
Hlásenie rozhlasu 09.09.2020: 

 

+ Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva neplánované  
21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 10.9. 2020 t. j.  
vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP 
č. 1, na prízemí. P r o g r a m: 1. Otvorenie / 2. výsledky analýzy hospodárenia 
RVSVV v súvislosti s návrhom na úpravu ceny vodného a stočného/ 3. 
Stanovenie podmienok odpredaja pri pozemkoch IBV Pod horou, Kľúčové/ 4. 
Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci subjektom územnej 
samosprávy na výkon samosprávnych pôsobností mesta Nemšová/ 5. Návrh na 
poskytnutie daru občianke mesta, majetkovo poškodenej v súvislosti s 
požiarom v mestskej časti Trenčianska Závada/ 6. Záver 
+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom 
pásme budú v piatok, 11.9.2020, v čase od 7,45 hod. do 12 hod. bez elektrickej 
energie nasledovné ulice: Borovského, Družstevná a Ľuborčianska. 
+ Kvetinové centrum „ Biely kvet“ so sídlom v Dolnej Súči, v časti obce „Pod 
Hrabovkou“ si Vám dovoľuje oznámiť, že svoju novú prevádzku sprístupnilo 
verejnosti v utorok,  8.9.2020. V ponuke kvetinového centra nájdete okrem 
iného rezané kvety, interiérové a exteriérové rastliny, skalničky, sadenice jahôd, 
aranžmány, darčekové predmety, sviečky, smútočnú väzbu, zeminy, črepníky, 
záhradné náradie, pracovné oblečenie, ochranné pracovné pomôcky a mnohý 
ďalší tovar. Ponúkaný tovar je možné objednať si aj  telefonicky na čísle 0948 
991 332, alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Messenger.  
+  Kapela Huncúti a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú osláviť 5. výročie 
založenia a pôsobenia kapely Huncúti. Koncert sa pre Vás uskutoční dňa  
13. septembra t.j. v nedeľu o 19 hodine vo veľkej sále kultúrneho centra  
v Nemšovej. Vstupné je dobrovoľné. 
+ Občianske združenie Slovenská dychová hudba Vás srdečne pozýva na 
Michalskú hodovú zábavu ktorá sa bude konať v sobotu 26.9.2020 o 20:00 hod. 
vo veľkej sále kultúrneho centra v Nemšovej. Do tanca Vám zahrá nová dychová 
hudba ,,Dychovica Tour BAND“ pod vedením Petra Černičku a vo vinárni DJ 
Janečka. Predpredaj vstupeniek a rezervácia miesta je v pizzérii Nemšovanka 
(kultúrny dom). Cena vstupného je 5,-€. Príďte sa zabaviť  na ľudové piesne, 
šlágre, Repete, oldies a československé hitovice. Pre Michalov je pripravené 
špeciálne prekvapenie. 
+  V  piatok a v sobotu,  11. a 12. septembra od 11,00 h do 21,00 h sa  
v Trenčíne, pri Dome armády  uskutoční gastronomický festival Aróma – 
Festival jedla a chutí, kde sa predstavia známi šéfkuchári.  Je pripravený aj 
bohatý hudobný program. Organizátori  podujatia sa tešia na vašu účasť! 


