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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz bioodpadu z hnedých zberných nádob 
sa uskutoční v časti Nemšová zajtra, v utorok 14. novembra a  vývoz v častiach Ľuborča, 
Kľúčové a Trenčianska Závada sa uskutoční v stredu 15. novembra. Upozorňujeme, že je to 
posledný zber bioodpadu v tomto roku. Bioodpad môžete priviezť  do kompostárne v sobotu 
18. a 25. novembra v čase od 9,00 hodiny do 12,00 hodiny. V decembri bude kompostáreň 
otvorená v sobotu 16. decembra od 10,00 hod. do 12,00 hod. 
 
+ 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.   

 
+ SLOVENSKÝ ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA v spolupráci s MESTOM NEMŠOVÁ 
Vás srdečne pozýva na FESTIVAL SLOBODY, ktorý prostredníctvom prehliadky vybraných 
krátkych filmov približuje ťažké osudy ľudí prenasledovaných fašizmom a komunizmom, 
ktoré sa odohrávajú v neznesiteľných podmienkach väzníc, gulagov či v Jáchymovských 
baniach. Približuje silné príbehy politických väzňov, kňazov, židov i svedectvá o statočnosti 
tých, ktorí sa nebáli prinášať cez hranice zakázanú kresťanskú literatúru a šíriť ju formou 
samizdatov. Filmová prehliadka sa uskutoční v Mestskom múzeu v Nemšovej, v sobotu 
18.11.2017 od 16.00 – do 21.00 hod. VSTUP JE VOĽNÝ. 
 
+ 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. 
 
+ Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame príjemne stráviť podvečer  
na divadelnom  predstavení  „ Nevyliečiteľní “ budúci týždeň  v utorok, 21. novembra 2017  
o 18,00 hod. vo veľkej sále KC v Nemšovej. Vstupné je 10,-€. Predpredaj vstupeniek je 
na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.  

Vážení spoluobčania, môžete sa tešiť na miestami lyrickú a miestami bláznivú komédiu. 
Spleť lások, citov, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených  
do rúk psychológom, ktorí  sami potrebujú odbornú pomoc prinesie  množstvo komických 
situácií. A samozrejme, to všetko vás čaká v príťažlivom hereckom obsadení Otto Cibulka, 
Helena Krajčiová, Lenka Barilíková, Csongor Kassai a Kamil Mikulčík. 

+ 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. 

 


