
 
Hl. 9.12.2015 
 
+ Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra, 10.12. na trhovisku pri mestskom 
múzeu, vedľa predajne PD Vlára – mliečne výrobky, v čase od 9 hod. do 15 hod. zemiaky v 15 
kg balení v cene  
5,-€ za balenie a jablká v 5 kg balení v cene 3,- € za balenie.  
 
+ MsZ 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz plastových fliaš sa  uskutoční 
zajtra, vo štvrtok, 10.12. v častiach Ľuborča a Kľúčové.  
 
+ MÚ oznamuje, že v sobotu  12.12.2015 bude otvorená kompostáreň v čase  od 10 °° do 
12°° hodiny. Vývoz hnedých nádob na bioodpad v tomto roku už nebude uskutočnený,  
kompostáreň bude otvorená pre príjem bioodpadu v tomto roku posledný raz. 
  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že mestská knižnica bude zajtra, 10.12. z technických 
príčin zatvorená. 
 
+ 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. 
  
+ 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. 
 
+ 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“.  
 
 
 
 
Spoločnosť Kinekus v Trenčíne požiadala o vyhlásenie následného spotu: 
 
o   Viete kde nakúpite všetko čo potrebujete k vianočnej pohode? Predsa 
v Kinekuse!  Navštívte predajňu Kinekus v Trenčíne, vyberte si zo širokého sortimentu 
vianočných dekorácii, sviečok, pomocníkov do kuchyne a užite si Vianoce bez stresu. Váš 
domov vďaka Kinekusu zažiari! Kinekus nájdete v Trenčíne vedľa obchodného centra 
Laugaricio. Predajňa je otvorená od pondelka do soboty od deviatej do devätnástej hodiny. 
Kinekus - všetko pre vaše pohodlie. 


