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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že z technických príčin, z dôvodu zamŕzania 
bioodpadu v nádobách sa vývoz z hnedých nádob dnes z časti Nemšová a zajtra, z častí 
Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada neuskutoční. Predpokladaný vývoz bioodpadu  je 
budúci týždeň. Termíny vývozov budú spresnené prostredníctvom mestského rozhlasu. 
 
+  Súkromný podnikateľ z Poľska predáva na Mierovom nám. v Nemšovej zemiaky v 15-kg 
balení, v cene 5,-€/balenie a jablká v 5 kg balení, v cene 3,-€/balenie.  Zemiaky a jablká bude 
predávaj zajtra, t.j. vo štvrtok 26.11. 
 
+ V pondelok, 23. novembra sa pri ZUŠ v Nemšovej našlo biele mača s hnedo – čiernymi  
fliačikmi. Ak vám chýba, nájdete ho na Javorovej ul č. 1, tel. kontakt 0904 134 314. 
 
+ Oznamujeme občanom, že na konci ul. Fučíková sa pohybuje približne 5 mesačné šteňa 
kríženého vlčiaka čiernej farby. Okolo krku má široký hnedý obojok. Majiteľ sa môže 
prihlásiť na MsÚ na t. č. 032/6509611. 
 
+ Pekáreň Sézam – Emanuel Mazán príjme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku  
na výrobu sladkého pečiva. V prípade záujmu navštívte prevádzku pekárne na ul. Rybárska.  
 
+ Job Impulse, s.r.o. Bratislava hľadá väčší počet montážnikov do elektrovýroby. Jedná sa  
o prácu na dve zmeny v Trenčíne, s nástupom ihneď, doprava je zabezpečená. Práca je 
vhodná aj pre ženy. 
Výberové konanie na pracovnú pozíciu bude aj v Zasadačke Mestského úradu v Nemšovej, 
dňa 07.12.2015 t.j. v pondelok o 11,00 hod. Firma prosí záujemcov aby si so sebou priniesli 
životopis. Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 0948430 727 alebo 0948 397 996. 
 
+ Základná škola sv. Michala v Nemšovej pozýva rodičov a deti dňa 26. Novembra 2015, od 
8,00 do 13,00 hod. na deň otvorených dverí. 
 
+ Gazdovstvo Uhliská vás pozýva na Katarínsku zábavu, 28. novembra 2015, t.j. v sobotu 
o 19 hod. Do tanca zahrá a o vašu zábavu sa postará skupina FILBAND. Viac informácií 
získate na info@uhliska.sk, alebo tel. čísle 0917 837 708. 
    
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Divadelné predstavenie komédie  ŠTYRIA  
NA KANAPE,  ktorá vás poteší  v nedeľu 6.12.2015 o  19.00 hod. vo veľkej sále KC 
v Nemšovej.  
Komédia Štyria na kanape rieši tému rozvodu, avšak nie tragicky, ale s nadhľadom 
a úsmevom. Okrem šťavnatého deja je zárukou skvelej zábavy aj obsadenie: Petra Polnišová, 
Emil Horváth ml., Henrieta Mičkovicová, Richard Stanke a Ľuboš Kostelný, alternuje Michal 
Kubovčík. 
Cena vstupenky je 13,- €. Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas 
pracovnej doby.  
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na vystúpenie Hudobnej skupiny Kollárovci vo štvrtok 17. 
decembra o 18.00 hod. do Kultúrneho centra v Nemšovej. Vstupné je 10 €.  Vstupenky si  
môžete zakúpiť počas pracovnej doby na Mestskom úrade v Nemšovej. 
 
 


