6.8.2018
+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová upozorňuje občanov, ktorí sú
napojení na mestský vodovod, aby šetrili vodou. Z dôvodu pretrvávajúceho extrémneho tepla
sa prejavuje nedostatok vody a tá je primárne určená na chod domácnosti. Je preto zákaz
napúšťania bazénov, polievania záhrad, trávnikov a umývania áut pitnou vodou až
do odvolania. Nakoľko teplé počasie bude pretrvávať, žiadame občanov, aby boli ohľaduplní
ku svojim spoluobčanom a postavili sa k tejto veci zodpovedne. Za pochopenie ďakujeme.
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra, 7. augusta v čase od 13 do 14 hodiny
na mestskej tržnici pri múzeu jablká a broskyne.
+
Vzhľadom na pretrvávajúce tropické teplá MUDr. Dráb a MUDr. Škunta oznamujú,
že ich ambulantná doba bude len do 11,30 hod. Po tejto dobe pacienti nebudú vyšetrení.
Lekári zároveň upozorňujú na potrebu dodržiavať pitný režim a na potrebu vyhýbať sa pobytu
na slnku v kritickom čase od 11:00 do 16: 00 hod.
+
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania plánovanej
práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú vo štvrtok, 9.8. v čase od 8 do 14 hod.
bez dodávky elektriny nasledovné ulice: - Mierové nám., Odbojárov č. 1 a 2, Rybárska,
Sklárska č. 13, Sládkovičova, SNP a Školská. V piatok, 10.8.18, v čase od 8 do 14 hod. budú
bez dodávky elektriny ulice: - Jozefa Hanku, Pavla Kirmezera, Antona Kropáčiho, Fraňa
Madvu, Za Soľnou a SID Záhumnie.
+
Pošta Nemšová oznamuje zákazníkom že bude vo štvrtok, 9.8.18 z technických
príčin zatvorená. Poskytovanie služieb zabezpečí pošta Dubnica nad Váhom.
+
Firma RAMIL z Dulova hľadá záujemcov o prácu zvárača, alebo zámočníka na trvalý
pracovný pomer, alebo živnosť. Náplňou práce je zváranie oceľových konštrukcií a iné
zámočnícke práce - brúsenie, vŕtanie, ohýbanie. Bližšie informácie o tejto pracovnej
príležitosti získate na čísle 0903 618 307.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ 23. NEMŠOVSKÝ JARMOK, ktorý
sa bude konať v dňoch 10. a 11. augusta 2018 *. V piatok, 10.8.18 bude o 10.00 hod.
otvorenie jarmoku, o 16.15 hod. vystúpi FS Liborčan. O 17.30 hod. v rámci pripraveného
programu vystúpi Cifrovaná muzika, o 19.00 hod. sa o dobrú náladu postará vystúpenie
hudobnej skupiny HEX. O 21.00 hod. ukončí piatkový jarmočný deň Hornosrnianska
dychovka. V mestskom múzeu prebehne o 13 hod. slávnostné otvorenie vernisáže
„Reflexie“, pani Márie Miklovič. Výstava bude sprístupnená v piatok do 20.00 hod.
a v sobotu, do 11.00 hod.
V piatok, 10.8.18 od 8 hod. ráno sa v priestoroch I. Zásobovacej základne v Nemšovej
môžete tešiť na prezentáciu Regrutačnej skupiny Ozbrojených síl SR, prehliadku techniky
Vojenskej polície, ukážku muzeálnej techniky, ukážku činnosti Zboru väzenskej a justičnej
stráže, prezentáciu florbalového klubu AS Trenčín, airosoft-ového klubu Black Wolves,
statickú a dynamickú ukážku vrtuľníka, zoskok výsadkárov a mnoho ďalších ukážok
a prezentácií.
V sobotu, 11.8.18 v rámci druhého jarmočného dňa o 10.00 hod. privítame dychový
orchester s mažoretkami z Novej Dubnice.
*Slávnostné otvorenie bude v piatok, o 10 hod.

+
Výbor MS SČK v Ľuborči oznamuje občanom, že organizuje nasledovné autobusové
zájazdy:
1/ Na Mariánsku púť do Zárošíc, dňa 8.9.2018. Odchod autobusu bude o 7 hod.
z m.č. Kľúčového, Ľuborče a Nemšovej. Cena zájazdu je 7,-€.
2/ Na dušičkovú pobožnosť na Svatém Hostýně, dňa 13.10.2018. Odchod autobusu bude
o 11 hod. z m.č. Kľúčového, Ľuborče a Nemšovej. Cena zájazdu je 6,-€.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Alžbety Gurínovej osobne, alebo na č.t. 0905 382 237.
+
Tréner futbalového krúžku p. Straka oznamuje futbalistom predprípravky a prípravky
že tréningy sa začnú zajtra, t.j.v utorok o 8,30 hod. na futbalovom štadióne v Nemšovej.

