
Hl. 23.3.2018 
 
+ Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 13.00 do 14.00 hodiny na mestskej 
tržnici v Nemšovej pri mestskom múzeu jablká a hrušky.  
 
+ Dnes, ihneď po vyhlásení bude na mestskej tržnici v Nemšovej súkromný podnikateľ 
predávať dáždniky Českej výroby,  z pevnej oceľovej konštrukcie s 50 %-nou zľavou  
z pôvodnej ceny. Okrem predaja bude poskytovať aj služby, ako opravu dáždnikov, brúsenie 
nožníc,  nožov, aj do mäsových mlynčekov a iného kuchynského náradia. Na tieto služby 
bude dôchodcom  poskytovať zľavu 30 %. Zdrží sa do 15 hod. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje  občanom  že termín vývozu  orezaných 
konárov  od rodinných domov zverejnený  v Nemšovskom spravodajcovi sa mení 
nasledovne:  v utorok 27. marca sa budú  zberať orezané konáre v mestských častiach 
Nemšová a Trenčianska Závada a v stredu, 28. marca v mestských častiach Ľuborča 
a Kľúčové. 
 
+ Občianske Združenie PEREGRÍN, v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel 
pripravuje poznávací zájazd do Mariánskej Svätyne v La Salette  vo Francúzskych Alpách 
a návštevu známych pútnických miest vo Francúzsku, Švajčiarsku a v Nemecku od 8. –  15. 
septembra 2018. Cena 8. dňového zájazdu je 490 €. Prihlásiť sa môžete u pána Jozefa 
Prekopa na č. t. 0905 417 431. Program si môžete pozrieť na výveskách pri MsÚ, pri farskom 
kostole a tiež aj na výveskách v mestských častiach Ľuborča, Kľúčové a Tr. Závada. 
___________________________________________________________________________ 
 
+ - PD Vlára Nemšová hľadá brigádnikov od 15.4.-20.4.2018. Brigáda bude trvať cca 
30 dní (podľa poveternostných podmienok). Jedná sa o fyzickú prácu v chmeľnici. 
Miesto práce: PD Nemšová. 
Ubytovanie a obed sú zabezpečené! 
Pracovný čas od: 6:00-18:00 (podľa poveter. podmienok) 
Náplň práce: 
Práca v chmeľnici 
- vešanie a zapichovanie chmelovodičov 
- prvé otáčanie rév 
- opravné otáčanie chmeľových rév 
- podľa potreby ručná okopávka. 
Platobné podmienky: hodinová hrubá mzda od 3,80-4,00 eur (podľa kvality a kvantity 
vykonanej práci). 
Uchádzači  sa môžu nahlásiť do 6.4.2018. Bližšie info vám budú poskytnuté na tel. č.  
0905 741 371, alebo priamo na PD Vlára Nemšová. 
 - Ďalej PD Vlára oznamuje, že od 4.4.2018 bude vyplácať nájomné za pôdu na 
pokladni PD Vlára Nemšová, Družstevná č. 18 v čase od 8,30 hod. do 14,30 hod. Bližšie 
informácie vám poskytne na tel. č. 0905 741 371, p. Anna Tupý Chlebanová.   
 
Športové oznamy: 
 
TJ Kľúčové oznamuje,  že futbalový zápas s družstvom z Hornej Súče sa odohrá v nedeľu, 
25.3.2018 o 15 hod. na futbalovom štadióne NTS Nemšová. 
 
 



+ Mesto Nemšová v spolupráci s novo otvorenou Galériou EUROPEAN ART house 
Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie umeleckej Galérie pre verejnosť. Slávnostné 
otvorenie s občerstvením, príjemnou hudbou a výbornou atmosférou sa bude konať v stredu 
28. marec o 17. hodine na ulici Topoľová 13 v Nemšovej ( za letným kúpaliskom). Všetci ste 
srdečne pozvaní.  
 
+ Mesto Nemšová dôrazne žiada občanov, aby nedávali do komunálneho odpadu 
drobný stavebný odpad! 
Tento druh odpadu kde patrí betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika je možné 
vyviezť na zberný dvor, na ulici Borovského 30, 
v čase od 13.00 do 17.00 hod. počas určených pracovných dní a v sobotu v čase  
od 9.00 do 17.00 hod. 
Drobný stavebný odpad, ktorý skončí v polopodzemných kontajneroch spôsobí 
roztrhnutie vysýpacieho vreca. Dôvodom sú  ostré hrany stavebného odpadu a vyššia 
hmotnosť .  
Následne sa musí objednať výmena vysýpacieho vreca spolu s dopravou. Je to 
klasifikované ako úmyselné poškodenie, čiže mesto hradí všetky náklady spojené  
s touto výmenou.  Zmiešaním komunálneho odpadu s drobným stavebným odpadom a 
to hlavne v polopodzemných kontajneroch, vznikajú mestu zvýšené náklady na ich 
vývoz a uskladnenie.  
 
Preto skúsme spoločne predchádzať takýmto zbytočným zvýšeným nákladom  
a do označených kontajnerov dávajme len taký druh odpadu, ktorý tam skutočne patrí.  
  
 
 


