
Hl.: 3.8. 

Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz fólie a tvrdených plastov sa uskutoční v utorok 
4. augusta vo všetkých mestských častiach.   
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz papiera sa uskutoční taktiež v utorok 
4. augusta vo všetkých mestských častiach. Vyvážajú sa rodinné domy, bytové domy aj 
podnikatelia. Nádoby na papier vyložte do 6,00 hodiny ráno.  
 
Mestský úrad oznamuje, že vývoz bioodpadu sa uskutoční v dňoch 5. augusta v časti 
Nemšová a 6. augusta v časti Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Bioodpad môžete 
priviezť do kompostárne počas otváracích hodín v stredu a piatok v čase od 16. do 19. hodiny 
a v sobotu v čase od 9. do 17. hodiny. 
 
Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje, že do 14. augusta 2015 bude zatvorená z dôvodu 
čerpania riadnej dovolenky pracovníčok. 
 
Mesto Nemšová ponúka na predaj vstupenky na Laciho Strikea      Street Dance Academy 
a veľkú letnú discopárty s rádiom Go Deeday,  ktorá sa uskutoční počas nemšovského jarmoku 
v sobotu 15. augusta od 19.00 hod. vo veľkej sále KC v Nemšovej. Cena vstupenky sú 2 €. 
Zakúpiť si ich môžete  na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby. 

 Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov, ktorý sa 
bude konať  v stredu 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej sále  Kultúrneho centra 
v Nemšovej. 

Predaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej  do 15,00 hod. 
 
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu strojník. 
Požadujeme stredoškolské vzdelanie technického smeru a fyzickú zdatnosť. 
Bližšie informácie  Vám poskytne Mgr. Barbora Beňová, číslo  telefónu 6557212, prípadne sa 
môžete informovať osobne na  personálnom oddelení VETROPACK Nemšová. 
 
„Materská škola na ulici Odbojárov v Nemšovej s elokovanými triedami na uliciach 
Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej prijme do trvalého pracovného pomeru hlavnú 
kuchárku s nástupom september 2015. Podmienkou je výučný list. Bližšie informácie počas 
pracovných dní na telefónnom čísle 032 6598289 a 0911 190 425. 
Za ochotu a spoluprácu Vám ďakujem! 

Obec Pruské, Divadelný súbor HUGO v spolupráci s Považským osvetovým strediskom 
a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Pruské si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 48. ročník 
„Gavlovičovo Pruské", ktorý sa uskutoční v dňoch 07. 08. – 09. 08. 2015 v obci Pruské. 

Program začne v piatok o 19:00 hod. na nádvorí kaštieľa, kde sa predstaví Dubnické divadlo 
veselohrou Ženský zákon O 20.30 hod. program pokračuje komorným koncertom Edity 
Hrehušovej a jej hostí vo františkánskom kostole.  O 22:00 hod. sa na nádvorí kaštieľa 
predstaví divadelný súbor HUGO s komédiou Prekvapenie. Program pokračuje v sobotu 
o 19:00 hod. na nádvorí kaštieľa, kde divadelný súbor z Dolnej Súče uvedie komédiu Krysa na 



hrade. 
O 20:45 hod. bude na námestí koncert zoskupenia CHANSON FRIENDS  – Hudobníci skupiny 
Slovak Tango) a o 22:00 koncert RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA. V nedeľu o 17:45 hod. vo 
františkánskom kostole bude sv. omša, ktorú bude sláviť páter František Vladimír Olbert z 
Trnavy. Po skončení sv. omše bude krátka beseda a premietanie filmu NOVUM VER - Nová 
Jar o živote sv. Františka. Počas slávností sprístupnená krypta františkánskeho kostola a 
výstava umeleckých diel ORA ET ARS zo sympózia v Skalke nad Váhom vo františkánskom 
kostole. V prípade nepriaznivého počasia sa divadelné predstavenia a koncerty v sobotu 
uskutočnia v Kultúrnom dome v Pruskom.  

 
 
 


