Hl. 19.08.2015
Vážení občania!
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že dnešný vývoz bioodpadu v časti Nemšová sa prekladá
na piatok, 21.8. Zajtra, 20.8. sa vývoz bioodpadu v mestských častiach Ľuborča, Kľúčové a
Tr. Závada uskutoční.
Ďalej Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že dnes je športová hala a fitnessclub z technických
príčin zatvorený.
Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premieta sa v piatok 21.8. o 21.00
hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej film Česť a sláva. V prípade nepriaznivého
počasia sa premietanie ruší.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na koncert 38. ročníka Nemšovského hudobného leta
v nedeľu, 23. augusta o 19.00 hod. do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrať bude DH
Bučkovanka. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert bude konať vo veľkej sále
KC. Upozorňujeme vás na zmenu začiatku koncertu z 18,30 hod. na 19 hod.
Mesto Nemšová Vás pozýva na vystúpenie Kysuckého prameňa z Osčadnice, dňa 27.9.2015, t.j.
v nedeľu o 16,00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. Cena vstupenky je 7,- €. Predpredaj
vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.
Riaditeľka Materskej školy na ul. Odbojárov v Nemšovej s elokovanými triedami na uliciach
Kropáčiho, Ľuborčiankej a Trenčianskej srdečne pozýva zákonných zástupcov novoprijatých detí
na neformálne stretnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 24.8.2015 o 16,30 v 1. triede materskej
školy na ulici Odbojárov."
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu strojník
výmeny sortimentu. Požadujú stredoškolské vzdelanie technického smeru a zváračský preukaz.
Bližšie informácie vám poskytne Mgr. Barbora Beňová, číslo telefónu 032/6557212, prípadne
sa môžete informovať osobne na personálnom oddelení VETROPACK Nemšová.
Firma SAGI s.r.o. Žilina oznamuje občanom že zajtra, 20.8. bude vykupovať papier za ktorý
následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a servítky
nasledovne:
od 16,00 do 16,30 v m. časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou,
od 16,30 do 17,00 hod. v m. časti Ľuborča pred KS,
od 17,00 do 17,30 hod. na Mierovom námestí v Nemšovej,
a od 17,30 do 17,50 hod. na parkovisku pred bývalým kinom v Nemšovej.

