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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že športová hala a fitnescentrum v Nemšovej budú 
dnes z technických príčin zatvorené. 
 
+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že bude zajtra, vo štvrtok 17.12. od 13,30 hod. 
z technických príčin zatvorený. 
 

+  Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje že bude zajtra, vo štvrtok 17.12. z technických 
príčin zatvorená. 
 
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na rozsvietenie „Betlehema“ zajtra, vo štvrtok  
17. decembra o 15 hod. pri Kultúrnom centre Nemšová.  
  
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na vystúpenie Hudobnej skupiny Kollárovci zajtra, vo štvrtok  
17. decembra o 18.00 hod. do Kultúrneho centra v Nemšovej. Vstupné je 10 €.  Vstupenky si  
môžete zakúpiť počas pracovnej doby na Mestskom úrade v Nemšovej. 
 
+ Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová vás srdečne pozývajú na vianočný 
koncert „VINŠUJEME VÁM“ v nedeľu, 27.12.2015 o 15,30 hod. v Kostole sv. Michala 
v Nemšovej. Počas koncertu sa vám predstavia Detský folklórny súbor Dvorček pri ZUŠ 
Nemšová, Folklórna skupina Liborčan, hosťami programu budú ľudová hudba Folklórneho 
súboru Vršatec z Dubnice nad Váhom a Komorný zbor pri ZUŠ Nemšová, pobočka 
Trenčianska Turná.    
 
+  Primátor mesta Nemšová vás srdečne pozýva na vítanie nového roka 2016  vo štvrtok 31. 
decembra o 22.30 do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Čaká na vás hudba, 
občerstvenie a ohňostroj. 
 
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 21. mestský ples mesta Nemšová, ktorý sa bude 
konať 23. januára 2016 v Kultúrnom centre Nemšová. O vašu zábavu sa postará Tanečná 
škola Paškovcov, ľudová hudba Borovienka, skupina Replay Band, Matej Koreň – finalista 
Superstar 2009, Pavol Hammel a DJ Vašo Hála. Je pre vás pripravená tombola a drink show. 
Cena vstupenky je 25,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť počas pracovnej doby na Mestskom 
úrade v Nemšovej, vstupenky sa nerezervujú.  
 
+  Výbor MS SČK Ľuborča pozýva členov SČK a bezpríspevkových darcov krvi, ako aj 
občanov na predsilvestrovské posedenie pri hudbe dňa 30.12.2015, t.j. v stredu o 19 hod. 
v Kultúrnom stredisku Ľuborča. Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina 
Galaktic. 
 
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. zistila pri vykonávaní kontroly 
a údržby verejnej kanalizácie v mestskej časti Kľúčové, že v kanalizácii sa našli kusy kože  
z diviaka a mastné handry. Tieto zapríčinili upchatie a poruchu čerpadiel v prečerpávacej 
stanici na ulici Stromovej. Takéto hrubé nečistoty a mastnoty sa objavili v kanalizácie už 
niekoľkokrát.  
Vodárenská spoločnosť vyzýva občanov, aby v žiadnom prípade nevhadzovali do kanalizácie 
handry, kusy povrazov, kosti a iné hrubé nečistoty. V prípade, ak sa situácia nezlepší, 
spoločnosť bude nútená vykonať monitoring kanalizácie kamerou a voči zisteným vinníkom 
postupovať v zmysle zákona. 



Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh je povinná chrániť spravované zariadenia 
a zabrániť ich poškodzovaniu.  
Za porozumenie ďakujeme. 
 
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. Nemšová prijme do pracovného 
pomeru prevádzkového elektrikára.  
Požadované podmienky: osvedčenie podľa vyhlášky č. 74/1996, prax v odbore 5 rokov, 
možnosť nástupu – podľa dohody.  
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii RVS VV na ul. SNP v Nemšovej.  
 
+ Hľadá sa kríženec čierneho psíka, stredne veľkého vzrastu s bielymi znakmi. V prípade jeho 
videnia, kontaktujte majiteľku na t. č. 0911 539 579. 
 
+ Gynekologická ambulancia MUDr. Gejza Mikulčík oznamuje svojim pacientkam, že  
od 21.12.2015 do 04.01.2016 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Kotlebová 
v Trenčianskych Tepliciach.  
 
+ MUDr. Hammerová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 21.12. do 23.12. a  
od 29.12. do 31.12. 2015 čerpá riadnu dovolenku. Oznam o zástupe je dostupný na dverách 
ambulancie. Dňa 31.12.2015 poskytne celodenné ošetrenie Pohotovosť v Trenčíne. 
 
 
Spoločnosť Kinekus v Trenčíne požiadala o vyhlásenie následného spotu: 
 
o   Viete kde nakúpite všetko čo potrebujete k vianočnej pohode? Predsa 
v Kinekuse!  Navštívte predajňu Kinekus v Trenčíne, vyberte si zo širokého sortimentu 
vianočných dekorácii, sviečok, pomocníkov do kuchyne a užite si Vianoce bez stresu. Váš 
domov vďaka Kinekusu zažiari! Kinekus nájdete v Trenčíne vedľa obchodného centra 
Laugaricio. Predajňa je otvorená od pondelka do soboty od deviatej do devätnástej hodiny. 
Kinekus - všetko pre vaše pohodlie. 
 
 
 
   
 

 
 
 
 


