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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že vývoz plastových fliaš sa uskutoční zajtra,  
vo štvrtok v mestských častiach Ľuborča a Kľúčové.  
 
+ Materská škola na ul. Odbojárov v Nemšovej prijme na dlhodobé zastupovanie 
pomocnú silu do školskej kuchyne. Viac informácií na t.č.032/6598289 alebo osobne  
v materskej škole.   
 
+ Pracovníčky predajne ANKA na ulici J.Palu v Nemšovej, pri „Čistej duši“ Vás 
pozývajú na zimný výpredaj. Zľavy ponúkajú na tričká, svetre, blúzky, nohavice, legíny, 
pánske košele. Tešia sa na Vašu návštevu.  
 
+ PD Vlára Nemšová oznamuje, že prijme do trvalého pracovného pomeru krmiča  
do živočíšnej výroby na VKK Kľúčové. Prax nie je potrebná, zaučia. Bližšie informácie 
získate na tel. číslach 0905 943 135, 0905 224 365, alebo osobne priamo na stredisku  
VKK K ľúčové. Nástup je možný ihneď.    
 
+ Čistiareň peria z Dubnice nad Váhom Vám ponúka čistenie peria od nečistôt, roztočov 
a prachu. Firma šije aj paplóny, periny, vankúše v rôznych rozmeroch podľa vašich 
požiadaviek. Na výber ponúka rôzne druhy kvalitných sypkovín a farebné angíny. Periny 
a perie ktoré chcete vyčistiť si môžete doniesť v piatok, 20.1.2017 na mestské trhovisko 
v Nemšovej pri mestskom múzeu, v čase od 10,30 do 11,30 hod. Ak v uvedenom čase 
nemôžete prísť, kontaktujte číslo tel. 0907 490 798 a po dohode s vami zástupca firmy príde 
k vám domov a preberie periny k čisteniu. 
 
+ Firma F. M. Recykling  Trenčín oznamuje občanom, že  v piatok 20.1. 2017 bude 
vykupovať papier za ktorý následne odovzdáva  toaletný papier, hygienické vreckovky, 
papierové utierky a servítky nasledovne: v čase: 
- od 16.00 - 16.20 hod. v m.č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
- od 16.30 – 16.45 hod. v m.č. Ľuborča pred KS,      
- od 17.00 – 17.30 hod. na Mierovom námestí v Nemšovej, 
- od 17.30 – 17.50 hod. pred bývalým kinom v Nemšovej. 
 
 + Z Rostova na Done s bajanom, balalajkou, rytmickými nástrojmi a neopakovateľnými 
hlasmi prichádzajú na svoje piate európske turné sólisti Donského kozáckeho chóru do Ilavy, 
aby zaspievali piesne rodného kraja a najznámejšie ruské piesne. Hosťom programu bude 
Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan. Predstavenie sa uskutoční v utorok, 24.1.2017 o 18:30  
v DK v Ilave. Predpredaj vstupeniek je v dome kultúry a v Mestskej knižnici v Ilave. Vstupné 
je 5Eur. 
 


