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+ Verejnoprospešné  služby, m.p.o. Nemšová oznamujú občanom, že v piatok a v sobotu,  

t.j. v dňoch 5. a 6. októbra v častiach Nemšová a Trenčianska Závada sa bude vykonávať zber 

odpadov.  V piatok v čase od 7.00 do 15.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. Zbierať sa 

bude: elektroodpad,  železný šrot, akumulátory, veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, 

spotrebná elektronika, nefunkčné kotle, staré pletivo a sporáky. Z veľkoobjemových  odpadov 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 domy a bytovky 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. 

 

+             Mesto Nemšová a Jednota dôchodcov Nemšová Vás pozýva na zdravotnú prednášku 

o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka dnes o 15 hod.  

do Mestského múzea v Nemšovej. Vstup je voľný.  

 

+  Autoškola Naďo - Beluša oznamuje záujemcom z Nemšovej a okolia, že otvára nový kurz 

na získanie vodičského oprávnenia. Informácie o ďalšom kurze budú poskytnuté a prihlášky vydané 

v obchode „39“ vedľa Ovocníčka v Nemšovej do stredy 3.10.2018. Vodičské oprávnenie môžete 

získať na osobný automobil, osobný automobil s prívesom nad 750 kg, na nákladný automobil, 

traktor, návesy  a autobus. Pre študentov je poskytovaná zľava, študijný materiál je zdarma. Bližšie 

informácie získate na čísle telefónu 0905 222 200, prípadne na emailovej adrese 

autoskola.nado@gmail.com  

 

+ Mestský  úrad v Nemšovej upozorňuje záujemcov o detské predstavenie Mira Jaroša, ktoré 

sa bude konať dňa 5.10 v Mestskej športovej hale v Nemšovej, že vstupenky je možné zakúpiť iba 

prostredníctvom ticket portálu, t www.ticketportal.sk .   

      

+ Galéria EUROPAN ART house v spolupráci s Mestom Nemšová poriada kurzy: 

Akvarelovej maľby a Grafiky na ktoré Vás srdečne pozýva.  

- Kurz Akvarelovej maľby sa bude konať pod vedením akademickej maliarky Oksany Lukomskej 

dňa 9.10. od 17 do 19 hod. v Galérii, na ul. Topoľovej č. 13, za letným kúpaliskom. 

- Kurz Grafiky sa bude konať pod vedením Mgr. Borisa Blahovca v dňoch 3.10.,10.10.,17.10. 

a 24.10. od 17 do 19 hod. v Galérii, na ul. Topoľovej č. 13 /za letným kúpaliskom/. 

Na kurzy sa môžete prihlásiť priamo v galérii na Topoľovej  č.13, alebo prostredníctvom 

tel.kontaktu 0903 697 886. 

Cena kurzu je 35,-€, v cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, arteterapia 

a materiál k tvorbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


