
Oznamy do rozhlasu 19.7.2021 

+ Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje svojím zákazníkom, že dnes 19.7.2021 otvára sezónu 

2021/2022. Zapisovanie termínov na pálenie bude možné nasledovne: 

Osobne počas prevádzkových dní v kancelárii pálenice alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 

do 17.00 hod. na t.č. 032/6598597. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje, že 10 litrové vedierka na kuchynský odpad si môžu občania 

prevziať na mestskom úrade, na oddelení životného prostredia počas otváracích hodín. Na vedierko 

má nárok každá domácnosť v rodinnom aj bytovom dome. 

+ Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie pozýva svojich členov 

na výročnú členskú schôdzu a športové popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 23. júla 2021 o 15.00 

hodine na futbalovom štadióne v Hornom Srní. 

+ Súkromná podnikateľka pani Benková z Trenčína bude predávať na tržnici pri mestskom 

múzeu marhule, broskyne, uhorky na zaváranie, hrozno a kôpor v utorok 20.7.2021 a vo štvrtok 

22.7.2021 v čase od 11.00 do 12.30. hod.. 

+ Autovláčik Moravský drak Vás srdečne pozýva na prázdninovú jazdu po Nemšovej dňa 

23.7.2021 od 10.00 do 12.00 hodiny okruh mestom, od 13.00 do 16.00 hodiny okruh mestom, ktorý 

trvá asi 0,5 hodinu, cena jazdy 2€, deti do 6 rokov 1€., od 16.00 do 18.00 hodiny veľký, asi hodinový 

okruh Luborčianskou dolinou, cena 4€, deti do 6 rokov 2€ a v čase od 19.00 do 22. hod. okruh 

mestom podľa záujmu ku kúpalisku.   

+ Mesto Nemšová v spolupráci s Mestským podnikom služieb vás srdečne pozýva na koncert 

skupiny POLEMIC spojený s Oldies party s DJ Robom Hálom, na kúpalisku v Nemšovej, dňa 23.7. t.j. 

v piatok so začiatkom o 20.30 hodine. Vstupné 8€ bude v predaji priamo na kúpalisku.  

+ Súkromný pestovateľ ponúka na predaj ihneď po vyhlásení na tržnici uhorky nakladačky I. 

trieda v 5 a 10 kg balení po 8€ až 14,50€ za balenie, čučoriedky záhradné a lesné 1l za 4,50€, ďalej 

marhule, čerešne srdcovky, lahôdkovú kukuricu a nové zemiaky, papriku a orechy.   

 

 

 


