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+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh Nemšová oznamuje, že zajtra,  
vo štvrtok 1. júna v čase od 8,00 hod. až do odstránenia poruchy bude odstavený prívod vody 
na uliciach: SNP, Mlynská, Hornov, Kamenec, Bernolákova, Jesenského, Štúrova 
a Sládkovičova.  
 
+ Riaditeľka Materskej školy na ulici Odbojárov pri príležitosti 50. výročia zahájenia 
prevádzky budovy srdečne pozýva na Deň otvorených dverí tých, ktorí boli zamestnancami 
materskej školy, tých, ktorí školu navštevovali ako malí škôlkari, ich rodičov a starých 
rodičov a všetkých ostatných spoluobčanov. Deň otvorených dverí sa bude konať na Deň detí, 
t.j. zajtra, 1. júna 2017 v čase od 8,00 do 16,00 hodiny. S krátkym kultúrnym programom sa 
vám predstavia deti o 10,15 hod. v budove materskej školy. Deti a zamestnanci materskej 
školy sa tešia na Vašu účasť.   
 
+  Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na skladanie mája a lampiónový sprievod 
v piatok, 2.6.2017. Skladanie mája v Nemšovej, v amfiteátri mestského múzea sa začne  
o 19 hod. Podujatie bude pokračovať vystúpením detskej Folklórnej skupiny Kolíska od 19,30 
hod. do 20,30 hod. Lampiónový sprievod začne o 21,00 hod. v smere od amfiteátra mestského 
múzea po uliciach J. Palu, Sklárskej a späť, s hudobným sprievodom Dychovej hudby NGO.  
O 21,45 hod. sa môžete tešiť na krásny ohňostroj.  
 
+ Občianske združenie Hubert Ľuborča, v spolupráci s Mestom Nemšová, 117. zbor 
skautov sv. Františka z Assisi, Poľovníckym združením Háj Kľúčové, Klubom turistov 
Ľuborča, dobrovoľníkmi a nadšencami prírody, Vás z príležitosti Jún – mesiac poľovníctva 
a ochrany prírody pozýva na 10. ročník Deň svätého Huberta v sobotu, 3.6.2017 o 13 hod.  
pri studničke pod Košármi v Ľuboreckej doline – smer Antonstál.  Ako každoročne, aj tento 
rok je pre Vás pripravená slávnostná svätá omša so začiatkom o 15 hod., rôzne ukážky 
a bohatý kultúrny program.  
 Na všetkých poľovníkov, lesníkov, rybárov, turistov, milovníkov prírody, širokú verejnosť, 
deti a mládež sa tešia organizátori Dňa sv. Huberta.  
 
+ Reštaurácia na Mierovom nám. v Nemšovej Vás pri príležitosti Dňa detí, 1.6. 2017, t.j. 
zajtra, srdečne pozýva na pizzu, ku ktorej dostanete palacinky pre Vaše deti zdarma. 
    
+ Praktický lekár pre dospelých v Hornom Srní MUDr.  Šebík oznamuje, že v prípade 
záujmu má voľné miesta na prihlásenie nových pacientov.  
 

+ Centrum sociálnych služieb  - LIPOVEC v Hornom Srní prijme do pracovného 
pomeru opatrovateľku do trojzmennej prevádzky. Požiadavka stredné odborné vzdelanie  
so zameraním na opatrovanie, alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo 
akreditovaný opatrovateľský kurz v počte min. 220 hodín. Bližšie informácie na tel. č. 
032/6588 387 alebo 0901 918 590. 
Centrum sociálnych služieb  - LIPOVEC v Hornom Srní hľadá záujemcov o vykonávanie 
absolventskej praxe od 01.07.2017 na pracovné miesta zdravotná sestra, opatrovateľka  
a kuchár/ka. 
 
+ Pohostinstvo DVOREC v m. č. Ľuborča prijme čašníčku a brigádnikov na letnú 
sezónu. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0907 306 816.  
 



+  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“. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná 
svätá omša a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené 
občerstvenie. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci so Slovenským červeným krížom 
Ľuborča 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.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že od pondelka 15.5.17 si môžete na mestskom 
úrade v kancelárii č. 113 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, 
daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za r. 2017. Dane 
a poplatky môžete uhradiť v hotovosti alebo platobným terminálom. Občania, ktorí majú 
trvalý pobyt v častiach Kľúčové a Trenč. Závada si budú môcť prevziať rozhodnutia tak ako 
každoročne, a to v budove Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom a v Kultúrnom stredisku v Trenč. 
Závade. Bližší termín Vám bude oznámený cestou mestského rozhlasu. 
 
+  MUDr. Hammerová oznamuje svojim pacientom, že od 1.6.2017 dôjde k ukončeniu 
činnosti tejto ambulancie. Následnú starostlivosť o pacientov prevezme od 1.6.2017    
MUDr. Dráb. Pokiaľ by si niekto chcel vyzdvihnúť zdravotnú dokumentáciu, môže tak urobiť 
v ambulancii MUDr. Hammerovej do 30.5.2017. Pacientov do evidencie prijímajú  
aj MUDr. Škunta v Nemšovej a MUDr. Šebík v Hornom Srní. Nevyzdvihnuté karty budú 
prevezené do ambulancie MUDr. Drába. Všetkým svojim pacientom prajeme veľa zdravia 
a ďakujeme za dôveru MUDr. E. Hammerová. 
 


