
 

Hlásenie zo dňa 15.1.2021 

+ Pracovníci VPS Nemšová, dôrazne upozorňujú spoluobčanov, aby v prípade snehovej nádielky 

parkovali podľa možností vo svojich dvoroch, alebo aspoň na jednej strane komunikácie. Týka sa to 

hlavne v uliciach, ktoré sú aj za normálnych okolností prejazdné iba s komplikáciami kvôli svojej šírke. 

V prípade, ak bude problém s bezpečným prejazdom odhŕňacej techniky, nebudú dané ulice 

odhrnuté. VPS Nemšová Vám ďakujú za pochopenie a ústretovosť.  

+ Kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená pre verejnosť v sobotu 16.1.2021 v čase od 

10.00 do 12.00 hodiny. 

+ Otváracie hodiny Zberného dvora odpadov od 13.1 do 23.1. 2021 sú nasledovné: 
Pondelok, utorok piatok zatvorené, streda , štvrtok otvorené od 11.30. do 17.00 hodiny a v sobotu 
otvorené v čase od 8.00 do 11.00 hodiny .  
 
+ Firma DOMATOS prijme vodiča osobného motorového vozidla a vodiča autobusu z Nemšovej 
a blízkeho okolia do trvalého pracovného pomeru na trojzmennú prevádzku. Ak nemáte vodičský 
preukaz na autobus preplatíme vám ho v plnej výške pod podmienkou, že u nás budete pôsobiť 
minimálne 5 rokov. Prípadne možná dohoda. Bližšie informácie budú poskytnuté na t.č. 0905 449 843. 
 
+ Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od 1. januára 2021 sa zvyšuje cena obedov a to 
nasledovne: 
Cena obeda pre žiaka 1. stupňa je 1,15 €, pre žiaka 2. stupňa 1,23 € a pre cudzieho stravníka 
3,45 €. Štátna dotácia pre žiakov na jeden obed ostáva 1,20 €.  
Zároveň oznamujeme, že obedy pre cudzích stravníkov sa rušia až do odvolania. O začatí 
varenia Vás budeme informovať.   
V prípade potreby volajte na tel. č. 6598326 alebo 6598282. 
 
+ Mestská knižnica Nemšová oznamuje svojím čitateľom, že od 18.01. 2021 bude 
sprístupnená pre verejnosť za nasledovných podmienok: 
Čitatelia si knihy môžu objednávať len telefonicky na čísle 032 6598 386 alebo elektronicky 
na: kniznica@nemsova.sk od pondelka do piatka v čase od 12.00 do 18.00 hodiny. 

Výdaj a vrátenie zapožičaných kníh bude pri vstupe do knižnice pri dodržaní prísnych 
epidemiologických podmienok. 
 
S dobrou knihou je svet o trochu krajší a veríme, že spolu zvládneme aj takéto prísne 
opatrenia. Vaši zamestnanci knižnice. 
 
 


