
Hl. 11.9.2019 

+  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim 

odberateľom, že od utorka 17.9.2019 budú pracovníci vykonávať odpočty vodomerov v 

Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. Žiadame preto občanov, aby 

sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V 

prípade, že nebude možné vykonať odpočet, bude vám do poštovej schránky vhodený 

odpočtový lístok, ktorý doručte do sídla našej spoločnosti alebo stav vodomeru nahláste na 

číslo telefónu uvedené na odpočtovom lístku 

+ Občianske združenie prídomových záhradkárov Nemšová, Občianske združenie 

záhradkárov Bočky, Základná organizácia včelárov Trenčín obvod Nemšová a  Únia žien 

v Nemšovej v spolupráci s mestom Vás pozývajú na 53. ročník oblastnej výstavy Ovocie, 

zelenina a kvety ktorá sa uskutoční v dňoch od 13. do 16. septembra.  

Výstava sa koná v Kultúrnom stredisku v Ľuborči, Ul. Ľuborčianska 2. Otvorenie výstavy je 

v piatok 13. septembra o 18.00 hod. 

VVýýssttaavvnnýý  mmaatteerriiááll  jjee  mmoožžnnéé  pprriinniieessťť  ddoo  KKuullttúúrrnneehhoo  ssttrreeddiisskkaa  vv  ĽĽuubboorrččii  vv  ddňňoocchh  
12.9. v čase od 14.00 -  20.00 hod. (štvrtok)  a 13.9. (piatok) v čase od 9.00 -  14.00 hod., kde ho 

prevezmú usporiadatelia výstavy. Po ukončení výstavy v pondelok 16.9. je potrebné si prevziať 

vystavovaný materiál v čase od 12.00 do 14.00 hodiny. 

 

+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra – vo štvrtok 11. septembra  

v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu v čase od 13.30 do 14.30 jablká a hrušky.  

+ Firma P&P import Vám bude vykupovať papier  v utorok 17.9.2019 nasledovne  

15,30 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 

15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, zást. BUS, kopec 

 15,55 - 16,00 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách 

 16,10 - 16,20 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA 

  16,30 - 16,40 hod. - Nemšová, Mierové námestie 

 16,45 - 16,55 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom 

  17,00 - 17,05 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 

 

+  Dr. Miloš Mojto - kandidát na primátora Nemšovej v nadchádzajúcich voľbách 

ktoré sa budú konať dňa 21. septembra 2019 si Vás aj touto cestou dovoľuje pozvať na 



stretnutie s občanmi Nemšovej kde je pripravený odpovedať na otázky týkajúce sa rozvoja 

nášho mesta ale aj problémov ktoré je potrebné riešiť. Stretnutie s občanmi sa uskutočnia 

dňa 13.septembra o 19.15 hod. v požiarnej zbrojnici v Kľúčovom, 

dňa 16. septembra o 17.00 v kultúrnom dome v Trenčianskej Závade,          

dňa 16. septembra o 18.30 v kultúrnom dome v Ľuborči,          

 dňa 18. septembra o 19.00 v mestskom múzeu v Nemšovej         

Na stretnutie s Vami sa teší Váš spoluobčan Miloš Mojto 

 

 


