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+ Mesto Nemšová prijme do zamestnania - chránenej dielne občana so zníženou 
pracovnou schopnosťou na zastupovanie počas práceneschopnosti.  Nástup do zamestnania:  
od 1.3.2017. Bližšie informácie získate na tel. číslach: 032/6509 640, alebo 0918 349 340. 
 
+ Mesto Nemšová prijme do zamestnania na zastupovanie počas materskej dovolenky 
pracovníka/pracovníčku na oddelenie finančné a správu daní. Podmienky prijatia: 
- ekonomické vzdelanie a prax minimálne 3 roky. Nástup do zamestnania: od 1.4.2017. 
Svoje žiadosti spolu so životopisom zasielajte na adresu: Mestský úrad Nemšová,  
ul. J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová do 30.1.2017.  Bližšie informácie získate na tel. číslach: 
032/6509 640, alebo 0918 349 340. 
 
+ Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 14 hod.  na mestskej tržnici pri múzeu  
Slovenské jablká za výhodnú cenu.   
 
+ Zajtra v sobotu, v čase od 9 do 11 hod. bude súkromný podnikateľ z Prievidze  
na mestskej tržnici v Nemšovej pri mestskom múzeu predávať dáždniky z pevnej konštrukcie, 
opravovať a vykupovať staré dáždniky, brúsiť nože, nožnice a nože do mäsových mlynčekov.   
 
+ Skauti zo 117-teho zboru sv. Františka z Assisi Vás pozývajú na 12. ročník skautského 
plesu, ktorý sa uskutoční dňa 21. januára 2017 v Kultúrnom centre Nemšová. Do tanca hrá 
ľudová hudba Muzička a DJ Majo. Cena vstupenky je 18 €. Lístky si môžete objednať 
telefonicky na čísle 0915 035 541. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke zboru. 
 
Športové oznamy: 
  
+ V Mestskej športovej hale Nemšová sa uskutočnia počas víkendu nasledovné športové 
podujatia: v sobotu regionálna súťaž dorasteniek, o 9.00 Nemšová vs Pruské a o 12.00 
Nemšová proti hráčkam z  Nitry. O 16.00 sa uskutoční 12. kolo extraligy. Ženy Nemšovej 
hrajú s Prešovom. V nedeľu sa hrá o 11.00 extraliga vo florbale žien Nemšová vs Michalovce. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
+ Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom, 
darcom krvi, že odber krvi sa uskutoční v stredu 18.1.17 od 7,30 do 10,30 hod. v Kultúrnom 
centre Nemšová.    
 
+ Mestský úrad v Nemšovej prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Nemšová 
pripravuje zber živých vianočných stromčekov. Stromčeky dôkladne očistite  
od dekoračných materiálov a keďže sú biologicky rozložiteľným odpadom, budú spracované 
v kompostárni Nemšová. V termíne zberu vyložte stromčeky ku smetným nádobám a pred 
svoje rodinné domy. Deň zberu vopred oznámime mestským rozhlasom.  
Ďakujeme za pochopenie.  
 


