
Hl.: 7.9.2016 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, vo štvrtok 8.9.2016 bude zatvorený 
z dôvodu odstávky elektrickej energie.  
 
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje občanom 
bývajúcim na uliciach SNP, Sládkovičova a Hornov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom 
potrubí bude odstavený prívod pitnej vody zajtra, vo štvrtok 8.9.2016 od 8,00 hod. až do 
ukončenia opravy poruchy. Za porozumenie ďakujeme.    
 
+ MUDr. Peter Dráb oznamuje svojim pacientom že od 12.9.16 do 23.9.16 nebude 
ordinovať. Zatupovať ho bude MUDr. Škunta. 
 
+ Ambulancia MUDr. Zavřela v Hornom Srní oznamuje svojim pacientom že  
od 08.09.2016 do 25.09.2016 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje 
ambulancia MUDr. Marušincovej. 
 
+ MUDr. Elvíra Hamerová oznamuje svojim pacientom že z dôvodu odstávky 
elektrickej energie nebude ordinovať zajtra, vo štvrtok 08.09.2016.  Súrne stavy budú 
ošetrené na lekárskej pohotovostnej službe v Trenčíne.  
 
+ MUDr. Peter Dráb oznamuje svojim pacientom že z dôvodu odstávky elektrickej 
energie nebude ordinovať zajtra, vo štvrtok 08.09.2016.   
 
+  MUDr. Anna Marušincová oznamuje svojim pacientom že z dôvodu odstávky 
elektrickej energie nebude ordinovať zajtra, vo štvrtok 08.09.2016.   
 
+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávanie práce  
na zariadeniach distribučnej sústavy budú zajtra, vo štvrtok 8.9.16 v čase od 7 do 17 hod.  
bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Hornov č. 2, 24 a 4, Mierové nám. č. 3/VE, 
Odbojárov, Janka Palu, Sklárska a Železničná.  
 
+  Firma P&P import s.r.o. o oznamuje občanom že bude v sobotu, 10.9.2016 vykupovať 
papier za ktorý následne odovzdá toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky 
a servítky nasledovne: 

• 9,00 - 9,15 hod. – m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
• 9,20 - 9,25 hod. – m.č. Ľuborča, zast. BUS, kopec 
• 9,30 - 9,35 hod. – m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách 
• 9,45 - 10,00 hod. – m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA 
• 10,10 - 10,30 hod. – č. Nemšová, Mierové námestie 
• 10,35 - 10,45 hod. – č. Nemšová, pred bývalým kinom 
• 10,50 - 11,00 hod. –č. Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 

- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly. 
 



 
+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú na MINI 
Bazárik v sobotu 10.9.2016 v Materskom centre Púpavka, pri letnom kúpalisku. V piatok, 
9.9.16 od 17 do 19 hod. bude príjem označeného oblečenia od mamičiek. V sobotu 10.9.16  
od 9 do 14 hod. bude predaj vecí a od 17 hod. výdaj nepredaných vecí.  
 
+ Bazárik Mama a Ja v spolupráci v mestom Nemšová Vás srdečne pozývajú na jesenný 
bazárik detského, dámskeho a pánskeho oblečenia, hračiek, hand made výrobkov, ako aj vecí 
do domácnosti. Bazárik sa uskutoční dňa 17. 9. 2016 od 8-15 .00 hod. v KC Nemšová.  Každá 
mamička si predáva svoje veci sama. Ak máte záujem o prihlásenie alebo informácie, volajte  
na t. č. 0907 630 779.  
 
+ Výbor Miestneho spolku slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom, 
že odber krvi sa uskutoční dňa 27. septembra 2016, t.j. v utorok v Kultúrnom centre 
Nemšová. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Odber začne 
ráno o 7,30 hod. do 10,30 hod.   
 
 
 
 


