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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz plastových fliaš sa  uskutoční 
v stredu 9.12. v častiach Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 10.12. v častiach 
Ľuborča a Kľúčové.   
 
+ Západoslovenská distribučná Bratislava oznamuje že v stredu, 9. decembra v čase od 10.00 
do 14.30 hod. bude odstavená dodávka elektriny v časti Nová Nemšová. 
 

+ Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy pripravilo v tomto školskom 
roku 2015/2016 vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia zajtra, 08.12.2015 v budove Katolíckej 
spojenej školy v Nemšovej. 
Každá trieda si pod vedením triednych učiteľov pripravila vo svojich triedach jarmočné 
stánky, na ktorých budú ponúkať a predávať vlastné výrobky, občerstvenie, alebo Vám niečo 
zahrajú. 
Trhy sa začnú od 13.00 hod – 16.00 hod. pre verejnosť a rodičov žiakov. 
 
+ Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva na Adventný koncert žiakov 
hudobného odboru v nedeľu, 13. decembra 2015 o 16 hod. do kostola sv. Michala archanjela 
v Nemšovej.   
 

+ Firma SAGI s.r.o. Žilina oznamuje že v stredu, 9. decembra bude vykupovať papier  
za ktorý následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky 
a servítky. Výkup sa uskutoční nasledovne: 
od 16:00 -16:20 hod. v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
od 16.30 – 16.50 hod. v časti  Ľuborča pred KS, 
od 17.00 - 17.30 hod. na Mierovom námestí v Nemšovej a 
od 17.30 – 17.50 hod. pred bývalým kinom v Nemšovej. 
 
+ Stavebniny Ropspol na Rybárskej ulici v Nemšovej oznamujú svojim zákazníkom, že každú 
sobotu až do odvolania bude predajňa zatvorená. Ostatné dni zostávajú nezmenené.  
 
+ RANČ 13 vás pozýva na predvianočnú párty, ktorá sa uskutoční v sobotu, 12. decembra 
2015 o 19 hod. na ranči v Antonstálskej doline. Do tanca bude hrať country kapela  
„Štvrtková klobása“.  
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na vystúpenie Hudobnej skupiny Kollárovci 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 


