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+ Mestský úrad v Nemšovej  oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu  sa budúci týždeň 
v mestských častiach Ľuborča a Kľúčové  prekladá z 30.3. na 31.3. 
 
+ Mestský úrad oznamuje, že dňa budúci týždeň v stredu, 30. marca sa uskutoční vývoz 
bioodpadu z hnedých nádob v mestskej časti Nemšová a vo štvrtok, 31. marca v mestských 
častiach Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Nasledujúce vývozy budú v pravidelných 
dvojtýždňových intervaloch ako je uvedené v kalendári triedeného zberu odpadov 
zverejnenom v Nemšovskom spravodajcovi, na webovej stránke mesta a vývesnej skrinke 
životného prostredia na ulici Janka Palu. 
 
+ Materské centrum Púpavka, Mierové námestie 93, budova kúpaliska oznamuje, že herňa je 
otvorená nasledovne: 
- v pondelok od 9,30 hod. do 11,30 hod. a od 16,30 do 18,30 hod.,  
- v stredu od 9,30 do 11,30 hod. a od 16,30 do 18,30 hod., 
- v piatok od 9,30 do 11,30 hod. 
 
+  Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 1.4.2016, t.j. v piatok, v čase 
od 8,00 do 13,00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: 
- Púchovská č.1, Revolučná a Slovenskej armády. 
V čase od 7,30 do 13,30 hod. ulice: 
-Hornov a Odbojárov č. 11.  
  
+ Firma Lipt, s.r.o., so sídlom v Hornom Srní, hľadá vhodného kandidáta na obsadenie 
pracovného miesta – administratívny pracovník.  
Náplň práce: evidencia a spracovanie dokladov, vybavovanie objednávok - telefonicky,  
e-mailom, ostatné administratívne práce.  
Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou, základné znalosti práce s počítačom  
a internetom.  
Osobnostné predpoklady a zručnosti: dôkladnosť, zodpovednosť, tímová práca, veľmi dobre 
komunikačné a organizačné schopnosti.  
Termín nástupu - ihneď.  
Životopis zasielajte na e-mail info@maser.sk  
Telefón: 0911 11 00 64 
 
+ Firma Uni Lam, s.r.o. Horné Srnie prijme do pracovného pomeru ženy na profesiu 
laminátnička. Záujemkyne sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905 517 444.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Divadelné predstavenie situačnej komédie  „Aj 
muži majú svoje dni“ v nedeľu, 3. apríla 2016 o 18.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra 
v Nemšovej. Cena vstupenky je 15,- €,  predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade 
v Nemšovej počas pracovnej doby a cez Ticketportál. 
    Srdečne vás pozývame stráviť večer plný zábavy s pesničkami a vtipným prekáraním, 
rozohrané situácie ktoré prinesú množstvo zábavných momentov, nečakaných zvratov  
a zápletiek a možno aj odpoveď na otázku, či je vôbec možné žiť bez žien a ich večných 
mánií.  



+ Vážení spoluobčania, v piatok 8.4.2016 sa uskutoční o 18,00 hod. v Kultúrnom centre 
v Nemšovej koncert spojený s tanečným večerom, na ktorý vás srdečne pozýva kapela  
Bečkovi chlapci a pani Oľga Baričičová zo „Šlágra TV“, ako hosť programu vystúpi  
„domáca“ kapela BONUS bratov Vavrúšovcov z Nemšovej. Cena vstupenky je 8,-€, 
vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby. 
 
 


