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+ Vážení občania, zajtra, v utorok 24. mája sa o 19,00 hod. v Kultúrnom centre 
v Nemšovej uskutoční koncert Ľudovej hudby Kandráčovci,  na ktorý vás srdečne pozývame. 
Cena vstupenky je 10,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej 
počas pracovnej doby, alebo pred začiatkom koncertu v kultúrnom centre. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom bývajúcim v mestskej časti Trenč. 
Závada že v stredu, 25.5.2016 v čase od 12,30 do 15,30 hod. si v kultúrnom dome môžu 
prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad  
za rok 2016. Dane a poplatky môžete uhradiť v hotovosti.   
 
+ Hydinárska farma Nitra   ponúka na predaj 28 týždňové mládky v plnej znáške, 
červené plemeno Issa brown, sliepky nosnice červené 9 mesačné plemeno Moravia. Predaj sa 
koná zajtra, v utorok 24. mája v čase: 
Od 8,30 – 8,50 na Mierovom námestí v Nemšovej pri múzeu, 
Od 9,00 – 9,10 pred KS v m.č. Ľuborča, 
Od 9,15 – 9,30 v m.č. Trenčianska Závada a  
Od 9,35 – 9,45 v m.č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou. 
 
+   Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania 
plánovaných  prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude zajtra, v utorok  
24. mája  prerušená dodávka elektriny v čase od 07.00 do 11.30 hod. na uliciach: Bottova, 
Kukučínova, Závadská a Ľuborčianska č.1858. V čase od 10,30 do 15,30 hod. budú bez 
dodávky elektriny ul. Podhorská číslo 99/TS a ul. Závadská č. 99.   
Ulice Podhorská  č. 99/TS a Závadská č. 99 budú bez dodávky elektrickej energie aj v piatok 
27.5. v čase od 8,00 do 13,00 hod.    
 
+ Základná umelecká škola so sídlom Ľuborčianska 2 v Nemšovej vás pozýva v dňoch 
25.5. a 26.5.2016 t.j. v stredu a vo štvrtok od 14,30 hod. do 17,30 hod.  na prijímacie skúšky 
do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. 
 
+ ZUŠ Nemšová, Mesto Nemšová a 117. Zbor sv. Františka z Assisi Vás srdečne 
pozývajú pri príležitosti sviatku MDD na „Cestu rozprávkovým lesom“ budúci týždeň 
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.  
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.      
  
+ 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. 
 
+ Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom, 
že poriada autobusový zájazd do Smižian v sobotu, 11.6.2016 na stretnutie Rodiny 
Nepoškvrnenej. Odchod autobusu bude ráno o 5,00 hod. z mestských častí Kľúčové, Ľuborča 
a Nemšovej. Záujemci sa môžu prihlásiť u predsedníčky SČK pani Alžbety Gurínovej 
osobne, alebo na tel. čísle 0905 382 237.   



+ 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.  
 


