
Hlásenie 11.8.2021 
 
+             Ústredný riaditeľ Štátnej  veterinárnej a potravinovej správy nariaďuje mimoriadne 
núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a ničenie  afrického moru u domácich ošípaných 
a diviakov s platnosťou a účinnosťou od 3. augusta 2021 až do odvolania. Nariadenia  budú 
vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová a zverejnené na webovej stránke mesta.  Týkajú 
sa lovu  a manipulácie s ulovenou a uhynutou diviačou zverou.  
Chovateľom ošípaných sa nariaďuje bezodkladne hlásiť uhynuté ošípané poverenému 
veterinárovi. Bezodkladne hlásiť všetky choré a všetky ošípané s príznakmi  poverenému 
zverolekárovi a RVPS. Ošípané držať v uzavretých priestoroch, zákaz skrmovania kuchynských 
odpadov. Premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS. Zabraňovať stretu ošípaných 
a diviačej zvery. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti. Africký mor ošípaných je 
veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných. 
 
+           Doktor Zavřel v Hornom Srní  oznamuje svojím pacientom od 12 rokov, že začal 
očkovať proti COVID-19. Záujemcovia sa môžu na očkovanie nahlásiť  telefonicky 
v ambulancii iba do konca tohto týždňa – t.j. do piatku 13.8.2021. 
 
+          Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých Základná organizácia Horné Srnie, 
pozýva svojich členov na 1 – dňový autobusový zájazd do Skalice – plavba loďou po Baťovom 
kanáli  a prehliadka pamiatok mesta. Zájazd sa uskutoční v sobotu 4.9.2021 
Poplatok na člena je 15€ 
Odchod autobusu je o 6.45 hodine z autobusovej zástavky na Mierovom námestí Nemšová. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Mariána Králika na ul. SNP 134/45 v Nemšovej do 31. 
augusta 2021  
 
+          Personálna agentúra Manuvia hľadá zamestnancov – operátorov výroby do spoločnosti 
Hanon – pohovory už vo štvrtok  12. augusta  
Pracuje sa na 3 zmeny, mzda je 5,07 €/hod brutto + dochádzkový bonus 50 € + výkonnostný bonus 
podľa výkonu. 
Teplá strava v jedálni za 0,70 €. 
Doprava zabezpečená za minimálny poplatok. 
V prípade záujmu nás kontaktujte na 0915 891 819 

     
+           Mestský úrad  Vás srdečne pozýva na Nemšovský jarmok, ktorý sa bude konať 
v dňoch 13 a 14. augusta 2021na novom mieste v športovom areáli NTS na ul. Školská 18. 
Oficiálny začiatok je v piatok 13.augusta od 09,00 hod, predstavia sa na ňom remeselníci so 
svojimi výrobkami, chýbať nebudú ani predavači jarmočných špecialít a detské atrakcie. 
Pódium ožije vystúpením  žiakov ZUŠ Nemšová, Mistříňankou, FS Čákovec  a  od 20,00 do 
02,00 hod tanečnou zábavou s Borovienkou. V sobotu od 15,00 hod.sa vám predstaví hud. 
skupina The Rain, Hrdza, Salco, Mafia Corner a od 21,30 do 02,00 Oldies párty s DJ Lacym. 
Pre  návštevníkov jarmoku je vstup voľný a  potvrdenie o bezinfekčnosti nevyžadujeme. 
+           Mestský úrad Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na I. ročník výtvarného plenéra 
LIVE ART, ktorý sa bude konať počas Nemšovského jarmoku v dňoch od 13. - 14. augusta 
2021 v areáli NTS 
 
 
 



 

 
 

 
 
 


