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+ Ako každý rok na jar, oslovujeme občanov mesta, bytové spoločenstvá, spoločenské 
organizácie, podnikateľov, obchodné a prevádzkové zariadenia, Vetropack a.s., VÚ, školy, 
aby sa zúčastnili prác jarného upratovania. Čistiť sa budú verejné priestranstvá, chodníky, 
krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie prevádzok, škôl, cintorínov. Spoločenské 
organizácie a školy čistia vybrané úseky aj v extraviláne. Veríme, že si nájdete čas a aktívne 
sa zúčastnite na prácach jarného upratovania.  

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční v mestských častiach Nemšová 

a  Trenčianska Závada v dňoch 23. a 24. marca, t.j. v piatok v čase 7,00 – 15,00 hod.  
a v sobotu v čase 6,00 -  12,00 hod.  

Pred svoje nehnuteľnosti môžete vyložiť elektrospotrebiče, napr. staré chladničky, 
práčky, sporáky, televízory, ďalej rozobratý nábytok, železný šrot, nebezpečný odpad - 
vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na ochranu 
rastlín, farieb.  Tento odpad budú zbierať len zamestnanci Verejnoprospešných služieb 
dopravnými prostriedkami v meste všeobecne známymi.  Nedopustite odvoz odpadu inými 
vozidlami, aby sa korpusy elektrospotrebičov neobjavili na okrajoch mesta. V uvedené dni  

sa nebude vyvážať  stavebná suť a orezané konáre drevín.      
 
+ Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej  
pozýva svojich členov na brigádu „ ČISTÉ MESTO“ v  rámci dní jarného upratovania,  ktorá 
sa uskutoční dňa v piatok, 23. marca 2018. Stretnutie brigádnikov je o  9:00 hod v  Senior 
klube. Úprava a čistenie verejných priestranstiev  sa bude zabezpečovať v okolí Senior klubu 
a na Mierovom námestí (zelené plochy). Pracovné náradie (metly, hrable, lopaty, motyky ...) 
si treba doniesť so sebou. Za pochopenie a spoluprácu ďakuje Spoločný výbor MO JDS a SK. 
 
+ PD Vlára Nemšová oznamuje, že prijme do trvalého pracovného pomeru dojiča/-čku 
a 1 ošetrovateľa/-ľku  hovädzieho dobytka. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 
0905 943 135, alebo osobne na PD Vlára – VKK Kľúčové, alebo na personálnom oddelení 
PD Vlára v Ľuborči.  
 
+ Mesto Nemšová v spolupráci s novo otvorenou Galériou EUROPEAN ART house 
Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie umeleckej Galérie pre verejnosť. Slávnostné 
otvorenie s občerstvením, príjemnou hudbou a výbornou atmosférou sa bude konať v stredu 
28. marec o 17. hodine na ulici Topoľová 13 v Nemšovej ( za letným kúpaliskom). Všetci ste 
srdečne pozvaní.  
 
+ Občianske Združenie PEREGRÍN, v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertravel 
pripravuje poznávací zájazd do Mariánskej Svätyne v La Salette  vo Francúzskych Alpách 
a návštevu známych pútnických miest vo Francúzsku, Švajčiarsku a v Nemecku od 8. –  15. 
septembra 2018. Cena 8. dňového zájazdu je 490 €. Prihlásiť sa môžete u pána Jozefa 
Prekopa na č. t. 0905 417 431. Program si môžete pozrieť na výveskách pri MsÚ, pri farskom 
kostole a tiež aj na výveskách v mestských častiach Ľuborča, Kľúčové a Tr. Závada. 
 
Športové oznamy: 
 
Dnes sa v Mestskej športovej hale Nemšová o 18.00 uskutoční piaty a rozhodujúci zápas 
štvrťfinále extraligy vo florbale žien medzi Nemšovou a hráčkami z Tvrdošína o postup do 
semifinále. 


