
Hlásenie 6.2.2019 
 
+ Ambulancia MUDr. Drába oznamuje svojim pacientom, že od 11.2. do 15.2.2019 bude čerpať 
dovolenku. Zastupuje MUDr. Škunta.  
+  
 

+ Pošta Nemšová oznamuje občanom  že do 06.03.2019 budú otváracie hodiny nasledovne:  
- v pondelok, utorok, štvrtok a v piatok otvorená v čase od 8.30 do 15.00hod 
- v stredu od 8.30 do 17.00 hod 
- v sobotu od 8.00 do 10.00. 
Každodenná obedňajšia prestávka bude v čase od 12.00 do 13.00 hod.  

 

 
+ 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. 
0905382237. 
 
+  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.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej Vás pozýva na Výstavu fotografií z umeleckej činnosti herečky  
Slovenského národného divadla Evy Kristínovej. Otvorenie výstavy bude dňa 14. februára o 15.30 
v Mestskom múzeu v Nemšovej. Všetci ste srdečne pozvaný.  
 
+ 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 pokladne na mestskom 
úrade alebo pomocou stránky www.ticketportal.sk .  
 
 

+ Novootvorené detské jasle v Dubnici nad Váhom oznamujú rodičom, že prijímajú do svojho 
zariadenia deti od jedného roka. V prípade záujmu a ďalších informácií môžete kontaktovať číslo 
telefónu 0903 023 479.  
 

+ Gazdovstvo Uhliská Vás pozýva na „Fašiangovú zabíjačku na Gazdovstve Uhliská“ v sobotu, 
9.2.19 od 10 hod. Môžete sa tešiť na zabíjačku spojenú s ochutnávkou a predajom zabíjačkových 
špecialít. Počas dňa bude hrať živá hudba. V cene 10,-€ v zmysle hesla „ZJEDZ KOĽKO VLÁDZEŠ“ je 
zahrnutá neobmedzená konzumácia zabíjačkových špecialít na jednu osobu, bez nápojov. Je 
zabezpečená autobusová doprava z Nemšovej NASLEDOVNE: 
- v sobotu o 9,30 hod. a 10,30 hod. odchod z Nemšovej z Mierového námestia, autobus bude mať 
zastávku aj v Ľuborči pri potravinách COOP Jednota 
- o 14 hod. a o 16 hod. pôjde autobus späť z Gazdovstva Uhliská do Nemšovej.  
  
 
+ Prosíme nálezcu mobilného telefónu Kšaumi aby ho doniesol na Mestský úrade v Nemšovej 
počas úradných hodín.  
 
 
+ Firma P&P import s.r.o. oznamuje že bude vykupovať papier, za ktorý následne odovzdá 
toaletný papier, hygienické výrobky a doplnkový tovar dnes  8. februára nasledovne  
 



15,30 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 

15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, zást. BUS, kopec 

15,55 - 16,00 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách 

16,10 - 16,25 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA 

 16,35 - 16,50 hod. - Nemšová, Mierové námestie 

 16,55 - 17,05 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom 

 17,10 - 17,20 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 

 

+  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  
 

Športový oznam  
 
+ V Mestskej športovej hale Nemšová sa v nedeľu 10 februára  od 10.00 uskutoční futbalový 
turnaj prípraviek. Štartujú družstvá z Piešťan, z Dolnej Súče,  zo Záblatia, z Lednických Rovní a z 
Nemšovej. 
 
 
 


