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+  Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra v čase od 8 do 15 hod.  
na mestskej tržnici pri múzeu zemiaky v 15-kg balení a jablká v 5-kg balení za výhodné ceny. 
 
+ Súkromný podnikateľ z Nitry bude predávať zajtra sliepky, nosnice červené,  
9-mesačné, plemeno Morávia a 28 týždňové mládky, plemeno Issa Brown červené, v plnej 
znáške. Predaj sa uskutoční nasledovne: 
- v Nemšovej na mestskej tržnici pri múzeu od 9,30 do 9,50 hod., 
- v časti Ľuborča pred kultúrnym domom od 9,50 do 10 hod., 
- v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou od 10 do 10,15 hod.      
 
+ Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania 
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavu bude zajtra, 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. 
 
+ Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie Vás 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. 
 
+ Občianske združenie PEREGRÍN, pozýva svojich členov na VIANOČNÝ 
VEČIEROK  spojený s dobročinným koncertom speváčky Kristíny PREKOPOVEJ  
v sobotu,  10. decembra 2016 o 15.00 hod. v Mestskom múzeu Nemšová. 
 
+ 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. 
 
+ 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.  
 
 


