MsR 3.2.2020
+ Kresťanskodemokratický klub Nemšová srdečne pozýva občanov na
zhromaždenie členov a sympatizantov Kresťanskodemokratického klubu Nemšová,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 9.februára 2020 o 15,00 hod. v Kultúrnom stredisku v Ľuborči.
Na zhromaždení sa predstavia kandidáti do NR SR za KDH, pán Čučík - riaditeľ Dobrej
noviny, pán Michalčík - organizátor Pochodu za život, pani Ocilková - prolife aktivistka.
Zároveň pozývame všetkých občanov na stretnutie s kandidátom pánom Ing. Marianom
Čučíkom riaditeľom Dobrej noviny už v piatok 7. februára 2020 o 10,15 hod. na Mierovom
námestí pri predvolebnej akcii BILBOARD TOUR.
O občerstvenie je postarané. Na stretnutie s Vami sa tešia usporiadatelia.
+ Slovenský červený kríž Miestny spolok SČK Ľuborča pozýva svojich členov a občanov na
Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v KS Ľuborča v nedeľu 16.2.2020 o 15.00 hod.
Srdečne vás pozýva výbor Základnej organizácie Slovenského červeného kríža.
+ Oznamujeme občanom že dňa 5.2.2020 príde do nášho mesta pojazdná predajňa mäsa a
mäsových výrobkov firmy Domáca mäso výroba, s.r.o. Myjava. Predávať bude v čase : od
9.30-10.30 v mestskej časti Kľúčové pred Hasičskou zbrojnicou, od 10.45-11.15 v mestskej
časti Ľuborča pred Kultúrnym domom a od 11.30-12.00 v mestskej časti Trenčianska Závada
pred obchodom potravín.
Mäso je vyrobené a spracované na Slovensku, pochádza z regionálnych chovov
myjavskej oblasti. V ponuke je bravčové a hovädzie mäso. Mäsové výrobky sú vyrábané
podľa tradičných receptúr bez pridania múky a sóje a ochutené prírodnými koreninami.
Z výrobkov sú to domáce klobásy, párky, špekáčky, jaternice, jaternicová kaša, masť,
oškvarky, oravská a klasická slanina, tradičné údeniny, tlačenka, plnená panenka, klobásy na
gril a ďalšie výrobky. Treba prísť, vidieť a vyskúšať. Predajňa bude chodiť pravidelne každú
druhú stredu v mesiaci a to vždy v párny týždeň.
+ Súkromný chovateľ ponúka na predaj 28 týždňové nosnice v plnej znáške plemena Issa
Brown - červené zajtra, 4.2. nasledovne:
V čase od 10.00 do 10.20 v Nemšovej na tržnici
V čase od 10.20 do 10.30 v Ľuborči pri Kultúrnom stredisku
V čase od 10.30 do 10.40 v Trenčianskej Závade pri obchode potravín
V čase od 10.40 do 10.50 v Kľúčovom pri požiarnej zbrojnici

