




Kalendár zberu triedeného odpadu 3. Q  2018 

jú
l 

fólie všetky mestské časti 31. 7. 
ostatné plasty všetky mestské časti 31. 7. 
papier bytové a rodinné domy 3. 7. 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 18. 7. 

Ľuborča, Kľúčové 19. 7. 

bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

11. 7. 
 25. 7. 

Nemšová 12. 7. 
24. 7. 

au
gu

st
 

bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

6. 8. 
  22. 8.  

Nemšová 7.  8. 
  23. 8.  

papier bytové domy 7. 8. 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 15. 8. 

Ľuborča, Kľúčové 16. 8. 

se
pt

em
be

r 

opotrebovaný 
kuchynský olej všetky mestské časti 3. 9.  

tetrapaky  všetky mestské časti 4. 9. kovové obaly 
papier bytové a rodinné domy 4. 9. 

PET fľaše 
Nemšová, Trenčianska 
Závada 12. 9. 

Ľuborča, Kľúčové 13. 9. 

bioodpad - 
zberné nádoby 

Ľuborča, Kľúčové, 
Trenčianska Závada 

5. 9.  
19. 9. 

Nemšová 6. 9. 
20. 9. 

obaly bez zvyškov potravín, prípravkov a iného materiálu, 
objem zmenšený stlačením 

OTVÁRACIE HODINY: 
 
ZBERNÝ DVOR ODPADOV na Ulici Borovského, Nemšová 
pondelok, utorok:        13:00  - 17:00 
streda, štvrtok a piatok: 13:00 -  18:00   
sobota:                            9:00  -  17.00 
 
KOMPOSTÁREŇ na Ulici Gorkého, Nemšová 
streda a piatok:             16:00 - 18:30 
sobota:                              9:00 - 15:00  
viac informácií o triedenom zbere nájdete na stránke 
www.nemsova.sk 













DETI A ŠPORT

Predškolský vek, ako obdobie utvárania si 
názorov a postojov, umožňuje otvoriť dvere 
zdravému životnému štýlu. Jeho neoddeliteľ-
nou súčasťou je šport. Vzdelávací program 

materskej školy Štvorlístok tvoria vlastné
ciele - z veľkej časti zamerané na pohyb, a preto sa snažíme pripra-
viť veku primerané aktivity. Ich paleta je pestrá, pre deti aktivizujúca
a zábavná. Medzi športové podujatia patrí už tradičný turnaj o putovný 
pohár materskej školy. 

Víťazmi 7. ročníka sa v tomto roku stal tím detí z triedy na Trenčian-
skej ulici. V súčasnosti pripravujeme vyhodnotenie Mestskej fl orbalo-
vej ligy 2017/2018. Po prvýkrát sme pre deti pripravili Letnú olympiá-
du. Deti súťažili v atletických disciplínach s prekvapivými výsledkami. 
Víťazný pohár a postup na olympiádu do Trenčianskej Teplej získali 
deti z triedy na Ulici odbojárov. Obľúbenými sa stali cykloturistika, tu-
ristické vychádzky v Trenčianskej Závade, v Antonstale, v Kľúčovskej 
doline. Veľkej podpore, aj zo strany zákonných zástupcov, sa teší kurz 
plávania a korčuľovania. Veríme, že aj to je cesta, ako vyvolať radosť 
z pohybu a motivovať deti k pohybovej aktivite.

Dňa 26. júna sa uskutočnil slávnostný Galaprogram predškolákov 
v Trenčianskej Závade. Koniec školského roka je za dverami, ale na 
deti čaká ešte niekoľko zaujímavých aktivít: Detská cykloturistika, sfé-
rické kino „Ako išiel mesiac na návštevu k slnku“, exkurzia na Brati-
slavský hrad, Lego výstava.

 Miroslava Dubovská








