
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz plastových fliaš sa  uskutoční vo 
štvrtok 24. septembra v časti Ľuborča a Kľúčové.  
 
Mesto Nemšová vás pozýva na vystúpenie Folklórnej skupiny Kysucký prameň z Oščadnice 
v nedeľu 27. septembra o 16.00 hodine do veľkej sály KC v Nemšovej. Vstuné je 7 €. 
Vstupenky je možné si zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby. 
 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom, 
odberateľom pitnej vody a producentom odpadových vôd v Nemšovej, že pravidelné odpočty 
vodomerov budú vykonávané  v dňoch 24., 25. a 28. septembra v centrálnej časti Nemšovej, 
v dňoch 28. a 29. septembra v Ľuborči, dňa 29. septembra v Kľúčovom a 30. septembra 
v Trenčianskej Závade. Odpočty budú vykonávané v čase od 8.30 do 15.00 hod.  
V súvislosti s odpočtami vodomerov žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomerné 
šachty, vyčerpeli z nich vodu, povkladali do šácht rebríky a uviazali svojich psov. Umožnia tak 
rýchlejšie a bezpečné odčítanie vodomerov. Ak vodomerná šachta nebude prístupná, odberateľ 
si vykoná odpočet sám a nahlási stav vodomeru do kancelárie RVS VV, s.r.o. v Nemšovej na 
číslo tel. 64 20 996 alebo obratom doručeným odpočtového lístka. Za porozumenie ďakujeme. 
 
Výbor miestneho spolku SČK Ľuborča oznamuje občanom, že dňa 10. októbra 2015 (t. j. 
v sobotu) poriada autobusový zájazd do Sv. Hostýna  na Morave na dušičkovú pobožnosť. 
Odchod autobusu bude o 11,00 hod. z Ľuborče a Nemšovej. Záujemci sa môžu prihlásiť u preds. 
SČK p. Alžbety Gurínovej osobne alebo na tel. č. 0905 382 237 
Firma JAVI s.r.o. Nemšová prijme do pracovného pomeru na dohodu alebo živnosť ženy a 
mužov. Podmienkou je dobrý zdravotný stav. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na 
telefónnom čísle: 0903/629360. 
 
Novootvorená predajňa náhradných dielov na osobné a nákladné vozidlá všetkých 
značiek,  Mierové námestie 21 v Nemšovej vás pozýva na nákup náhradných dielov 
a príslušenstva. Otvorené je v pondelok až v piatok v čase  8.00 – 16.00 hod. Do konca 
septembra poskytuje zľavu na všetky ND do 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 


