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+ Chirurgická ambulancia, MUDr. Peter Daňo oznamuje pacientom že dnes nebude 

ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. 

 

+ Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 12.30 do 13.30 hod. na mestskej tržnici 

v Nemšovej, pri mestskom múzeu jablká a hrušky.  

 

+ Súkromná firma vás pozýva dnes, do 17 hod. do KS Ľuborča na výpredaj textilu, 

obuvi, spodného prádla, bytového textilu, domácich potrieb a náradia za veľmi výhodné ceny.   

 

+ Firma Fehers na ul J. Palu v Nemšovej ponúka na predaj vajcia z Veľkých Bieroviec, 

veľkosť L za výhodnú cenu.  

 

+ Firma PP import oznamuje občanom , že zajtra, v stredu 24.1.2018 bude vykupovať 

papier, za ktorý bude následne odovzdávať toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové 

utierky a servítky. Výkup sa uskutoční nasledovne : 

 
16,00 - 16,10 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 

             16,15 - 16,20 hod. - Ľuborča,  zastávka BUS, kopec 

             16,25 -16,30 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách 

             16,35- 16,45 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA 

             16,50 - 17,00 hod. - Nemšová, Mierové námestie 

             17,05 - 17,15 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom 

             17,20 - 17,30 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 

 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje  občanom , že vývoz plastových fliaš sa 

uskutoční  zajtra, v stredu v častiach  Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok,  25.januára 

v častiach  Ľuborča a Kľúčové.  

 

+ Súkromná kamenárska firma v Bolešove prijme pomocného pracovníka v stavebníctve 

na hlavný pracovný pomer, čiastočný úväzok alebo brigádnika. Podmienkou je fyzická 

zdatnosť. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0905 991 398. 

 

+ Autoškola Semafor oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny 

B – osobný automobil, že dňa 26.1.2018 otvára ďalší kurz vo svojom stredisku v Dubnici nad 

Váhom, Obrancov mieru 354/32. Zraz o 16 hod. na parkovisku pred budovou Kamon časť 

Kolonky. Možnosť platby aj na splátky. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v deň otvorenia, 

prípadne na čísle telefónu 0905 258 283 alebo na www.autoskolasemafor.sk. Každý účastník 

kurzu dostane darček.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

+ Oznamujeme občanom že začal predaj vstupeniek na 23. Mestský ples Nemšová, ktorý 
sa bude konať 27. januára 2018 o 19 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1.  
Do tanca bude hrať a o vašu zábavu sa postará hudobná skupina Happy band orchestra,  
ABBA show a tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa, Jána Slezáka. Cena vstupenky je 30,€. 
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 



 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová 
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke 
o Nemšovej  sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 

+ MsÚ Nemšová vyzýva občanov ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady, 
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase. 
Včasnou úhradou predídete následným exekučným vymáhaním pohľadávky.   


