Hl. 29.03.2017
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, vo štvrtok 30. marca sa uskutoční zber
konárov z jarného rezu stromov a kríkov od rodinných domov v m. č. Ľuborča, Kľúčové
a Trenčianska Závada.
Žiadame občanov ktorí nemajú možnosť individuálneho odvozu konárov
do kompostárne na ulici Gorkého v m. č. Ľuborča
a využijú službu mesta,
aby konáre upravili na približne 1 meter dĺžky, zviazali do zväzkov primeranej veľkosti na
ručnú manipuláciu a v uvedené dni vyložili pred svoje rodinné domy spôsobom
neohrozujúcim bezpečnosť. Zároveň žiadame občanov, aby po zbere konárov vyčistili
chodníky od drobných zvyškov bioodpadu.
+
Ako každý rok na jar, oslovujeme občanov mesta, bytové spoločenstvá, spoločenské
organizácie, podnikateľov, obchodné a prevádzkové zariadenia, aby sa zúčastnili prác jarného
upratovania. Čistia sa verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných
domov, okolie škôl, prevádzok a cintorínov. Zároveň s prácami jarného upratovania bude
prebiehať aj zber veľkoobjemového odpadu ktorý sa uskutoční v mestských častiach
Nemšová a Trenčianska Závada zajtra, v piatok v čase od 7 do 15 hod. a v sobotu, 1.4.17
v čase od 6 do 12 hod.
Pred svoje nehnuteľnosti môžete vyložiť elektrospotrebiče, rozobratý nábytok, železný šrot,
nebezpečný odpad, napr. vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od
prípravkov na ochranu rastlín a farieb. Tento odpad budú zbierať len zamestnanci
Verejnoprospešných služieb dopravnými prostriedkami v meste všeobecne známymi.
Chceme vás požiadať aby ste nedopustili odvoz odpadu inými vozidlami, aby sa korpusy
elektrospotrebičov a iný odpad neobjavili na okrajoch mesta. V uvedené dni sa nebude
vyvážať stavebná suť a orezané konáre drevín.
+
Firma Ki-ka bude zajtra, 30. marca od 9.45 - 10.40 hod. predávať na mestskej tržnici
v Nemšovej pri múzeu, ovocné stromy a kríky. A to: odolné slivky, ringloty, jablká, hrušky,
čerešne, višne, marhule, broskyne, ríbezle, odolné egreše – stromové, kríkové maliny,
čučoriedky, jarabinu - červenú a čiernu, lieskovce, orechy, morušu a iné.
+
Firma UniLam, s.r.o Horné Srnie prijme do pracovného pomeru pracovníka - muža
alebo ženu na pracovnú pozíciu – operátor výroby.
Požiadavky: manuálna zručnosť a technické myslenie. Kontakt: 0905 517 444.
+
Riaditeľka ZŠ, J.Palu 2 v Nemšovej oznamuje rodičom, že zápis detí do I. ročníka
na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v utorok, 4. a v stredu, 5. apríla 2017 od 14 do 17 hod.
v budove školy.
+
Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka
Základná škola sv. Michala vám oznamuje, že zápis detí do prípravného a 1. ročníka
pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 3. – 4. apríla 2017 v čase od 13 do 18 hod.

