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+ 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 .  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových fliaš sa uskutoční v stredu 13. 
Februára v časti Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok 14. Februára v časti Ľuborča a Kľúčové. 
 
 
+ Základná škola  Janka Palu 2 Nemšová, Rada školy a rodičovské fórum pozývajú rodičov 
a priateľov školy na tanečnú školskú zábavu v piatok 15. Februára do Kultúrneho centra v Nemšovej 
so začiatkom o 19.00 hodine. Do tanca a na počúvanie hrajú bratia Svedkovci. Vstupenky si môžete 
zakúpiť u riaditeľky školy. 
 

+ V piatok 8.2. sa na ulici Obrancov mieru našlo šteňa bledo – hnedej farby, podobné plemenu 
labrador. Žiadame majiteľa, aby kontaktoval MsÚ na tel. čísle 0918 876 725.  
 

+  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  
 

 
 
 


