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Vážení občania! 

MESTSKÝ  ÚRAD  V NEMŠOVEJ  DÁVA  DO  POZORNOSTI  MOŽNOSŤ  VYUŽIŤ  
LETNÝ TÁBOR  PRE  DETI  ZO  SOCIÁLNE  SLABŠÍCH  ROD ÍN  -  ZADARMO,  ktorý 
organizuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom 
vlády SR. Zúčastniť sa môžu deti vo veku od 8 do 12 rokov, v termíne od 1.8.  
do 8.8.2015 a od 9.8. do 16.8.2015 v Kaštieli Duchonka. Žiadateľ musí splniť nasledujúce 
podmienky: 1. minimálne 1 člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný,  
2. celkový príjem spoločnej posudzovanej domácnosti za posledný kalendárny mesiac 
nepresahuje 800,-€, 3. dieťa spĺňa vek v čase nástupu do tábora a nevyžaduje špeciálnu zdravotnú 
alebo psychologickú starostlivosť. Zdarma bude ubytovanie, celodenná strava a cestovné 
poistenie na 8 dní/7 nocí. Dopravu si zabezpečí zákonný zástupca dieťaťa  
na vlastné náklady a zodpovednosť. V prípade Vášho záujmu je potrebné kontaktovať Mestský 
úrad v Nemšovej, referát sociálnych vecí, tel. kontakty 032/65 09 641, 0918 876 668, kde Vám 
budú poskytnuté ďalšie informácie. 
 
Upratovacia spoločnosť SIMACEK príjme ihneď brigádničky na umývanie okien  
do VETROPACK-u. Tel. kontakt : 0911 899 031. 
 

Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na druhý koncert 38. ročníka Nemšovského hudobného 
leta v nedeľu, 12. júla o 18.30 hod. do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrá Dychová 
hudba Nedanovčianka.  V prípade nepriaznivého počasia sa koncert bude konať vo veľkej sále 
KC. 
 
Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina. Premietať sa bude dnes, v piatok 10. 
júla o 21.00 hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej, dobrodružný film Orel deváté légie. 
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. 
 

Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov, ktorý sa 
bude konať v stredu, 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. 
Predpredaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej počas pracovných dní denne,  
do 15,00 hod. 
 

Mesto Nemšová ponúka 3 ks unimobuniek za odvoz. Unimobunky  sú umiestnené na ihrisku 
v mestskej časti Trenčianska Závada. V prípade záujmu,  bližšie informácie získate na čísle tel. 
032/65 09 611. 
 

Firma SAGI s.r.o. Žilina oznamuje občanom že zajtra, v sobotu 11. júla vykupuje papier za ktorý 
následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a servítky. Výkup 
sa uskutoční nasledovne: 
od 12:30 -12:45 hod. v mestskej časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
od 12.50 – 13.10 hod. v mestskej časti  Ľuborča pred KS, 
od 13.20 - 13.40 hod. na Mierovom námestí v Nemšovej a 
od 13.50 – 14.00 hod. pred bývalým kinom v Nemšovej. 

 

 

 

 


