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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových PET fliaš sa uskutoční  
zajtra, vo štvrtok 27. apríla v častiach Ľuborča a Kľúčové.  
 
+ Súkromný pestovateľ z Poľska Vám bude predávať zajtra, vo štvrtok od 8.00 do 15.00  
na tržnici v Nemšovej pri mestskom múzeu: jablká v 4 kg balení a zemiaky v 15 kg balení.  
 
+ Mestský podnik služieb prijme na dohodu do prevádzky letného kúpaliska: plavčíka  
a upratovačku. Požiadavky: vek minimálne 18 rokov, príjemné vystupovanie a skúsenosti  
sú výhodou. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0910 676 767, alebo na emailovej 
adrese kupalisko@mpsn.sk 
 
+ Sieť čerpacích staníc Dalioil prijme na pracoviská v Nemšovej a v Dubnici nad 
Váhom pracovníkov obsluhy. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0915 853 113, 
alebo priamo na čerpacích staniciach.  
 
+ Vážení občania, po prvýkrát sa Vám v našom meste predstaví cirkus Magic show 
Marion s programom plným ilúzií a kúziel. Vystúpia v ňom: kúzelníčka Marion, moderný 
fakír Steve King a klaun Emil so svojimi zvieratkami. Okrem nich sa môžete tešiť  
na kovbojské hry, ohnivú show a živého klokana Jackieho. Predstavenie bude v utorok, 
2.5.2017 o 18. hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1. 
 
+ Riaditeľka Materskej školy na ulici Odbojárov s elokovanými triedami na uliciach 
Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej pozýva rodičov detí na podávanie žiadostí  
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktoré sa bude konať v dňoch 2. až 5. mája 
2017 v čase od 10,30 do 16,00 hodiny.   
Viac informácii o činnosti, aktivitách a zameraní tried nájdete na webovom sídle školy.   
Súčasne materská škola pozýva deti v utorok, 2. mája v čase od 9,00 do 11,30 hod. na deň 
otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo všetkých triedach školy. 
 
+ Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko 
a Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho 
centra v Nemšovej. vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade  
v Nemšovej počas úradných hodín.  
 
+ Dňa 14. júna 2017 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová  
na ulici Odbojárov „Deň otvorených dverí“. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci 
s Červeným krížom v Nemšovej a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi, ktoré bude 
prebiehať v priestoroch Centra sociálnych služieb Nemšová v doobedňajších hodinách v čase 
od 7.30 do 10.30 hod. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej  
na telefónnom čísle: 0903 382 237. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná svätá omša 
a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené občerstvenie.  
 
 
 


