
• Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou školou  Nemšová, Základnou školou 
Nemšová, Materskou školou  Odbojárov, Katolíckou spojenou školou v Nemšovej, Materským 
centrom Púpavka a 117.skautským zborom sv. Františka z Assisi Vás pozývajú na športovo-
zábavné podujatie „Deň pre rodinu“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 19.5. od 14:30 hod. v areáloch 
základných škôl v Nemšovej. Vstup je voľný. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia nekoná. 
Počas akcie je pre deti pripravené vymaľovávanie, spoločenské hry, skákací hrad, množstvo 
iných  atrakcií a darček . O 17. 00 hod. začína zábavná show so šašom Fifom a Vierkou. 

 
 

• Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať 

o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr. 
Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk 
 

• P&P Import  vykupuje papier v pondelok 20. mája 2019 nasledovne:  
 
V čase: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 
 
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly 
 
• Národná transfúzna služba uskutoční odber krvi dňa 4.6. 2019 v Centre sociálnych služieb ul. 

Odbojárov 7 v Nemšovej v čase od 7.30 do 10.30. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky 
SČK pani Alžbety Gurínovej na čísle telefónu 0905 382 237. 
 
 

• Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční  v utorok  21.5.2019 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. 

 
 

• Mesto Nemšová vás pozýva na kabaretnú komédiu s pesničkami Klimaktérium v utorok 21. Mája 
do veľkej sály KC v Nemšovej o 18.00 hod. Vstupenky v cene 17,- € si môžete zakúpiť na 
mestskom úrade počas pracovnej doby. 

 

• Oznamujeme občanom, že v nedeľu 19. Mája 2019  pôjde autobus do Trenčianskej Závady na 
púť  s odchodom o 9.00 hod. z Nemšovej z Mierového námestia, berie  ľudí aj z Ľuborče 
a Kľúčového. 
 

 
 


