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+   Verejnoprospešné  služby, m.p.o. Nemšová oznamujú občanom že v piatok, 19.10.2018  
v čase od 7.00 do 15.00 hodiny  a v sobotu 20. októbra v čase od 7.00 do 12.00 hod. budú 
vykonávať v mestských častiach Trenč. Závada a Nemšová  zber veľkoobjemového odpadu,  
ako sú: elektroodpad,  železný šrot, akumulátory, veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná 
elektronika, nefunkčné kotle, staré pletivo a sporáky. Len rozobraný nábytok, nie celé skrine, alebo 
kuchynské linky, gauče a postele. Komunálny odpad, stavebná suť a biologický odpad  (konáre) sa 
nezberajú! Uvedené druhy odpadu vykladajte pred svoje rodinné a bytové domy v čase od 7.00 – 
11.00  hod. Veríme, že dodržíte stanovené termíny vyloženia odpadov a druh zberaných odpadov, 
čím urýchlite a skvalitníte jeho odvoz. 
 
+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce  
na zariadeniach distribučnej sústavy budú v stredu, 17.10.18 v čase od 12,45 hod. do 14,30 hod. bez 
dodávky elektriny ulice: Holubyho, Sadová, Slnečná, Stromová, Trenčianska a Záhradná. V čase  
od 11 hod. do 12,30 hod. ulice: Bernolákova č.21, 23 a 32, SNP č. 21,23,25,26-28 a 30, Vlárska, 
Šidlíkové od č.12, Šmidkeho a Štúrova č.30.  
  
+ Základná škola, Janka Palu 2 Nemšová príjme ihneď upratovačku na zastupovanie počas 
pracovnej neschopnosti. Platové ohodnotenie je podľa taríf pre zamestnancov pri výkone práce  
vo verejnom záujme. Bližšie informácie získate u riaditeľky školy alebo na čísle telefónu  
0918 450 657.  
 

+ Mesto Nemšová prijme na dohodu o vykonaní práce na pozíciu upratovačky do Mestskej 
športovej haly v Nemšovej dôchodkyňu, alebo o osobu evidovanú na úrade práce. Termín nástupu 
je 2.11.2018. Bližšie info:  0903 044 504.  
 
+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová Vás pozývajú na jesenný 
bazárik detského oblečenia, obuvi, hračiek, športových potrieb, kočíkov a ostatných potrieb pre 
deti, ktorý sa bude konať v Kultúrnom dome Ľuborča v dňoch: 19. 10. 2018 (t. j. piatok),  
od 9.00 – 17.00 hod. a 20. 10. 2018 (t. j. sobota) od 8.00 – 12. 00 hod. 
Počas bazárika bude organizovaná aj zbierku vrchnáčikov pre Kristínku  
z m. č. Trenčianska Závada. Za každý vrchnáčik vopred ďakujeme.  
 

+ Galéria EUROPEAN ART house v spolupráci s mestom Nemšová, Ilava, Nová Dubnica 

usporiada kurz: Akrylovej maľby a kurz Maľby na sklo na ktoré Vás srdečne pozývame. Kurz 
Akrylovej maľby sa bude konať pod vedením lektorky Veroniky Mikovej, dňa 23.10. od 17:00 do 
20:00 hod. v Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici Topoľovej, číslo 13. (za letným 
kúpaliskom). Kurz Maľby na sklo sa bude konať taktiež, pod vedením lektorky Veroniky Mikovej, 
dňa 30.10. od 17:00 do 20:00 hod. v Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici Topoľovej, 
číslo 13. (za letným kúpaliskom). Prihlásiť na kurzy sa môžete priamo v Galérii v Nemšovej (na 
Topoľovej číslo 13.) alebo prostredníctvom telefónneho kontaktu 0903 697 886. 
Cena kurzov je 25 €. V cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, 

arterelax, materiál k tvorbe. 
 

 

 

 

 


