
Hl. 19.12.2017 
 
+ Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 12,30 hod. do 13,30 hod. na mestskej 
tržnici  v Nemšovej pri múzeu jablká v 5 kg balení a aj na váhu.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že v piatok,  22. 12.2017 bude zatvorený 
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. 
 
+ Stavebniny Ropspol v Nemšovej na ul. Rybárskej budú od  21.12.2017 zatvorené,  
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.  
 
+   MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom  že od 2.1.2018 do 05.01.2018 bude čerpať 
dovolenku.  Zastupovať bude MUDr. Škunta. 
  
+ Základná škola Janka Palu Nemšová  prijme do pracovného pomeru od 08.01.2018 
asistenta učiteľa. Požadovaný stupeň vzdelania je úplné stredné odborné vzdelanie 
pedagogického smeru, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa 
pedagogického smeru. Svoje žiadosti zasielajte na adresu Základná škola, Janka Palu 2, 
Nemšová. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0918 450 657.  
 
+ Vyzývame majiteľa bicykla zn. LADY CROSS ktorý bol uzamknutý o zábradlie  
pri práčovni v CSS Nemšová na ul. Odbojárov 7 , aby sa ohľadne jeho prevzatia skontaktoval 
s domovníkom objektu na čísle telefónu 0949 501 810. 
 
+ Folklórna skupina Liborčan a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na vianočný 
koncert „Vinšujeme Vám ...“  v stredu, 27.12.2017 o 15,30 hod. ktorý sa bude konať v kostole 
sv. Michala Archanjela v Nemšovej. Účinkovať budú: Folklórna skupina  Manínec 
z Podmanína, Ľudová hudba dychovej folklórnej skupiny Prvosienka spolu so sólistami 
Folklórnej skupiny Liborčan.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 
+ Oznamujeme občanom že začal predaj vstupeniek na 23. Mestský ples Nemšová, 
ktorý sa bude konať 27.januára 2018 o 19 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1.  
Do tanca bude hrať a o vašu zábavu sa postará hudobná skupina Happy band orchestra,  
Abba show a tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa, Jána Slezáka. Cena vstupenky je 30,€. 
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 
 
+ MUDr. Elena Kruteková oznamuje, že ku dňu 31.12.2017  bude ukočená 
činnosť  privátnej diabetologickej ambulancie - pobočka v Nemšovej, Odbojárov č. 8. 
Pacienti  sú preevidovaní do diabetologickej ambulancie Uni PLK Dubnica  n/V  
od 1.1.2018.Termíny objednania na diabetologické  vyšetrenie  od januára  2018 sú platné. 
MUDr. Elena Kruteková bude pokračovať v činnosti - lekár diabetológ - v Uni PLK  Dubnica 
n/V, v dňoch pondelok až štvrtok, odbery  biochemického materiálu  bude realizovať zdrav. 
sestra v dňoch pondelok až piatok .V prípade nejasností, informácie získate na tel. čísle 
042/4653311.  Dôvodom  zrušenia  činnosti privátnej praxe je ukončenie živnosti.  
Športové oznamy: V sobotu a v nedeľu sa v Mestskej športovej hale uskutoční 5.a 6. kolo 
zimnej halovej miniligy riadne, podľa vylosovania. 

 



 
+ Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení  upozorňuje občanov  
na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne 
do výšky 3 metrov od zeme. V prípade  ak dreviny prerastú uvedenú výšku, je potrebné  
ich orezanie. V termíne do 7.1.2018 ak je potrebné, sa dá požiadať vypnutie vedenia na čísle 
telefónu 032/6533365 u pána Jána Capáka. Orezaná drevná hmota je v kompetencii 
a zodpovednosti vlastníka. Konečný termín vykonania prác je 7.1.2018. Orezané konáre 
stromov je možné priviezť na kompostáreň v Nemšovej, ul. Gorkého,  počas otváracích hodín. 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová 
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke 
o Nemšovej  sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 

+ MsÚ Nemšová vyzýva občanov ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady, 
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase. 
Včasnou úhradou predídete následným exekučným vymáhaním pohľadávky.   

+ PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom oznamuje, že od 
septembra 2017 začalo prevádzkovať požičovňu zdravotných pomôcok. Zapožičať  
si môžete: elektrické polohovateľné lôžko s matracom a hrazdou, invalidný vozík, zdvihák, 
WC kreslo, chodúľku, chodítko so 4 kolieskami, chodítko vysoké, sprchovaciu stoličku,  
WC nástavec plastový, šlapák na nohy a tlakomer digitálny. Podmienkou zapožičania 
zdravotnej pomôcky klientovi sú jeho vážne zdravotné ťažkosti, potvrdené ošetrujúcim 
lekárom. Poplatok za požičanie je podľa aktuálneho cenníka. Bližšie informácie získate  
u p. Anky Kebískovej, č.t. 0904 373 416 a u p. Jany Králikovej, č.t. 0905 596 949. 

 

 

 

 


