Hl. 25.09.2017
+
Mestský úrad oznamuje že zajtra, v utorok dňa 25. septembra, sa uskutoční zber
papiera od rodinných a bytových domov vo všetkých mestských častiach. Kontajnery
s papierom vyložte pred svoje nehnuteľnosti na viditeľné miesto do 7. hodiny ráno.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na výstavu papierových modelov hradov, ktorú si
môžete prezrieť v stredu 27.9.2017 od 16.00 hod. v priestoroch mestského múzea
za prítomnosti autora.
+
Pracovná agentúra ponúka voľné pracovné miesta vo výrobe komponentov do áut
v Ilave. Jedná sa o trvalý pracovný pomer, zaujímavé platové ohodnotenie, množstvo
príplatkov a autobusová doprava z okolia bude zabezpečená. Viac informácií aj o ďalších
pracovných príležitostiach získate na telefónnom čísle : 0918 959 891
+
Výbor Miestneho spolku SČK v Ľuborči oznamuje občanom, darcom krvi, že ďalší
odber krvi bude v pondelok, dňa 2.10.2017 za obvyklých podmienok, v KC Nemšová.
Darcovia krvi sa môžu nahlásiť u predsedníčky SČK
p. Alžbety Gurínovej,
t.č. 0905 382 237.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke
o Nemšovej sú v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Vážení občania mesta Nemšová a široká verejnosť!
Mesto Nemšová oznamuje, že v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov začalo prerokovávať Návrh Územného
plánu mesta Nemšová, v termíne: do 11.10.2017.
V zmysle zákona je verejnosť oprávnená podávať pripomienky k Návrhu územnoplánovacej
dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.
Kompletná dokumentácia: “ Územný plán mesta Nemšová – návrh ”
je k dispozícii k nahliadnutiu a preštudovaniu na Mestskom úrade v Nemšovej,
v zasadačke na 1. posch. budovy a to v pracovných dňoch počas úradných hodín MsÚ
Nemšová a na webovej stránke: www.nemsova.sk., úradná tabuľa mesta. Vaše pripomienky
k Návrhu Vás žiadame podať písomne do 11. októbra 2017 v podateľni Mestského
úradu Nemšová.
+
Obec Bohunice pripravuje i tento rok Súťaž Bohunická placka a Súťaž o najlepšiu
pálenku regiónu (5. ročník). Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu Vršatec
(od Zamaroviec po Dulov), vyplnením prihlášky na obecnom, mestskom úrade a doručením
vzorky pálenky na obecný úrad, alebo priamo na obecný úrad v Bohuniciach do stredy
4.októbra 2017 do 16:30 hod. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to slivovica, iné ovocné
destiláty a „ostatné alko nápoje“. Bližšie informácie a prihlášky nájdete na Vašom obecnom,
mestskom úrade, alebo na www.obecbohunice.sk .
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 8.októbra 2017 so začiatkom o 15:00 hod.
v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bude bohatý sprievodný program:
Divadelné predstavenie „Kde je vaša teta“ – divadelný súbor MASKY, Zemiakové „dožinky“
v podobe súťaže „Bohunická placka“, Malý trh s ručne robenými výrobkami, „Koštovka“
pálenky, hudba a ďalšie. Pre výhercov sú pripravené vecné ceny.

