Hlásenie 1.4.2019
+
CBA potraviny v Ľuborči oznamujú občanom, že predajňa bude od dnes 1. až do 8.
apríla z technických príčin zatvorená.
+
Verejno- prospešné služby mesta Nemšová oznamujú, že veľkoobjemový odpad,
elektroodpad a nebezpečné odpady budú vyvezené nasledovne:
5.- 6. apríla miestne časti Nemšová a Trenčianska Závada,
12. - 13. apríla miestne časti Ľuborča a Kľúčové.
+
Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža pozýva občanov na stretnutie
Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 22. júna na Budkove.
Odchod autobusu z Tr. Závady, Ľuborče, Kľúčového a Nemšovej je o 7:30.
Cena na osobu je 4€. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 15. apríla u predsedníčky SČK p. Alžbety
Gurínovej na telefónnom čísle 0905 382 237.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že KOMPOSTÁREŇ na ulici Gorkého bude
otvorená od 1. apríla v nasledovnom čase: V každú stredu v čase od 16:00 do 17:30 a v sobotu v
čase od 9:00 do 15.00 hodiny. Kompost zdarma si môžete zobrať počas uvedených otváracích hodín.

+
Pestovateľ z Veselého Vám bude ponúkať zajtra t.j. 2. apríla na tržnici pri mestskom
múzeu od 11.00 jablká a hrušky.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na československý muzikál KUBO – pocta Jozefovi
Krónerovi, ktorý sa uskutoční dňa 06.04.2019, to je v sobotu, o 19.00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová
na ul. SNP. Vstupenky v hodnote 22 eur – na balkón si môžete zakúpiť priamo v pokladni msú alebo
pomocou stránky www. Ticketportal.sk

Firma JUKKA bude
predávať
v štvrtok 4.apríla 2019 v čase 14.15 - 15.00 hodin
při kultúrnom dome v Nemšovej
+

nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné
slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné
egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice,
čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové,
rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahod a iné. Viacej
informácií najdete na letákoch vo vašich poštových schránkách.
+
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvoláva zástupca primátora neplánované 6. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa

04. apríla 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu
v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí. S nasledovným programom
P r o g r a m:
1.
Otvorenie
2.

Prenájom pozemku v Ľuborči spoločnosti Doprastav, a.s. – zriadenie staveniska pri
výstavbe cyklotrasy
Predkladá: zástupca primátora

3.

Záver

Riaditeľka Základnej školy , Janka Palu Nemšová, oznamuje rodičom detí, ktoré sa majú zúčastniť
zápisu do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020, aby v prípade ochorenia dieťaťa doručili
potvrdenie o ochorení e-mailom, osobne alebo poštou na adresu školy. Náhradný termín zápisu
dieťaťa do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 oznámi dodatočne na web sídle školy, na web
sídle mesta Nemšová a prostredníctvom mestského rozhlasu.

