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+  Základná umelecká škola Nemšová, mesto Nemšová a 117. zbor sv. Františka z Assisi 
Vás pozývajú na cestu rozprávkovým lesom pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí 
v nedeľu, 28.5 2017 od 13.00 hod. Trasa povedie od ZUŠ Nemšová cez malú chmeľnicu, 
okolo jazera a späť. Prvý štart je o 13.00 hod. od budovy základnej umeleckej školy, posledný 
štart skupinky bude o 16.00 hod. Rezervácia časeniek je od 12.00 hod. 
Milí rodičia, starí rodičia a milé deti. Príďte spoločne prežiť krásne popoludnie. Čakajú  
na Vás rozprávky, prekvapenia, zábava, tvorivé úlohy, stánok s občerstvením, vodné bubliny, 
loďky, šmykľavka, skákací hrad a opekačka, na ktorej si budete môcť opiecť z domu 
prinesené dobroty. Terén je vhodný aj pre detské kočíky. Srdečne pozývame všetky deti.  
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 11.6.2017.  
 
+ Súkromná spoločnosť STAFF v Novej Dubnici prijme do trvalého pracovného pomeru 
s nástupom možným ihneď manuálne zručných pracovníkov na strojníckej pozície: operátor, 
obsluha lisu, zámočník, strojník a pomocník. Bližšie informácie získate každý pracovný deň 
od 9 do 17 hod. na tel. čísle:0940 417 912. 
 
+ Reštaurácia – Pizzéria Nemšovanka, ul. SNP 1, Nemšová prijme čašníka – čašníčku  
na TPP. Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie získate na tel. č. 0905 331 590  
 
+  Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko 
a Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho 
centra v Nemšovej. Vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v 
Nemšovej počas úradných hodín. 
 
+ Dňa 14. júna 2017 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová  
na ulici Odbojárov „Deň otvorených dverí“. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná 
svätá omša a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené 
občerstvenie. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci so Slovenským červeným krížom 
Ľuborča a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi, ktoré bude prebiehať v priestoroch 
Centra sociálnych služieb Nemšová v doobedňajších hodinách v čase od 7.30 do 10.30 hod. 
Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle:  
0903 382 237.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že od pondelka 15.5.17 si môžete na mestskom 
úrade v kancelárii č. 113 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, 
daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za r. 2017. Dane 
a poplatky môžete uhradiť v hotovosti alebo platobným terminálom. Občania, ktorí majú 
trvalý pobyt v častiach Kľúčové a Trenč. Závada si budú môcť prevziať rozhodnutia tak ako 
každoročne, a to v budove Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom a v Kultúrnom stredisku v Trenč. 
Závade. Bližší termín Vám bude oznámený cestou mestského rozhlasu. 
 
+  MUDr. Hammerová oznamuje svojim pacientom, že od 1.6.2017 dôjde k ukončeniu 
činnosti tejto ambulancie. Následnú starostlivosť o pacientov prevezme od 1.6.2017    
MUDr. Dráb. Pokiaľ by si niekto chcel vyzdvihnúť zdravotnú dokumentáciu, môže tak urobiť 
v ambulancii MUDr. Hammerovej do 30.5.2017. Pacientov do evidencie prijímajú  
aj MUDr. Škunta v Nemšovej a MUDr. Šebík v Hornom Srní. Nevyzdvihnuté karty budú 
prevezené do ambulancie MUDr. Drába. Všetkým svojim pacientom prajeme veľa zdravia 
a ďakujeme za dôveru MUDr. E. Hammerová. 



 


