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+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že od pondelka, 12.10. budú zmenené úradné hodiny 
Mestského úradu. Každý pondelok začne úradný deň o 7 hod. a bude končiť o 15 hod. 
V ostatných dňoch sú úradné hodiny nezmenené. 
 
+ Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová, Občianske združenie záhradkárov 
Bočky, Mesto Nemšová, Únia žien v Nemšovej, Základná organizácia včelárov Trenčín obvod 
Nemšová a Klub zberateľov  a pestovateľov liečivých rastlín Veronica v Trenčíne  Vás pozývajú 
na 9. ročník oblastnej výstavy  Ovocie, zelenina, kvety, ktorá sa uskutoční v dňoch od 9. - 12.10. 
2015. Výstava bude otvorená  zajtra,  9. októbra o 18.00 hod. s nasledovným programom:  
- Slávnostné príhovory 
- Vystúpenie Dychového orchestra pri ZUŠ v Nemšovej 
- Vystúpenie Mužského speváckeho zboru Nemšovan 
V nedeľu 11. októbra sa v rámci výstavy o 14.00  hod. uskutoční  v Mestskom  múzeu 
prednáška  História a vývoj včelárstva u nás a vo svete – prednášať bude pán Jan Repka, 
šéfredaktor časopisu Včelár a  o  15.00 hod.  sa vo veľkej sále KC uskutoční prednáška Zber 
a použitie liečivých bylín. Prednášať bude pán  Ján Dedík ľudový liečiteľ, naturoterapeut. 
Výstava bude obohatená o ukážku starých odrôd  ovocia. Na vaše otázky odpovie Ľudovít Vaš 
mladší, predseda OZ Pangea, organizácie pôsobiacej v oblasti ochrany prírody z Novej Bošáce.  
Výstavný materiál je možné priniesť do Kultúrneho centra v dňoch:  
dnes, 8.10. od 14.00 - 20.00   a zajtra, 9.10. od 9.00 -  14.00 hod. kde ho prevezmú usporiadatelia 
výstavy. Výstava sa koná do pondelka 12. októbra do 13. 00 hodiny. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom že tento týždeň v dňoch 9. a 10. októbra 2015 
Verejnoprospešné služby, m.p.o. Nemšová uskutočnia celomestský jesenný zber 
odpadov nasledovne:  v piatok   v čase od 7.00 do 15.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod.  
Počas uvedených dní sa budú zberať len nasledovné druhy odpadov:  elektroodpad,  železný 
šrot, akumulátory, veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, nefunkčné kotle, staré 
pletivo a sporáky. 
Z veľkoobjemových  odpadov len rozobraný nábytok, nie celé skrine, alebo kuchynské linky, 
rozobraté gauče a postele. Uvedené druhy zberaného odpadu vykladajte pred svoje rodinné domy 
a bytovky v čase od 7.00 – 11.00  hod.  
STAVEBNÁ SUŤ, komunálny ODPAD a orezané konáre stromov  SA NEZBIERAJÚ!!!      
Veríme, že dodržíte stanovené termíny vyloženia odpadov a druh zberaných odpadov, čím 
urýchlite a skvalitníte jeho odvoz. 
 
+ Pani Šimková Elena prijme do zamestnania brigádničku do prevádzky hostinec Šport  
na zastupovanie počas práceneschopnosti. Bližšie informácie priamo v prevádzke alebo na čísle 
tel. 6598334. 
 
+ Kamenárstvo KIN-JAR Pavol Rajník-Pruské, ponúka služby ako prebrusovanie a voskovanie 
terazzových dosiek, výkop a montáž panelových hrobiek, opravy starých hrobov, vybetónovanie 
obrúb a chodníkov, ponúka jednohroby a dvojhroby  z bledého kameňa v zľavách až do 30%, 
širokú ponuku pomníkov už od 250,- €. Objednávky na práce a služby sa prijímajú dnes,  
08. októbra nasledovne:  
- na miestnom cintoríne v Nemšovej, ul. Janka Palu v čase od 11 hod. do 12 hod. 
- na miestnom cintoríne mestskej časti Ľuborča v čase od 12 hod. do 13 hod. 
- na miestnom cintoríne mestskej časti Kľúčové v čase od 13 hod. do 14 hod. 
Objednávky sa prijímajú aj na tel. č. 0902 325 923 alebo 0949 766 332.  
 
+ Stredná odborná škola Pruské vás pozýva na „Deň otvorených dverí“ dňa 15.10.2015, t.j. vo 
štvrtok  od 8 hod., so sprievodnými akciami: kynologický deň, jazda zručnosti, cukrárska 
výstava, ukážka remesiel, ponuka a ochutnávka regionálnych výrobkov, výstava ovocia 
a zeleniny a drobných zvierat. Bližšie inf. získate na tel.č. 042/4492 532, alebo na web stránke: 
www.sospruske.sk.   


