
Oznamy 20.12.2019 

+  Výbor Miestneho spolku SČK v Ľuborči pozýva členov a ostatných občanov na 

Predsilvestrovské posedenie pri hudbe dňa 30.12. o 19:00 hodine do Kultúrneho strediska v Ľuborči. 

Do tanca hrá hudobná skupina GALAKTIC. 

+ Folklórna skupina LIBORČAN a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na vianočný koncert 

„Vinšujeme vám“ dňa 29.12. o 15:00 hodine v kostole sv. Michala Archanjela v Nemšovej. 

+ Mesto Nemšová oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu počas sviatkov bude nasledovný: 

 23.12. 2019  v pondelok - Nemšová 

30.12. 2019  v pondelok - Ľuborča 

7.1.2020  v utorok -  Nemšová 

15.1.2020 v stredu – Ľuborča 

 

+ Katolícka spojená škola sa aktívne zapája do aktivít v rámci projektu „ Deti nepočkajú“ ku 

ktorému si môžete nájsť všetky informácie na www.kvalitneskolstvo.sk . V rámci podpory tohto 

projektu boli žiaci katolíckej spojenej školy nahrávať Vianočné piesne v profesionálnom hudobnom 

štúdiu v Žiline, ktoré budú uvedené v našom i Slovenskom rozhlase počas vianočného obdobia. 

Ďakujú zúčastneným deťom a učiteľom za prípravu a úžasný výkon a taktiež zúčastneným rodičom za 

materiálnu a finančnú podporu. Partnerom školy pri tejto akcií bola Spojená škola Kráľovnej pokoja.  

+ Občianske združenie Hubert Ľuborča Vás pozýva na VI. Predsilvestrovský pochod po náučnom 

chodníku „Spoznaj svoje okolie a históriu „ Nemšová – Ľuborčianska dolina, ktorý sa uskutoční dňa 

28. decembra so začiatkom o 9. hodine na križovatke za Ľuborčou smer Antonstál( prvé stanovište 

náučného chodníka). Na vašu účasť sa tešia organizátori podujatia. Svoje oblečenie a obuv 

prispôsobte pobytu v prírode.  

+ našla sa kartička poistenca jej majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na mestskom úrade počas 

úradných hodín.  

+ Hľadá sa pracovníčka do PIZZERIE v Dubnici nad Váhom pri Filagore. Treba mať skúsenosť s 

pečením pizze. Práca na TPP alebo živnosť. Plat od 600 do 1200 Eur. Nástup možný od Januára 2020. 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na čísle telefónu 0948 791 123.  

+ Dnes ihneď po vyhlásení príde opravár dáždnikov, ktorý bude opravovať všetky druhy 

dáždnikov, brúsiť kuchynské nože, nože do mäsových mlynčekov a všetky druhy nožníc aj 

záhradníckych. Opravár sa zdrží do 12:30 hodiny. 

+  Mesto Nemšová želá všetkým občanom krásne vianočné sviatky, plné pohody, radosti 

a pokoja.  

 

 

 


