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+ Mesto Nemšová, Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová, 
Občianske združenie záhradkárov Bočky, Základná organizácia včelárov Trenčín, obvod 
Nemšová a a Únia žien v Nemšovej Vás pozývajú na 52. ročník oblastnej výstavy „Ovocie, 
zelenina, kvety“, ktorá sa bude konať v dňoch od 28.9.18 do 1.10.18 v telocvični Katolíckej 
spojenej školy v Nemšovej. Slávnostné otvorenie výstavy bude v piatok, 28.9. o 18 hod. 
V dňoch 29.9. a 30.9., t.j. v sobotu a v nedeľu bude výstava otvorená v čase od 9,00 do 20,00 
hod. Výstavný materiál bude možné priniesť do telocvične katolíckej spojenej školy v dňoch: 
- objemnejší materiál dňa 26.9.18, t.j. v stredu, v čase od 14 do 18 hod., 
- dňa 27.9.18, t.j. vo štvrtok, v čase od 14 do 20 hod., 
- dňa  28.9.18, t.j. v piatok, v čase od 9 do 14 hod., kde ho prevezmú usporiadatelia výstavy.  
 Výstava bude spojená s predajom kvetov, medovníkov, košíkov, medu, medoviny, včelích 
produktov, sušených liečivých rastlín, čajov, tinktúr a pod. 
Organizátori výstavy sa tešia na vašu návštevu. 

 

+ Vážení spoluobčania, v nasledujúcom texte oznamu vám budú poskytnuté informácie 
o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi:   

 

 

+             Mesto Nemšová a Jednota dôchodcov Nemšová Vás pozýva na zdravotnú prednášku 
o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka budúci týždeň 
v pondelok 1. októbra do Mestského múzea v Nemšovej. Začiatok prednášky je o 15. hodine. 
Vstup je voľný.  
 
 
+             Výrobná spoločnosť v Trenčianskej Teplej príjme do pracovného pomeru  
v 1 zmennej prevádzke mužov na pozíciu montážnik elektrosúčiastok a ženy na letovanie. 
Ponúkaný plat je od 3.30 eura na hodinu v čistom. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 
0918 959 891.  
 
 
+             B&B Business Group SK príjme do strojárskej firmy v Dubnici nad Váhom ľudí  
na nasledovné pozície: zvárač CO2, zámočník, brúsič. Je možnosť pracovať aj na živnosť , 
možnosť ubytovania, stravy, záloh a dochádzkový bonus. Bližšie informácie získate na čísle 
telefónu 0905 544 554.  
 
 
+             DCA STEEL, s.r.o. ponúka prácu so sklom alebo drevom. Ponúka prácu na zmeny, 
ohodnotenie za dochádzku a prácu na čas. V prípade záujmu kontaktujte telefónne číslo 
0918/959 886.  
 
 
+ Mestský  úrad v Nemšovej upozorňuje záujemcov o detské predstavenie Mira Jaroša, 
ktoré sa bude konať dňa 5.10 v Mestskej športovej hale v Nemšovej, že vstupenky je možné 
zakúpiť iba prostredníctvom ticket portálu, t www.ticketportal.sk .   
 
      



+ Galéria EUROPAN ART house v spolupráci s Mestom Nemšová poriada kurzy: 
Akvarelovej maľby a Grafiky na ktoré Vás srdečne pozýva.  
- Kurz Akvarelovej maľby sa bude konať pod vedením akademickej maliarky Oksany 
Lukomskej dňa 9.10 od 17 do 19 hod. v Galérii, na ul. Topoľovej č. 13, za letným 
kúpaliskom. 
- Kurz Grafiky sa bude konať pod vedením Mgr. Borisa Blahovca v dňoch 3.10.,10.10.,17.10. 
a 24.10. od 17 do 19 hod. v Galérii, na ul. Topoľovej č. 13 /za letným kúpaliskom/. 
Na kurzy sa môžete prihlásiť priamo v galérii na Topoľovej  č.13, alebo prostredníctvom 
tel.kontaktu 0903 697 886. 
Cena kurzu je 35,-€, v cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, 
arteterapia a materiál k tvorbe.  
 
+  Vážení spoluobčania,  
blíži sa jeseň a v záhradách sa začínajú vytvárať kopy opadaného lístia, konárov  

a zeleného odpadu. Mestský úrad v Nemšovej upozorňuje občanov, že od 1. januára 

2006 je spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad  

a domácností zakázané. Tento zákaz upravujú zákony:  zákon o odpadoch, zákon  

o ochrane pred požiarmi a občiansky zákonník. 
Občania ktorí spaľujú biologicky rozložiteľný odpad, porušujú uvedené zákony,   
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová o čistote a verejnom poriadku  a Všeobecne 
záväzné nariadenie o odpadoch, podľa ktorých sa dopúšťajú priestupku za ktorý môže mesto 
udeliť pokutu do výšky 165,96 eur. Občania bývajúci v rodinných domoch a bytových 

domoch nášho mesta majú možnosť likvidovať biologicky rozložiteľný odpad do nádob, 

ktoré sa pravidelne vyvážajú. Väčšie množstvá môžete uložiť v kompostárni, na ul. 

Gorkého v mestskej časti Ľuborča, ktorá je otvorená do konca septembra v stredu 

a v piatok v čase od 16.00 do 17.30 hod., v sobotu od 9.00.-15.00 hod. a  v mesiacoch 

november a december len v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


