
Hl. 21.12. 2016 
 
+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, 23.12.2016 bude zatvorený. Ostatné dni 
zostávajú úradné hodiny nezmenené. 
 
+ Mestská knižnica Nemšová oznamuje svojim čitateľom  že od zajtra, 23.12.2016  
do 02.01.2017 bude zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. 
 
+ Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra na mestskej tržnici pri múzeu  
od 8 do 15 hod. jablká v 5-kg bal. a zemiaky v 15-kg bal. za výhodné ceny.  
 
+ Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra Slovenské jablká za veľmi výhodnú cenu 
nasledovne: 
- od 11 hod. do 11,45 hod. na mestskej tržnici pri múzeu v Nemšovej, 
- od 11,50 hod. do 12,20 hod. v č. Ľuborča pred kultúrnym strediskom, 
- od 12,30 hod. do 13,00 hod. v č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.  
  
+ Mesto Nemšová oznamuje, že prijme na dohodu opatrovateľku na výkon terénnej 
opatrovateľskej služby počas zastupovania PN s nástupom od 01.01.2017. Kvalifikačnou 
podmienkou je minimálne opatrovateľský kurz v rozsahu 220 hodín. 
 

+ Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová prijme na zastupovanie počas dlhodobej 
práceneschopnosti do pracovného pomeru kuchárku alebo pomocnú silu do školskej kuchyne.  
Požiadavky:  
- stredné odborné vzdelanie na strednom odbornom učilišti alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie v odbore, príp. náhrada vzdelania, 
-  osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, 
-  zdravotný preukaz, 
-  svedomitý a zodpovedný prístup k práci, 
-  bezúhonnosť.  
Nástup do zamestnania je 04.01.2017. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 450 657 
u riaditeľky základnej školy.  
 

+  Predajňa - Stavebniny Ropspol na ul. Rybárskej v Nemšovej bude od 23.12.2016  
do 9.1.2017 zatvorená. 
 
+ Oznamujeme občanom že začal predaj vstupeniek na 22. Mestský ples Nemšová, 
ktorý sa bude konať 4. februára 2017 o 19 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1.  
Do tanca bude hrať a o vašu zábavu sa postará hudobná skupina Replay Band, DH Bojnická 
kapela a tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa, Máriu Čírovú. Cena vstupenky je 25,-€. 
Predpredaj a rezervácia vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.  
 
Športové oznamy: 
 
+ Posledné kolo miniligy sa odohrá v Mestskej športovej hale Nemšová v pondelok, 
26.12.2016.  
 
 
 
 



 
 
+  Gazdovstvo Uhliská a RANCH 13 Vás spoločne pozývajú na „Vianočné detské 
preteky na koňoch a poníkoch“  v jazdeckej hale Gazdovstva Uhliská budúci týždeň v stredu, 
28.12.2016 od 9,30 hod. Vstup je voľný. 
 
+ MUDr. Elvíra Hamerová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 27. a 28. decembra 
a 2. – 5. januára nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Súrne stavy ošetrí 
v dňoch 27. a 28. decembra MUDr. Martin Šebík v Hornom Srní a v dňoch 2. – 5. januára  
MUDr. Ingrid Šebíková v Ilave. 
 
+ Mesto Nemšová a Výbor MS SČK Ľuborča Vás pozýva na predsilvestrovské 
posedenie v piatok, 30.12.2016 o 19 hod. do Kultúrneho strediska Ľuborča. Do tanca  
a na počúvanie bude hrať hudobná skupina Radovanka. 
 
 

Vianoce lásky a pokoja, 
nech každú  bolesť zahoja. 
V kruhu najbližších tešte sa spolu, 
až budete sadať k štedrému stolu. 
 
 
 
 
 


