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+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz plastových fliaš sa  uskutoční 
zajtra, v stredu 17.2. v častiach Nemšová a Trenčianska Závada vo štvrtok, 18.2. v častiach 
Ľuborča a Kľúčové. 
 
+  Firma P&P  import s.r.o. bude vykupovať papier vo štvrtok 18.2. 2016 nasledovne: 
Od:      15,30 - 15,40 hod. – v m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách 
             15,45 - 16,00 hod. – v m.č. Ľuborča, autobusová zastávka kopec 
             16,10 - 16,30 hod. – v m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
             16,40 - 17,00 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA 
             17,10 - 17,30 hod. – v Nemšovej na Mierovom námestí 
             17,35 - 17,40 hod. – v Nemšovej pred bývalým kinom 
             17,45 - 17,50 hod. – v Nemšovej pri potravinách Mlyny na ul. SNP 
Podmienkou výkupu je:  
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. 
 
+  Reštaurácia pizzéria Nemšovanka prijme do trvalého pracovného pomeru kuchára 
s nástupom ihneď. Bližšie informácie na čísle tel.: 0905 331 590 
 
+  Autoškola Semafor oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny B  
na osobný automobil, že dňa 2. marca otvára ďalší kurz vo svojom stredisku v Dubnici nad 
Váhom. Zraz je o 16.00 hodine na parkovisku pred Domom kultúry časť Kolonky. Je možné 
platiť na splátky, poskytujú sa študentské zľavy. Záujemci sa môžu hlásiť osobne v deň 
otvorenia, prípadne na čísle tel. 0905 258 283. Kurz prvej pomoci zdarma. 
  
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Divadelné predstavenie situačnej komédie  „Aj 
muži majú svoje dni“ v nedeľu, 3. apríla 2016 o 18.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra 
v Nemšovej. Cena vstupenky je 15,- €,  predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade 
v Nemšovej počas pracovnej doby a cez Ticketportál. 
    Srdečne vás pozývame stráviť večer plný zábavy s pesničkami, vtipným prekáraním večne 
proti sebe stojacich svetov mužov a žien, so skvelými humornými situáciami  a príležitosťami 
pre štvoricu výnimočných hercov - komikov. Účinkujú: Milan Bahúl, Branislav Deák, Gregor 
Hološka, Ján Jackuliak, v aleternácii Marián Mitaš.  
 
 
 

 

 
 
 


