koncert 

skupiny POLEMIC spojený s Oldies party s DJ Robom Hálom, na kúpalisku v Nemšovej, dňa 23.7. t.j. v 

piatok so začiatkom o 20.30 hodine. Vstupné 8€ bude v predaji priamo na kúpalisku.  

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

Nemšová  uskutoční kultúrne popoludnie v rámci ktorého vystúpi Helena Vondráčková, Kmeťoband, 

Desmod, Dussky a Band. Cena vstupenky je 13€ vstupenky si môžete zakúpiť na mestskom úrade 

počas úradných hodín.  

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

Králikovom mlyne, ktorá je otvorená,  už  do soboty 17. 7. a to  každý deň v týždni od 14 - 17:00 

hodiny a potrvá do konca prázdnin, no neskôr bude prístupná už len vo štvrtok a v sobotu. 

+ Detská ambulancia MUDr. Anny Marušincovej oznamuje svojím pacientom, že tí, ktorí majú 

záujem o očkovanie sa môžu prihlasovať na telefónnom čísle 032/6598134 

+ Našiel sa bicykel jeho majiteľ si ho môže prísť vyzdvihnúť na VPS Nemšová počas úradných 

hodín.  

+ Našiel sa mobil jeho majiteľ si ho môže prísť vyzdvihnúť na Mestský úrad počas úradných 

hodín.  

 

 


