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+ Súkromný pestovateľ z Nových Zámkov bude predávať zajtra, v piatok 3.6., 
v pondelok 6.6. a aj v utorok, 7.6. na Tržnici pri mestskom múzeu v Nemšovej jahody v 2-kg 
balení za výhodné ceny. Jahody bude predávať približne od 8 do 10 hod. 
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN v spolupráci s mestom Nemšová Vás srdečne 
pozýva na zber bylín, ktorý sa uskutoční zajtra dnes o 16. hod. na Košároch, pri kaplnke  
sv. Huberta. V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie uskutoční v Mestskom múzeu 
a bude venované príprave liečivých zmesí. 
 
+ Výbor Spoločenstva Bývalých Urbárnikov a Lesomajiteľov Nemšová, oznamuje 
svojim členom že organizuje  brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 04.06.2016.  
Zraz bude na čerpacej stanici PH na ulici Slovenskej armády 6.45hod.  Kto pôjde vlastným 
autom, v Brádelskom potoku o 07.00 hod. Vezmite si so sebou rukavice, jedlo a pitný režim. 
V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda neuskutoční. 
 
+ Občianske združenie Hubert Ľuborča, v spolupráci s mestom Nemšová, Poľovníckym 
združením Háj Kľúčové, Klubom turistov Ľuborča, dobrovoľníkmi a nadšencami prírody,  
vás z príležitosti Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody pozýva na Deň sv. Huberta 
v sobotu, 4.6.2016 pri Studničke pod Košármi v Ľuboreckej doline – smer Antonstál.  
Od 13 hod. je pre vás pripravený bohatý program. Slávnostná svätá omša začne o 15-tej 
hodine. Po ukončení sv. omše bude program pokračovať do 19,00 hod., kedy začne Ľudová 
veselica. O vašu zábavu sa postará dychová hudba a skupina GALAKTIC.  Pozorovanie 
nočnej oblohy astronomickým ďalekohľadom začne o 22,00 hod.  
Svoju obuv a oblečenie prispôsobte počasiu a pobytu v prírode. 
Na všetkých poľovníkov, lesníkov, rybárov, turistov, milovníkov prírody, širokú verejnosť, 
deti a mládež sa tešia organizátori Dňa sv. Huberta.   
 
+ PD Vlára Nemšová prijme do pracovného pomeru dojiča – dojičku na farmu VKK 
Kľúčové s nástupom ihneď. Bližšie informácie o pracovnej pozícii získate priamo na farme 
u zootechnika, alebo na tel. čísle 0905 224 365. Hlásiť sa môžete aj priamo na personálnom 
oddelení PD Vlára Nemšová.  
 
+ Firma P&P import s.r.o. oznamuje výkup  papiera v sobotu, 4.6.2016 nasledovne: 

• od 9,00 do 9,05 hod. – v m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách 
• od 9,10 do 9,20 hod. – v m.č. Ľuborča, autobusová zástavka, kopec 
• 9,30 - 9,45 hod. – v m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
• 9,50 - 10,10 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA 
• 10,20 - 10,35 hod. – v m.č. Nemšová, Mierové námestie 
• 10,00 - 10,45hod. – v m.č. Nemšová, pred bývalým kinom 
• 10,50 - 11,00 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP. 

Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach, balíky nesmú 
obsahovať KARTÓNY, z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. 
 
+ Súkromný podnikateľ Peter Chlebana pozýva všetkých mladých, ale aj starších  
na 3. ročník Medzinárodného dňa detí, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 5.6.2016 v Hornom Srní 
na cyklotrase v Rajkovci. Pre vaše deti budú pripravené rôzne súťaže a veľa iných atrakcií. 
Určite ich všetko zaujme a dobre sa zabavia.  



 
+ V sobotu, 11.6.2016 sa v čase od 9,00 do 12,00 hod.  uskutoční v Centre sociálnych 
služieb na ul. Odbojárov 7 – Deň otvorených dverí  pri príležitosti 20. výročia vzniku 
Zariadenia sociálnych služieb v Nemšovej.  
Program dňa je nasledovný: 
- vysvätenie kaplnky Centra sociálnych služieb, 
- slávnostná sv. omša v kaplnke zasvätenej Matke ustavičnej pomoci, 
- otvorenie rekreačnej oddychovej zóny CSS primátorom mesta Nemšová, 
- vystúpenie klientov DSS Čistá duša.   Občania ktorí chcú spoznať život v centre, ako 
aj stretnúť nových priateľov sú srdečne vítaní. Pre návštevníkov je pripravené občerstvenie.
    
+ 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. 
 
+ Vážení občania, dňa 24.6.2016 sa v Kultúrnom centre v Nemšovej uskutoční koncert 
Ľudovej hudby Kollárovci o 18,00 hod. na ktorý vás srdečne pozývame. Cena vstupenky je  
10,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby. 
  
+ 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.  
 
 
 
 


