
Hl. 11.6. 
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov, ktorý sa 
bude konať  v stredu 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej sále  Kultúrneho centra 
v Nemšovej. 
Predpredaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej  počas pracovných dní denne do 
15,00 hod. 
Srdečne vás pozývame na vystúpenie mnohonásobného laureáta ocenenia Zlatý slávik 
v Československu a v Českej republike. Úspešnú spevácku divu bude sprevádzať populárny 
svetovo uznávaný orchester Cigánski Diabli. Prajeme vám krásny umelecký zážitok. 
 
Futbalový klub Ľuborča a mesto Nemšová Vás pozýva na Hodový turnaj "starých pánov" 
ktorý sa uskutoční v sobotu 13.6.2015 o 15.00 hod. na ihrisku v Ľuborči. 
Turnaja sa zúčastnia mužstvá starých pánov z Ľuborče Nemšovej a Hornej Súče. 
Počas turnaja sa môžete prihlásiť do súťaže v kopaní penalt o hodnotné ceny. 
Pre deti sú pripravené športové súťaže v meraní rýchlosti a presnosti strely. 
Po skončení turnaja sa uskutoční posedenie pri hudbe so skupinou Lunes band. 
Na Vašu účasť sa tešia organizátori." 

Obvodný lekár MUDr. Peter Dráb oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 15. do 19. júna 
nebude ordinovať z dôvodu riadnej dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Jozef Škunta. 
 

Výkup papiera: 
Firma SAGI s.r.o. Žilina oznamuje občanom, že  dnes  11. júna  vykupuje papier za ktorý 
následne odovzdáva  toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a servítky 
nasledovne:  

v čase: 
     16:30-16:45 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou 
     16.50 – 17.15 v Ľuborči pred KS      
     17.20– 17.40 na Mierovom námestí v Nemšovej 
     17.45 – 17.55 pre bývalým kinom v Nemšovej 
 
Súkromný podnikateľ z Poľska ponúka na predaj na Mierovom námestí v Nemšovej, 11. a  12. 
júna v čase od 8. 00 jahody v 2 kg balení. 

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj dnes ihneď po vyhlásení na Mierovom námestí 
v Nemšovej slovenskú domácu mletú papriku sladkú,štiplavu, údenú, domácu vegetu bez 
glutamanu,  sušenú zeleninu, iné  rôzne druhy korenín,  domácu fazuľu vhodnú aj na sadenie, 
domáci čučoriedkový sirup malinový, brusnicový, z plodu aronie sirup,  ďalej ponúka sušené 
slivky, brusnice, hrozienka, zázvor, kešu, domáci čučoriedkový džem,  med  a iné... 
Predávajúci sa zdrží podľa záujmu.  

Oznamujeme občanom, že v piatok 12. Júna v čase od 8.00 do 10.00 hod. na Mierovom 
námestí  súkromná firma 
predáva čistiace prostriedky vyrobené na Slovensku, ekologicky nezávadné, ďalej  liečivé 
masážne gély, konský, hrejivý, chladivý, nechtíkový,, borovicový, gaštanový, hadí 
a konopný,  dáždniky z pevnej konštrukcie odolné proti vetru, zlacnené o 50 percent, ďalej 
poskytuje opravy dáždnikov všetkých druhov, brúsenie nožníc, nožov a nožov do mäsových 
mlynčekov.  



 
Pohostinstvo Dvorec a Pizza di Siusi vás pozýva v sobotu 20. Júna o 11.00 hodine na na 
futbalové ihrisko v Ľuborči, kde sa koná 3. Ročník  súťaže vo varení nemšovského kotlíkového 
gulášu. Ak si myslíte, že váš guláš je  najlepší, neváhajte a príďte súťažiť. Traja súťažiaci s 
najlepšími gulášmi  budú odmenení hodnotnými cenami. Viac informácií dostanete 
v pohostinstve Dvorec alebo na č.tel. 0905 719 367. Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, 
skákací hrad, jazda na koni, maľovanie na tvár. Atrakcie sú zdarma. V podvečerných hodinách 
sa o dobrú náladu postará živá hudba. Tešíme sa na vašu účasť. 
 
Hydinárska farma Nitra   ponúka na predaj 7 mesačné sliepky nosnice, červené plemena Issa 
Brown v plnej znáške a 18 týždňové sliepky nosnice červené. 
Predaj sa koná dnes v čase: 
Od 13.00 – 13.20 na Mierovom námestí v Nemšovej 
Od 13.20-13.30 pred KS v Ľuborči 
Od 13.30 – 13.45 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou. 
 
Lekáreň NIKA oznamuje zákazníkom, že včera to je 10.6.2015 sa na prevádzke našli 
dioptrické okuliare. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť v prevádzke lekárne.  
 
Športový oznam: 
V piatok 12.6. sa na futbalovom štadióne v Nemšovej uskutočnia finálové zápasy 
Majstrovstiev SR starších žiakov. Od 10.00 hrajú družstvá Senica proti Michalovciam a od 
12.00  Zlín proti Slovanu Bratislava. 
 
 
 
 

 


