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+            Súkromný podnikateľ predáva dnes, ihneď po vyhlásení na mestskej tržnici pri múzeu.  

dáždniky pevnej oceľovej konštrukcie so zľavou 50% z pôvodnej ceny. Ďalej predáva rôzne liečivé 

masážne gély od bolesti, poskytuje služby: opravu dáždnikov všetkých druhov, brúsenie nožov, 

nožníc a nožov do mäsových mlynčekov a iného kuchynského náradia. Zdrží sa od vyhlásenia  

do 12.30 hod.   

 

+             Súkromný podnikateľ z Nitry bude predávať dnes 7 mesačné nosnice plemeno Issa Brown 

v plnej znáške, zemiaky na zimné uskladnenie v 25 kg baleniach odroda Agria. Predaj sa uskutoční 

nasledovne:  

- v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu od 12.30 – 12.50 hod.  

- v m.č.. Ľuborča pri KS od 12.50 – 13.00 hod. 

- v m.č. Kľúčové pri hasičskej zbrojnici od 13.00 do 13.10 hod. 

 

+   Verejnoprospešné  služby, m.p.o. Nemšová oznamujú občanom že dnes, v čase od 7.00  

do 15.00 hodiny  a zajtra, v sobotu 13. októbra v čase od 7.00 do 12.00 hod. budú vykonávať  
v mestských častiach Ľuborča a Kľúčové  zber veľkoobjemového odpadu, ako sú: 

elektroodpad,  železný šrot, akumulátory, veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, 

nefunkčné kotle, staré pletivo a sporáky. Len rozobraný nábytok, nie celé skrine, alebo kuchynské 

linky, gauče a postele. Komunálny odpad, stavebná suť a biologický odpad  (konáre) sa nezberajú! 

Uvedené druhy odpadu vykladajte pred svoje rodinné a bytové domy 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. 

 

+ Primátor mesta Nemšová a Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej pozývajú seniorov 

s partnermi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v nedeľu 14.10.18 o 15.00 hodine do Kultúrneho 

centra v Nemšovej na posedenie spojené s kultúrnym programom. Vystúpi dychová hudba 

Textilanka z Trenčína a Ander z Košíc. 

Pozvaným seniorom bola na uvedenú akciu doručená pozvánka.  Zároveň si vás dovoľujeme 

požiadať aby ste pri Vašej účasti na tomto vystúpení túto zaslanú pozvánku predložili.  

 

+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová Vás pozývajú na jesenný 

bazárik detského oblečenia, obuvi, hračiek, športových potrieb, kočíkov a ostatných potrieb pre 

deti, ktorý sa bude konať v Kultúrnom dome Ľuborča v dňoch: 19. 10. 2018 (t. j. piatok),  

od 9.00 – 17.00 hod. a 20. 10. 2018 (t. j. sobota) od 8.00 – 12. 00 hod. 

Počas bazárika bude organizovaná aj zbierku vrchnáčikov pre Kristínku  

z m. č. Trenčianska Závada. Za každý vrchnáčik vopred ďakujeme.  

 

+ Galéria EUROPEAN ART house v spolupráci s mestom Nemšová, Ilava, Nová Dubnica 

usporiada kurz: Akrylovej maľby a kurz Maľby na sklo na ktoré Vás srdečne pozývame. Kurz 

Akrylovej maľby sa bude konať pod vedením lektorky Veroniky Mikovej, dňa 23.10. od 17:00 do 

20:00 hod. v Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici Topoľovej, číslo 13. (za letným 

kúpaliskom). Kurz Maľby na sklo sa bude konať taktiež, pod vedením lektorky Veroniky Mikovej, 

dňa 30.10. od 17:00 do 20:00 hod. v Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici Topoľovej, 

číslo 13. (za letným kúpaliskom). Prihlásiť na kurzy sa môžete priamo v Galérii v Nemšovej (na 

Topoľovej číslo 13.) alebo prostredníctvom telefónneho kontaktu 0903 697 886. 

Cena kurzov je 25 €. V cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, 

arterelax, materiál k tvorbe. 
 



 

 

 

 

 

 


