
Hlásenie 11.3.2019  

+  Firma P&P Import  oznamuje občanom, že vo štvrtok t.j. 13.3. 2019 bude vykupovať 
papier za ktorý následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky 
a servítky nasledovne:  

 15,30 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 

             15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, zást. BUS, kopec 

             15,55 - 16,00 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách 

             16,10 - 16,25 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA 

             16,35 - 16,50 hod. - Nemšová, Mierové námestie 

             16,55 - 17,05 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom 

             17,10 - 17,20 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 

+ Výbor Slovenského  Zväzu telesne postihnutých Horné Srnie pozýva svojich členov 
na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21.marca o 16.30 v Kultúrnom 
dome v Hornom Srní. Zároveň upozorňuje svojich členov, že si môžu zaplatiť členský 
príspevok na rok 2019 , nezabudnite si so sebou priniesť občiansky preukaz. Vaša účasť je 
nutná vzhľadom k závažnosti prejednávaných bodov.  

+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania 
plánovaných  prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude  prerušená dodávka elektriny 
nasledovne: 

-  piatok 15.3. 2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na ul. Podhorská č. 99 a Závadská 
č.99.  

- V pondelok 18.3.2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na ul. Trenčianska 41.  
- Ďalej tiež v pondelok 18.3.2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na uliciach Holubyho, 

Sadová, Slnečná, Stromová, Trenčianska a Záhradná. 
- Ďalej tiež v pondelok 18.3.2019 v čase od 12.00 do 14.00 hodiny na uliciach 

Bernolákova, SNP, Vlárska, Šidlíkové, Šmidkeho a Štúrova.  
- V utorok 19.3.2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na uliciach Fučíkova, Jozefa Lacu 

a Ľuborčianska len č. 40. 
-  V stredu 20.3.2019 v čase od 7.50 do 11.40 hodiny na uliciach Bernolákova, Hornov, 

Jesenského, Kamenec, Mlynská, Odbojárov č. 3 a 11, SNP, Šidlíkové a Štúrova. 
 

+    Dychová hudba Vlčovanka srdečne pozýva všetkých priaznivcov dychovej hudby na 
stretnutie priateľov dychovky, ktoré sa bude konať v sobotu 16. marca v Kultúrnom centre 
Nemšová  so začiatkom o 19.30 . účinkovať budú známe dychové hudby: Bodovanka, 
Drietomanka, Textilanka a Vlčovanka. Ako hosť včera vystúpi Dychová hudba Moravská 
veselka. Účastníkov podujatia čaká okrem dobrej dychovky aj bohatá tombola. Vstupenky si 
možno objednať na telefónnom čísle 0908 279 462. Cena vstupenky je 25€. Usporiadatelia sa 
tešia na Vašu účasť.  

 
+ PD Vlára Nemšová, farma Kľúčové hľadá do trvalého pracovného pomeru 
zamestnancov do živočíšnej výroby k hovädziemu dobytku na pozíciu: dojič, nadháňač, 
traktorista a ošetrovateľ HD. Viac informácií na tel.č. 0903942109.  

 

tel:0903942109
tel:0903942109


+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes od 13.45 do 13.30 na trhovom mieste 
pri mestskom múzeu jablká a hrušky.  
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz papiera z bytových a rodinných domov bude v 
utorok 12. marca. 

+ Vývoz PET fliaš sa uskutoční v stredu 13. marca v časti Nemšová a Trenčianská Závada a vo 
štvrtok 14. marca v časti Ľuborča a Kľúčové. 

+ Podľa článku 89 odsek 2 písmeno d) Ústavy Slovenskej republiky a podľa  zákona č.  
180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby 
prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 v čase od 
7.00 do 22.00 hodiny. 

Primátor mesta Nemšová v mesiaci január 2019 utvoril volebné okrsky a určil volebné 
miestnosti  nasledovne: 

Okrsok č. 1 – zasadačka v Kultúrnom centre,  na poschodí 

Okrsok č. 2 -  salónik v Kultúrnom centre, na prízemí 

Okrsok č. 3 – zasadačka  v Kultúrnom centre, na prízemí 

Okrsok č. 4 – Základná umelecká škola, Ul. Ľuborčianska 2, Nemšová 

Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové,  

Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada,  

 

V prípade konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky v sobotu 30. marca 
2019 sa budú voľby konať v priestoroch, ako bolo určené v prvom kole volieb. 

 

 

 
 
  

 

 

 


