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+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje občanom 
bývajúcim na uliciach Bernolákova, Jesenského, Štúrova, Kamenec a SNP,  že z dôvodu 
poruchy na vodovodnom potrubí bude odstavený prívod vody dnes v čase od 11,30 hod.  
až do odstránenia poruchy. Za pochopenie ďakujeme. 
 
+ Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 11,30 do 12,30 hod. jablká na váhu, 
hrušky, reďkovky, cibuľku a uhorky.  
 
+ Kamenárstvo Rajník Pavol z Pruského bude prijímať dnes objednávky na kamenárske 
práce, hrobky, mramorové komplety všetkých farieb so zľavami 30% nasledovne: 
- od 11,00 hod. do 11,30 hod. na miestnom cintoríne v Nemšovej, ul. J.Palu, 
- od 11,30 hod. do 12,00 hod. na Ústrednom cintoríne v Nemšovej, ul. Moravská, 
- od 12,00 hod. do 12,30 hod. na miestnom cintoríne v Ľuborči, 
- od 12,30 hod. do 13,00 hod. na miestnom cintoríne v Kľúčovom. Bližšie informácie získate 
na tel. č. 0949 766 332. 
 
+ Súkromný veterinárny lekár doktor Dušan Bútora oznamuje, že sa uskutoční 
očkovanie psov proti besnote v Nemšovej dnes, 19.5.2017 v čase od 18,00 – 20.00 hod. 
Očkovať sa bude pred veterinárnou ambulanciou pri futbalovom štadióne NTS na ulici 
Urbárskej, ako obvykle. Cena očkovania je 8 euro. Očkovanie je povinné  pre psov starších  
6. mesiacov veku a vyplýva zo zákona. Očkovať sa môžu od 3. mesiaca veku.  
Na očkovanie je potrebné, aby pes bol sprevádzaný dospelou osobou, nie deťmi, v záujme  
ich bezpečnosti. 
 
+ Združenie sclerosis multiplex Nádej organizuje od 22.5.2017 do 27.5.2017 cyklistické 
podujatie „Od Tatier k Dunaju napriek skleróze multiplex“ pre pacientov a ich priaznivcov. 
Oficiálny štart je v pondelok, 22.5.2017 o 11:00 hod. v Liptovskej Kokave. Peletón bude 
prechádzať cez Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský kraj a skončí 27.5.2017  
Bratislave na Hlavnom námestí. V uvedených dňoch bude prechádzať aj cez Mesto Nemšová. 
Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na webovej stránke mesta www.nemsova.sk. 
 
+  Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej 
pozýva svojich členov na pešiu turistickú vychádzku cez Kľúčovskú dolinu na Jelenec  
a na turistickú rozhľadňu v Trenč. Závade s cieľom na „Gazdovstve Uhliská“ v Trenč. Závade 
v stredu, 24. mája. Odchod autobusu MHD do m. č. Kľúčové je o 8,40 hod. od bývalého kina. 
Je potrebné sa vhodne obliecť a obuť sa je potrebné podľa aktuálneho počasia. Podmienkou 
účasti je dobrá nálada a pohoda. Odchod z „Gazdovstva Uhliská“ je individuálny.   
 
+ PD Vlára Nemšová, Družstevná 18, prijme ihneď brigádnikov na prácu v chmeľnici,  
v  trvaní cca 30 dní (podľa poveternostných podmienok). Ide o fyzickú prácu v chmeľnici. 
Ubytovanie a strava zabezpečená! 
Náplň práce: 
Práca v chmeľnici 
- vešanie a zapichovanie chmeľovodičov, 
- prvé otáčanie rév, 
- opravné otáčanie chmeľových rév, 
- podľa potreby ručná okopávka. 
Odmeňovanie je výkonové v závislosti od šikovnosti. Možný zárobok je 30 až 50 eur za deň. 



Info : 0905 741 371 alebo osobne v PD Vlára Nemšová.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že budúci týždeň bude vývoz PET fľiaš v stredu, 
24.5.17 v m.č. Nemšová a Tr. Závada a vo štvrtok, 25.5.17  bude vývoz v m.č. Ľuborča 
a Kľúčové. 
  
+ Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania plánovanej práce 
na zariadeniach distribučnej sústavy bude budúci týždeň v piatok, 26.5.17 v čase od 12 hod. 
do 13,30 hod.  bez dodávky elektriny ulica Púchovská č. 12/TS a 12B. V čase od 9,30 hod.  
do 11 hod. na uliciach: Hradná, Čerešňová, Višňová č. 6 a 14 a Ľuborčianska č. 1, 2, 8 a 52.  
 
+ 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“. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná 
svätá omša a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené 
občerstvenie. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci so Slovenským červeným krížom 
Ľuborča 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.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že od pondelka 15.5.17 si môžete na mestskom 
úrade v kancelárii č. 113 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, 
daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za r. 2017. Dane 
a poplatky môžete uhradiť v hotovosti alebo platobným terminálom. 
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v častiach Kľúčové a Trenč. Závada si budú môcť prevziať 
rozhodnutia tak ako každoročne, a to v budove Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom 
a v Kultúrnom stredisku v Trenč. Závade. Bližší termín Vám bude oznámený cestou 
mestského rozhlasu. 
 
+  MUDr. Hammerová oznamuje svojim pacientom, že od 1.6.2017 dôjde k ukončeniu 
činnosti tejto ambulancie. Následnú starostlivosť o pacientov prevezme od 1.6.2017    
MUDr. Dráb. Pokiaľ by si niekto chcel vyzdvihnúť zdravotnú dokumentáciu, môže tak urobiť 
v ambulancii MUDr. Hammerovej do 30.5.2017. Pacientov do evidencie prijímajú  
aj MUDr. Škunta v Nemšovej a MUDr. Šebík v Hornom Srní. Nevyzdvihnuté karty budú 
prevezené do ambulancie MUDr. Drába. Všetkým svojim pacientom prajeme veľa zdravia 
a ďakujeme za dôveru MUDr. E. Hammerová. 
 


