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+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, v utorok 13.3.18 sa bude zber papiera 
vo všetkých mestských častiach. Vyvážať sa bude papier od bytových a aj rodinných domov. 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že vývoz PET fliaš sa uskutoční v stredu, 14.3.18 
pre m. č. Nemšová a Tr. Závada a vo štvrtok, 15.3.2018 v m. č. Ľuborča a Kľúčové.   
+ Materská škola v Nemšovej srdečne pozýva spoluobčanov na výstavu detských 
výtvarných prác pri príležitosti mesiaca knihy pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.  
Výstava bude verejnosti sprístupnená v Mestskom múzeu v Nemšovej vo štvrtok 15.marca 
2018 v čase od 15,00 do 17,00 hodiny.   
   
+ Ako každý rok na jar, oslovujeme občanov mesta, bytové spoločenstvá, spoločenské 
organizácie, podnikateľov, obchodné a prevádzkové zariadenia, Vetropack a. s. , PD Vlára, 
VÚ, školy, aby sa zúčastnili prác jarného upratovania. Čistia sa tradične verejné priestranstvá, 
chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie prevádzok, škôl, cintorínov. 
Spoločenské organizácie a školy čistia vybrané úseky aj v extraviláne. Veríme, že si nájdete 
čas a aktívne sa zúčastnite na prácach jarného upratovania. Robíme to pre nás, pre seba, aby 
sme sa v prostredí, v ktorom žijeme, cítili dobre. 

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v mestských častiach v Ľuborči  

a Kľúčovom v  dňoch 16. a 17. marca, t.j. v piatok v čase 7,00 – 15,00 hod. a v sobotu v čase 
6,00 -  12,00 hod.  V Nemšovej a  Trenčianskej Závade budúci týždeň, v dňoch 23. a 24. 
marca t.j. v piatok v čase 7,00 – 15,00 hod. a v sobotu v čase 6,00 -  12,00 hod.  

Pred svoje nehnuteľnosti môžete vyložiť elektrospotrebiče, napr. staré chladničky, 
práčky, sporáky, televízory, ďalej rozobratý nábytok, železný šrot, nebezpečný odpad - 
vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na ochranu 
rastlín, farieb.  Tento odpad budú zbierať len zamestnanci Verejnoprospešných služieb 
dopravnými prostriedkami v meste všeobecne známymi.  Nedopustite odvoz odpadu inými 
vozidlami, aby sa korpusy elektrospotrebičov neobjavili na okrajoch mesta. V uvedené dni  

sa nevyváža  stavebná suť a orezané konáre drevín.      

 
+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová a v spolupráci  
so ZuzkaBazárikovie Vás pozýva na jarný bazárik, ktorý sa uskutoční v piatok 16. marca 
v čase od 09.00-17.00  a v sobotu  17. marca od 09.00 - 12:00 hod. v KC  v  Kultúrnom 
centre  Ľuborča. Pre detičky tam bude pripravený aj detský kútik. Ďalej Materské centrum 
oznamuje, že na bazáriku robí zbierku "štuplíkov" pre Kristínku. Kto má doma zbytočné 
štuplíky z PET fliaš a iné, môže ich priniesť do KC Ľuborča a pomôže tak v napredovaní 
malej statočnej slečne Kristínke. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté  
na t.č. 0905 741 371  alebo priamo v Materskom centre Púpavka.  
 
+ Agentúra Grafon hľadá výrobných pracovníkov na trvalý pracovný pomer .  Ponúka 
rôzne pracovné pozície vo výrobe, montáži, kontrole kvality, triedení. Práca je na 2 zmeny,  
13. plat, dochádzková odmena. Mzdové ohodnotenie vo výške 700€ je v závislosti od pozície. 
Práca je v Novej Dubnici alebo v Trenčíne. Viac informácií získate na čísle telefónu   
0902 909 285.  
 
+ Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie 
pozýva členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 22. marca 2018 
o 16,30 hod. v Kultúrnom dome Horné Srnie. Občerstvenie sa bude podávať v priebehu 
schôdze. Je možnosť zaplatiť si členský príspevok na rok 2018, je však potrebné priniesť si  
so sebou členský preukaz. Účasť je nutná, vzhľadom k závažnosti prejednávaných bodov. 


