
                    
Dobrý deň vážení občania, vypočujte si nasledovné 
oznamy: 
 
*  Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, Ľuborča  

 oznamuje   vlastníkom pôdy, že bude v mesiaci február vyplácať 

 nájomné za pôdu,  každú  stredu v čase od 08:00 – 15:00 hodiny.  

 Bližšie informácie na telefónnom čísle  0905 741 371.  

 

* Materské centrum Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová Vás 

 pozývajú na jarný bazárik detského oblečenia, obuvi, hračiek,  športových 

 potrieb, kočíkov a ostatných potrieb pre deti, ktorý sa  bude konať 

 v Kultúrnom dome Ľuborča v dňoch: 

 

 22. 02. 2019 (t. j. piatok) v čase od 9.00 – 17.00 hodiny 

 a 

 23. 02. 2019 (t. j. sobota) v čase od 9.00 – 12. 00 hodiny. 

 Počas bazárika organizujeme aj zbierku vrchnáčikov pre Kristínku 

 z Trenčianskej Závady. Za každý vrchnáčik vopred ďakujeme.  

 

* Organizátori fašiangových osláv v mestskej časti Kľúčové pozývajú 

 záujemcov na fašiangový sprievod, ktorý sa uskutoční v mestskej časti 

 Kľúčové v piatok 22. februára 2019. Začiatok sprievodu je o 15:00 hod od 

 hasičskej zbrojnice v Kľúčovom, v ktorej sa o 21:00 hodine začne 

 fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy. Organizátori sa tešia na 

 vašu  účasť.  

 
   

+  Výbor Miestneho spolu Slovenského červeného kríža v Ľuborči, Vás 
 srdečne pozýva na Výročné zhromaždenie členov dňa 24.02. t. j. v nedeľu 
 o 15 hodine do Kultúrneho centra v Ľuborči. 
 
+  Miestna organizácia SČK Ľuborča v spolupráci s Národnou transfúznou 
 službou Trenčín oznamuje, že odber krvi sa uskutoční dňa 25.2.2019 v 
 Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1, od 7,30 hod. do 10,30 hod. 
 Prihlásiť sa môžete u predsedníčky MO SČK, u p. Gurínovej, tel.č. 
  0905  382 237. 

 
 



+  Mestský úrad v Nemšovej Vás všetkých srdečne pozýva na 
 československý muzikál Ivana Blahúta Kubo – pocta Jozefovi Krónerovi, 
 ktorý sa uskutoční dňa 6. apríla v Kultúrnom centre v Nemšovej na ul. 
 SNP. Vstupenky v hodnote 25€ si môžete zakúpiť priamo v pokladni na 
 mestskom úrade alebo pomocou stránky www.ticketportal.sk .  

 
 +  Mestský úrad v Nemšovej pozýva všetky ženy na THE GENTLEMEN 
 SLOVAKIA - profesionálnu divadelnú strip show, ktorá sa uskutoční 22.3. 
 v KC Nemšová. Vstupné v cene 19.90 si môžete zakúpiť v pokladni 
 mestského úradu alebo pomocou stránky www.ticketportal.sk 

 
+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční  v utorok  
 26.2.2019 v kultúrnom stredisku Ľuborča  od 10-tej do 17-tej hod. 
 Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a 
 kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné 
 ceny. 
 
+ Zariadenie pre seniorov v Dolnej Súči príjme do pracovného pomeru 
 pracovníka/ pracovníčku na zdravotný úsek – sestra, asistentka, sanitár 
 s nástupom ihneď. Práca na dve zmeny – denná nočná. Bližšie informácie 
 Vám budú poskytnuté na čísle telefónu 032/6593161 alebo 
 032/6593215.  
 
+ Katolícka spojená škola v Nemšovej pozýva všetkých predškolákov, 
 školákov,  rodičov a priateľov školy na FAŠIANGOVÝ KARNEVAL v sobotu 
 23. februára  2019 v čase od 14.00 do 17.00 hodiny v školskej telocvični. 
 Môžete sa tešiť  na súťaž o najoriginálnejšiu masku, skákací hrad, 
 posedenie pri chutnom  občerstvení. Rodičia budú mať možnosť 
 informovať sa o aktivitách školy. 
 
 
 
 KONIEC OZNAMOV, PRAJEM VÁM PEKNÝ ZVYŠOK DŇA :-) 
 

 
 

  

 

 

 

 


