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+ Novootvorené materské centrum Púpavka oznamuje všetkým mamičkám a oteckom 
s deťmi, že je otvorené nasledovne: 
- v pondelok a v stredu od 10,00 do 12,00 hod. a od 17,00 do 19,00 hod., 
- v piatok od 10,00 do 12,00 hod. 
Materské centrum Púpavka sa nachádza na Mierovom nám. v Nemšovej, číslo 93, v budove 
kúpaliska na prízemí. Viac informácií získate na telefónnom čísle 0905 476 413, alebo e-mail: 
mc.pupavka@gmail.com. 
 
+ Gazdovstvo Uhliská v Trenčianskej Závade vás srdečne pozýva na pravú gazdovskú 
zabíjačku a fašiangový sprievod v maskách zajtra, v sobotu, 6. februára 2016 od 10 hod. 
Nebudú chýbať zabíjačkové špeciality, tvorivé dielničky, vodenie na poníkoch, fašiangový 
sprievod.  Večer o 19 hod.  je v hostinci pripravená „ Fašiangová veselica“ v maskách. 
Vstupné v maske je 1,- €, bez masky 3,-€. 
 
+ Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Nemšovej a gazdovstvom 
Uhliská srdečne pozývajú deti s rodičmi na „Tradičné Nemšovské fašiangy“ zajtra, v sobotu  
6. februára.  V amfiteátri mestského múzea si budete môcť zakúpiť zabíjačkové špeciality 
ponúkané Gazdovstvom Uhliská, zúčastniť sa sprievodu masiek ktorý ako tradične pôjde  
od bývalého kina v Nemšovej za doprovodu Dychovej hudby Nemšovanka a FS Liborčan.  
Srdečne vás pozývame o 10 hod. na zabíjačkové občerstvenie, o 14,30 hod. na sprievod 
masiek, o 15,30 hod. na pochovávanie basy a o 16 hod. na karneval pre deti.  
 
+ VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. prijme na nárazové práce pracovníkov na dohodu 
v nepretržitej prevádzke na pracovnú pozíciu triedič - balič. Podmienkou je plnoletosť. Bližšie 
informácie: VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., personálne oddelenie, číslo tel.: 65 57 343, 
alebo 0918 827 609. 
 
+  Upratovacia firma prijme upratovačku do Horného Srnia s prácou na 4 hodiny denne. 
Prijme aj dôchodkyňu. Bližšie informácie na čísle tel.: 0903 613 250. 
 
+ LEONI Cable  Slovakia prijme do prevádzky v Trenčianskej Teplej – Dobrej do trvalého 
pracovného pomeru, výrobných operátorov a výrobné operátorky do trojzmennej prevádzky. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne na personálnom úseku v Dobrej alebo telefonicky  
na čísle 032-6550215.  
 
+ 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, vtipným prekáraním večne 
proti sebe stojacich svetov mužov a žien, so skvelými humornými situáciami  a príležitosťami 
pre štvoricu výnimočných hercov - komikov. Účinkujú: Milan Bahúl, Branislav Deák, Gregor 
Hološka, Ján Jackuliak, v aleternácii Marián Mitaš.  
 
Športové oznamy 
+ Zajtra, v sobotu sa  od 9.00 v Mestskej športovej hale Nemšová uskutoční 5. kolo regiónu 
západ vo florbale starších žiakov. Štartujú družstvá z FK Levice, FH Piešťany, FK Sereď, 
FBC Trenčín a NTS-ZŠ Nemšová. 



 
 
 


