
Hlásenie 5.4.2019 

+ Verejno- prospešné služby mesta Nemšová oznamujú, že veľkoobjemový odpad, 
elektroodpad a nebezpečné odpady budú vyvezené nasledovne: 
5.- 6. apríla miestne časti Nemšová a Trenčianska Závada, 
12. - 13. apríla miestne časti Ľuborča a Kľúčové.   
 

+ Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža  pozýva občanov  na stretnutie 
Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 22. júna na Budkove. 
Odchod autobusu z Tr. Závady, Ľuborče, Kľúčového a Nemšovej je o 7:30. 
Cena na osobu je 4€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. apríla u predsedníčky SČK p. Alžbety 
Gurínovej na telefónnom čísle 0905 382 237.  
 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že KOMPOSTÁREŇ na ulici Gorkého je 
otvorená od 1. apríla v nasledovnom čase: V každú stredu v čase od 16:00 do 17:30 a v sobotu v 
čase od 9:00 do 15.00 hodiny. Kompost zdarma si môžete zobrať počas uvedených otváracích hodín. 
 
 

 
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na československý muzikál KUBO – pocta Jozefovi 

Krónerovi, ktorý sa uskutoční dňa 06.04.2019, to je v sobotu, o 19.00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová 
na ul. SNP. Vstupenky v hodnote 22 eur – na balkón si môžete zakúpiť priamo v pokladni msú alebo 
pomocou stránky www. Ticketportal.sk , 

 
+ Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás pozývajú na regionálnu 

prehliadku tanečných skupín a detských folklórnych súborov Tancujeme pre Miriamku a Kristínku ktorá 
sa uskutoční dňa 7.4.2019 o 15 hodine v KC Nemšová na ul. SNP 1. v programe vystúpia tanečné 
skupiny Elis, EL TÉ, TWETY, Artis,detský folklórny súbor Prvosienka, , a detský folklórny súbor Kolíska. 
Vstupné je dobrovoľné budene venované na podporu liečby Timejky Motolovej z Ľuborče a Miriamky 
Korienkovej z Kľúčového. Všetci ste srdečne pozvaní  
 

 
+ V Mestskej športovej hale Nemšová sa v sobotu 6. apríla od 9.00 uskutoční 

Veľkonočný  turnaj vo florbale žien. Štartujú družstvá z Trenčína, Rimavskej Soboty, Starej Ľubovne a 

Nemšovej. 

+ Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na tradičný "DERBY" zápas  medzi Ľuborčou a 

Kľúčovým, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7.4.2019 od 16:00 hod na domácom ihrisku v Ľuborči 

Svoj prvý jarný zápas odohrajú aj dorastenci Ľuborče na domácom ihrisku už v sobotu 6.4. o 13 hod. 

so spojeným mužstvom Svinnej a Veľkej Hradnej. 

 

 


