
Hl. 11.10.2019 

+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová Vás pozývajú na jesenný 
bazárik detského oblečenia, obuvi, hračiek, športových potrieb, kočíkov a ostatných potrieb pre 
deti, ktorý sa bude konať v Kultúrnom stredisku Ľuborča v dňoch: 11. 10. 2018 (t. j. piatok) od 
9.00 – 19.00 hod. a 12. 10. 2018 (t. j. sobota) od 9.00 – 12. 00 hod. 

Počas bazárika sa bude organizovať aj zbierka vrchnáčikov pre Kristínku z Trenčianskej 
Závady. Za každý vrchnáčik vopred ďakujeme.   

+ Materská škola na ulici Odbojárov pozýva deti s rodičmi na tradičnú Tekvicomániu, 
ktorá sa bude konať v stredu 16.10.2019 od 17,00 v areáli na ulici Odbojárov. Vítané sú 
originálne kostýmy, lampióny a dobrá nálada. Tešíme sa na spoločné zábavné popoludnie! 
V prípade nepriaznivého počasia bude termín včas oznámený. Informácie nájdete aj na 
webovom sídle materskej školy. 

+ Mesto Nemšová Vás pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším“ pozýva na koncert 
dychovej hudby Záhorienka , ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra o 15 hodine v Kultúrnom 
centre Nemšová.  

+  Mesto Nemšová a MUDr. Eleonóra Žurková Vás pozývajú na vernisáž výstavy  „ Cesty 
životom“, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra o 16. hodine v priestoroch mestského múzea. 
Výstava potrvá až do 25. novembra. Všetci ste srdečne pozvaní.  

+ Mestské divadlo Trenčín Vás všetkých srdečne pozýva na komédiu Júliusa Barča – 
Ivana – Mastný hrniec, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra o 18 hodine vo veľkej sále KC 
v Nemšovej . vstupenky v hodnote 10€ si môžete zakúpiť počas úradných hodín na mestskom 
úrade alebo 1 hodinu  pred predstavením.  

Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia prijme do pracovného pomeru 
vodiča na nákladné auto a traktor. Požiadavky na zamestnanca : vodičský preukaz skupiny „C“ 
a skupiny „T“, karta profesionálneho vodiča, zdravotná a psychologická spôsobilosť, 
bezúhonnosť, flexibilita a zodpovednosť. Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na 
email: vps@nemsova.sk, Bližšie info. na tel. 032 6598 422. Termín nástupu je 1.12.2019.  

Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia prijme do pracovného pomeru 
vodoinštalatéra a pracovníka pre obsluhu plynových kotolní. Požiadavky na zamestnanca : 
prax, odborná spôsobilosť pre samostatnú obsluhu teplovodných kotlov VI. triedy s výkonom 
do 100kW na plynné palivo, vodičský preukaz skupiny „B“, bezúhonnosť, flexibilita 
a zodpovednosť. Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na email: vps@nemsova.sk, 
Bližšie info. na tel. 032 6598 422. Termín nástupu je ihneď.  

+ Autoškola Horňák so sídlom Štefánikova 12, Trenčín, otvára pre záujemcov o vodičské 
oprávnenie skupiny B kurz na osobný automobil. Termín zahájenia kurzu je 14. októbra o 16.30 
a dĺžka trvania kurzu 2 až 2,5 mesiaca. Praktický výcvik na vozidlách Hyundai i 30 a Volsvag 

en Golf. Študentom a obyvateľom mesta Nemšová a jeho mestských častí poskytuje zľavu 50 
€. Prihlásiť do kurzu sa môžete osobne v autoškole, prípade na čísle telefónu 0903205302. viac 
informácií získate aj na webovej stránke www.autoskolahornak.sk  

 



 

+ ,, Hľadá sa osobný  asistent k telesne postihnutému pánovi v Hornom Srní. 

Bližšie informácie  získate na čísle telefónu na telefónnom čísle  0908 876 920.  

+ potraviny Koruna Váš všetkých srdečne pozývajú do novootvorenej predajne na ulici 
Ľuborčianska. Ponúka širokých sortiment potravín. Otvorené je už od 8 hodiny.  

+ podnikateľ z Nitry Vám bude predávať zajtra v sobotu 12 októbra  zemiaky na zimné 
uskladnenie v 25 kg baleniach odroda Agria nasledovne 

Nemšová na tržnici pri mestskom múzeu od 10.30  do 10.50 

Ľuborča pri potravinách od 10.50 do 11. hodiny  

Trenčianska Závada pri potravinách od 11.00 do 11.10 

Kľúčové pri hasičskej zbrojnici od 11.15 do 11.30  

+ Ambulancia MUDr. Marušincovej oznamuje svojím pacientom, že v pondelok 14.10.2019 

nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Zavřel v Hornom Srní.  

 

Športový oznam 

Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na tradičný "DERBY" zápas  medzi Ľuborčou a 
Kľučovým, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.10.2019 od 15:30 hod na domácom ihrisku v 
Ľuborči. 

 


