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+ Zajtra, vo štvrtok  26. mája sa uskutoční vývoz BRO z častí Ľuborča, Kľúčové  
a Trenčianska Závada. Nádoby vyložte tak, aby zamestnanci VPS s nimi mohli ľahko 
manipulovať po pevnej ploche chodníka a cesty. Nádoby, ktoré bude nutné prenášať cez 
prekážky, nebudú vyprázdnené.  
 
+ Súkromný opravár dáždnikov oznamuje občanom že zajtra, vo štvrtok 26.05.2016  
bude od 11,00 hod. pri mestskom múzeu vykonávať opravu dáždnikov všetkých druhov 
vrátane zahraničnej výroby. Cena za opravu dáždnika je od 1 €. Ďalej bude vykonávať 
brúsenie nožov, nožníc, mlynčekov na mäso, mak a iných nástrojov a náradí.  
 
+ Materské centrum Púpavka oznamuje mamičkám, oteckom, babičkám, že v piatok 
27.5.2016 sa uskutoční v priestoroch Materského centra Púpavka, budove kúpaliska, MINI 
BAZÁRIK. Preto ak chcete niečo predať neváhajte !!! Označené vecičky na predaj s cenou 
môžete doniesť v piatok od 9,30 do 11,30 hod. do MC Púpavka. Priamy predaj vecičiek  
sa uskutoční v piatok 27.5.2016 od 17,00 do 19,00 hod. Viac informácií získate  
na Facebooku, v MC Púpavka, alebo na tel. čísle 0905 476 413. Materské centrum sa na Vás 
teší! 
 
+ ZUŠ Nemšová, Mesto Nemšová a 117. Zbor sv. Františka z Assisi Vás srdečne 
pozývajú pri príležitosti sviatku MDD na „Cestu rozprávkovým lesom“ v nedeľu, 29.5.2016. 
Trasa povedie od ZUŠ Nemšová popri malej chmeľnici k jazeru a späť. Prvý štart skupiny 
bude o 13 hod., posledný o 16 hod. Rezervácia časeniek bude prebiehať už od 12,00 hod. 
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 5.6.2016. 
Čakajú na Vás rozprávky, prekvapenia, zábava, tvorivé úlohy, odmeny, stánok 
s občerstvením, vodné bubliny, loďky, šmykľavka, skákací hrad a opekačka. Terén je vhodný 
aj pre detské kočíky.      
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN spoluorganizuje pútnický zájazd s duchovným 
sprievodcom do Medžugoria, spojený s kúpaním na Makarskej riviére, v termíne  
od 4. do 10. septembra 2016. Cena zájazdu je 218,90,- €. Prihlásiť sa môžete u pani Marcely 
Prekopovej a Anky Kebískovej. Viac informácií si môžete prečítať na informačnej tabuli 
mestského úradu. 
 
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na predstavenie pre deti „Smejko a Tanculienka“  
do Kultúrneho centra Nemšová v nedeľu, 19.6.2016 o 16 hod. Vstupné sú 4,- €. Vstupenky si 
môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby. 
 
+ Vážení občania, dňa 24.6.2016 sa v Kultúrnom centre v Nemšovej uskutoční koncert 
Ľudovej hudby Kollárovci  na ktorý vás srdečne pozývame. Cena vstupenky je  
10,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby. 
  
+ Národná transfúzna služba SR a SČK Ľuborča Vás pozývajú na odber krvi dňa 
15.6.2016 v čase od 7,30 do 10,30 hod. do Kultúrneho centra Nemšová. Je potrebné priniesť 
si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca.  
 


