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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že budúci týždeň, od 26. až 28. februára a od 
1. až 3. marca bude zberný dvor odpadov na ulici Borovského z technických príčin zatvorený. 
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční zajtra, vo štvrtok  22. februára 2018 o 16.00 hod. v mestskom múzeu. 
V tomto roku je schôdza spojená s voľbou nového výboru Občianskeho združenia a preto je 
účasť členov potrebná. 

 
+  Firma P&P import s.r.o. o oznamuje že výkup papiera za ktorý sa následne odovzdáva 
toaletný papier, hygienické výrobky a doplnkový tovar sa uskutoční  v piatok , 23.2.18  
nasledovne :  
 - od 16,00 - 16,10 hod. – v m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
             - od 16,15 - 16,20 hod. – v m.č. Ľuborča, autobusová zastávka, kopec 
             - od 16,25 - 16,30 hod. – v m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách 
             - od 16,35 - 16,50 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA 
             - od 17,00 - 17,15 hod. – v m.č. Nemšová, Mierové námestie 
             - od 17,20 - 17,30 hod. – v m.č. Nemšová, pred bývalým kinom 
             - od 17,35 - 17,45 hod. – v m.č. Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP     

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. 

 
+             Základná škola , Janka Palu 2, Nemšová oznamuje priateľom a rodičom školy, že 
dňa 27. februára, t.j. v utorok sa uskutoční Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov 
v čase od 8. do 14.30 hod. Srdečne sú pozvaní všetci, ktorí sa chcú pozrieť na vyučovanie, 
počítačové učebne, jazykovú učebňu a ostatné priestory školy. Zároveň o 15.00 hod.  
sa uskutoční prednáška a beseda na tému „Učím sa učiť“ – pomôžeme deťom učiť sa. 
Základná škola sa teší na Vašu účasť a verí, že i takýmto spôsobom prídete podporiť školu.  
 
+ Mestská pálenica Nemšová oznamuje že prevádzka pálenice bude ukončená do konca 
mesiaca február. Každý kto má záujem o vypálenie kvasu sa môže ešte objednať na tel. čísle 
0907 597 785.  
 
+ Predajňa CBA Nemšová – Ľuborča prijme do pracovného pomeru predavačku. Nástup 
je možný ihneď. Záujemcom budú bližšie informácie poskytnuté na telefónnom čísle 
032/6589131 alebo 0914 329 594.  
 
+ Primátor Mesta Nemšová pri príležitosti osláv sviatku MDŽ pozýva všetky ženy na 
kultúrny program, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4.3.2018 o 15:00 hod. v KC Nemšová. vystúpi 
Detský folklórny súbor Radosť z Trenčína. 
 
+ Mesto Nemšová pozýva všetky deti na nové rozprávkové predstavenie Smejka 
a Tanculienky, „Kuk ani muk...“, ktoré sa uskutoční dňa 14.3.2018 o 17.00 hod v KC 
Nemšová. Tešiť sa môžete na nové pesničky a aj staré hity. Vstupné je 8 €. Vstupenky si 
môžete zakúpiť priamo v pokladni Mestského úradu v Nemšovej počas úradných hodín alebo  
na www.ticketportal.sk.  
 
 
 
 


