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+ Pestovateľ z Veselého predáva dnes ihneď po vyhlásení na mestskej tržnici pri múzeu 
Slovenské jablká za veľmi výhodnú cenu.  
 
+ Stavebniny ROPSPOL na ul. Rybárskej v Nemšovej budú od 3.12.2016 každú sobotu 
zatvorené.  
 
+  Mesto Nemšová oznamuje že divadelné predstavenie Zlatá baňa, ktoré sa malo konať 
v nedeľu, 4.12.2016 je z technických príčin zrušené.  
 
+ Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou školou Vás pozývajú 
privíta ť Mikuláša v pondelok, 5.12.2016  pri Mestskom múzeu o 15.30 hod. Čaká Vás 
rozsvietenie vianočného stromčeka, vianočné pásmo žiakov škôl, primátorská kapustnica, 
medovina, punč, varené víno, vianočné trhy a sladké darčeky.  
 
+ Mesto Nemšová pozýva všetky deti na ĽADOVÉ VIANOCE, ktoré sa uskutočnia 
v Kultúrnom centre Nemšová v nedeľu, 11.12. 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Čakajú   
na Vás maskoty ANNY, ELSY a  OLAFA, skákajúci hrad, detské ihrisko, tvorivé dielne, 
interaktívne súťaže, pekné darčeky. Cena vstupenky sú 4 eurá za dieťa. Rodičia majú vstup 
voľný. Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že budúci týždeň v utorok 6.decembra budú 
Verejnoprospešné služby vykonávať vývoz fólie a tvrdených plastov. Vrecia s uvedeným 
odpadom vyložte pred svoje rodinné domy. 
 
+ Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavu bude budúci týždeň vo štvrtok, 8.12.16 
v čase od 7,30 hod. do 15 hod. bez dodávky elektriny ulica Trenčianska a v piatok, 9.12.16 
v čase od 7,30 hod. do 15 hod. ulice: Holubyho, Slnečná, Stromová, Trenčianska a Záhradná. 
 
+ Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. vyzýva 
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých  
sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej 
distribu čnej a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu 
Zákona č. 251/2012 Z.z. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 20.1.2017.  
V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná a.s. vykoná odstránenie 
a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho zo Zákona č.251/2012 
Z.z. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jeho likvidácia je v plnej kompetencii  
a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. 
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu 
porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác 
Západoslovenskú distribučnú a.s., tel. č. 032/6533365 - p. Ján Capák. 
Informácie nájdete v skrinke úradných oznamov pri Mestskom úrade v Nemšovej. 
 
Športové oznamy: 
V sobotu sa v Mestskej športovej hale Nemšová uskutoční 6. kolo zimnej futbalovej miniligy. 
V nedeľu sa od 10 hod. v Mestskej športovej hale uskutoční extraligový zápas vo flórbale žien 
medzi hráčkami Pruského a Nemšovej. 



+ Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie pozýva  
na kultúrno-spoločenské posedenie ku dňu osôb so zdravotným postihnutím v piatok, 
9.12.2016 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Hornom Srní. 
 
+ Gazdovstvo Uhliská ponúka na predaj kvalitné domáce mäsové výrobky, klobásky, 
párky, paštéty, jaternice, slaninu. V rámci Nemšovej a okolí je možnosť dovozu domov. 
Výrobky si môžete zakúpiť v Hostinci Gazdovstva Uhliská, alebo objednať telefonicky  
na tel. č. 0917 837 708.  
 
 


