Hl. 12.1.2018
+
Hydinárska farma bude predávať dnes 7 mesačné nosnice ISA BROWN v plnej
znáške a 9 mesačné nosnice Morávia vhodné na chov dnes nasledovne:
v Nemšovej na mestskej tržnici pri múzeu od 13,45 hod. do 14,10 hod.,
v m.č. Ľuborča pred KS od 14,10 hod. do 14,20 hod.,
v m.č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou od 14,20 hod. do 14,30 hod.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že v pondelok 15. januára sa uskutoční zber
vianočných stromčekov. Živé vianočné stromčeky očistené od dekorácií vyložte pred svoje
rodinné domy a pri bytových domoch k stojiskám kontajnerov na zber odpadu v pondelok
do 7 hodiny ráno.
+
Výbor MS SČK Ľuborča oznamuje darcom krvi že ďalší odber krvi sa uskutoční
v pondelok, 15.1.2018 od 7,30 hod. do 10 hod. v KC Nemšová. Darcovia krvi sa môžu
nahlásiť u predsedníčky SČK pani Alžbety Gurínovej, č. tel. 0905 382 237.
+
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania plánovanej
práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 15.1.2018, v pondelok v čase od 8,30
hod. do 11,30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
- Bottova, Kukučínova, Závadská a Ľuborčianska č. 1858.
+
Vedúca predajne Anka pozýva občanov na povianočný výpredaj dámskeho, pánskeho
a bytového textilu. Prevádzku nájdete na ulici Janka Palu v Nemšovej pri Čistej duši
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Oznamujeme občanom že začal predaj vstupeniek na 23. Mestský ples Nemšová, ktorý
sa bude konať 27. januára 2018 o 19 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1.
Do tanca bude hrať a o vašu zábavu sa postará hudobná skupina Happy band orchestra,
ABBA show a tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa, Jána Slezáka. Cena vstupenky je 30,€.
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
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 aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
MsÚ Nemšová vyzýva občanov ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase.
Včasnou úhradou predídete následným exekučným vymáhaním pohľadávky.

