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+ Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania plánovanej práce 
na zariadeniach distribučnej sústavy budú zajtra, v stredu 3.5.17 v čase od 7,30 hod. do 17 
hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Hornov, Kamenec, Mlynská, Odbojárov č. 11 
a 3, SNP, Šidlíkové a Štúrova č. 1. 
 
+ Vážení občania, po prvýkrát sa Vám v našom meste predstaví cirkus Magic show 
Marion s programom plným ilúzií a kúziel. Vystúpia v ňom: kúzelníčka Marion, moderný 
fakír Steve King a klaun Emil so svojimi zvieratkami. Okrem nich sa môžete tešiť  
na kovbojské hry, ohnivú show a živého klokana Jackieho. Predstavenie bude dnes, v utorok 
2.5.2017 o 18. hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1. 
 
+ Súkromný pestovateľ z Poľska bude predávať zajtra od 08.00 hod. jablká v 4 kg balení 
a zemiaky v 15 kg balení.  
 
+ Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra od 14.30 hod.  na tržnici pri mestskom 
múzeu slovenské jablká, hrušky, rajčiny, cibuľu, zemiaky, reďkovku, uhorky a jarnú cibuľku.  
 
+  Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín poriada „Preteky 
mladých rybárov“ v sobotu, 6.5.2017 za každého počasia na Štrkovisku Nemšová. Preteky  
sa začnú o 7 hod., do 8 hod. bude výdaj štartovacích lístkov. Samotné preteky sa budú konať 
od 8 do 12 hod., v čase od 12 hod. do 12,30 hod bude vyhlásenie výsledkov a odovzdanie 
cien. Štartovné je zdarma. Pretekov sa môžu zúčastniť deti do 14 rokov. O občerstvenie bude 
postarané. 
 
+ Firma Lipt s.r.o., so sídlom v Hornom Srní príjme do zamestnania skladníka. Náplň 
práce: zabezpečovanie príjmu, uskladnenia a výdaja expedovaného tovaru, manipulácia 
s tovarom, spracovanie zákazníckych objednávok, kontrola a zabezpečenie tovaru. 
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie a vodičský preukaz skupina B. Osobnostné predpoklady 
a zručnosti: zodpovednosť, pracovitosť, manuálna zručnosť, lojálnosť, príjemné 
a profesionálne vystupovanie. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle  
0911 110 064. Životopisy môžete zasielať na e-mail: info@maser.sk 
 
+ Mestský podnik služieb prijme na dohodu do prevádzky letného kúpaliska: plavčíka  
a upratovačku. Požiadavky: vek minimálne 18 rokov, príjemné vystupovanie a skúsenosti sú 
výhodou. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0910 676 767, alebo na emailovej 
adrese kupalisko@mpsn.sk 
 
+ 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“. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci 
s Červeným krížom v Nemšovej 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. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná svätá omša 
a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené občerstvenie.  
 
 
 


