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+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes od 13.00 do 13.45 hod. na tržnici  
pri mestskom múzeu  jablká v 5 kg baleniach.  
 
+ Minulý týždeň v piatok sa v Drogérii TETA našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže 
prísť vyzdvihnúť na Mestský úrad v Nemšovej, počas úradných hodín.  
 
+ Verejnoprospešné  služby, m.p.o. oznamujú občanom  že dnes a zajtra v sobotu,  
v častiach  Nemšová a Trenčianska Závada a vykonávať celomestský zber odpadov, 
ako sú: elektroodpad,  železný šrot, akumulátory, veľké domáce spotrebiče, malé 
domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, nefunkčné kotle, staré pletivo a sporáky 
a  z veľkoobjemových  odpadov len rozobraný nábytok, nie celé skrine, alebo 
kuchynské linky, gauče a postele. Komunálny odpad, stavebná suť a biologický 
odpad  (konáre) sa nezberá. Uvedené druhy zberaného odpadu vyložte pred svoje 
rodinné domy a bytovky v čase od 7.00 – 11.00  hod. Veríme, že dodržíte stanovené 
termíny vyloženia odpadov a druh zberaných odpadov, čím urýchlite a skvalitníte jeho 
odvoz. V častiach Ľuborča  a Kľúčové sa celomestský zber odpadov bude 
vykonávať budúci týždeň v dňoch 13. a 14. októbra (t.j. v piatok a v  sobotu). 
 
+ Ambulancia - MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom že začal vykonávať očkovanie 
proti chrípke.   
 
+ Občianske združenie prídomových záhradkárov a záhradkárov Bočky v spolupráci 
s Mestom Nemšová Vás pozýva na jesennú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelstva, ktorá 
sa bude konať budúci týždeň, v dňoch 13.10 – 16.10 2017 v KC Nemšová. Výstavný materiál 
môžete priniesť vo štvrtok, 12.10 2017 od 9 do 19 hod. a v piatok, 13.10 2017 od 8 do 12 hod. 
Slávnostné otvorenie výstavy bude v piatok, 13.10.17 o 18 hod. v KC Nemšová. Občianske 
združenie Vám vopred ďakuje za Vaše prinesené veci. 
 
+  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Horné Srnie pozýva svojich členov  
a aj nečlenov na Benefičný koncert do Istropolisu v Bratislave v nedeľu, 22.októbra 2017. 
Odchod autobusu bude o 7,10 hod. z autobusovej zastávky na Mierovom nám. v Nemšovej. 
Účastnícky príspevok spolu so vstupenkou je pre členov 10,- € a pre nečlenov 12,- €. 
Dopoludnia bude zastávka v IKEI. Prihlásiť sa môžete u p. Mariana Králika, bytom 
v Nemšovej, ul. SNP č. 45 do 19.10.2017. 
 
+ Obec Bohunice pripravilo i tento rok Súťaž Bohunická placka  a Súťaž o najlepšiu 
pálenku z regiónu Vršatec  (5. ročník). Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v nedeľu,  
8.októbra 2017 so začiatkom o 15:00 hod. v Kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou vyhodnotenia 
súťaže bude bohatý sprievodný program:   
- divadelné predstavenie „Kde je vaša teta“ – vystúpi divadelný súbor MASKY,  
- zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“,  
- malý trh s ručne robenými výrobkami,  
- „Koštovka“ pálenky, hudba a ďalšie.  
Pre výhercov sú pripravené vecné ceny. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke:  
www.obecbohunice.sk.  
 



+ Športové oznamy: 
V nedeľu sa v Mestskej športovej hale od 14.00 hod. uskutoční majstrovský zápas   
vo florbale žien. Bude hrať Nemšová proti Hurikánu Bratislava. 

 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová 

a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke 

o Nemšovej sú v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 

 


