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Západoslovenská distribučná Bratislava oznamuje občanom, že vo štvrtok 3. 
decembra bude odstavená dodávka elektriny nasledovne: v čase od 10.00 do 14.30 
na uliciach  Hradná, Višňová, Čerešňová a čísla 2/VE a 8/PR na ul. Ľuborčianskej. 
Ďalej dňa 7. decembra v čase od 8.00 do 11.30 bude odstavená dodávka elektriny na 
uliciach  Bottova, Kukučínova, Závadská a Ľuborčianska. 
Ďalej dňa 9. decembra v čase od 10.00 do 14.30 bude odstavená dodávka elektriny 
v časti Nová Nemšová. 
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz tetrapakových a kovových 
obalov sa uskutoční v utorok 1. decembra vo všetkých mestských častiach.  
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zber bioodpadu sa uskutoční v stredu  2. 
decembra  v časti Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 3. decembra 
v časti Nemšová. 
Upozorňujeme občanov, že tento zber bioodpadu je posledný v roku 2015. 
Individuálny dovoz bioodpadu do kompostárne je možný v mesiaci november  dnes v 
piatok v čase od 15:00 do 17:00 hodiny a v sobotu od 9:00 do 16:00. V mesiaci 
december bude kompostáreň otvorená na príjem bioodpadu len v sobotu, 
12.decembra 2015. 
 
Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti s rodičmi na vítanie Mikuláša 
a rozsvietenie vinočného stromčeka  v piatok 4. decembra do priestorov amfiteátra 
Mestského múzea v Nemšovej. Vianočným pásmom piesní a tancov vystúpia žiaci 
našich škôl a ZUŠ od 15.00 hodiny. Okrem sladkých darčekov od Mikuláša vám 
ponúkame na zakúpenie ručné práce žiakov, občerstvenie, medovinu, varené víno, 
vianočné darčkové predmety. Príďte sa zabaviť a občerstviť v piatok 4. decembra do 
amfiteátra Mestského múzea. 
 
Milé deti, srdečne Vás pozývame na Mikulášske posedenie, ktoré  sa koná v sobotu 
5. decembra o 14.00 hod. v Mestskom múzeu. Darčeky a pohostenie pre Vás 
pripravili členovia Občianskeho združenia PEREGRÍN v Nemšovej.  
Srdečne Vás pozývame aj  na Výstavu TRADIČNÉHO VIANOČNÉHO 
HÁČKOVANIA, autorky Ľudmily Novotnej, ktorú si môžete pozrieť na prízemí múzea 
v národopisnej časti expozície v piatok od 15. hod.  TEŠÍME SA NA VÁS... 
 
 


