3.12.2018
+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh Nemšová oznamuje, že z dôvodu poruchy
na vodovodnom potrubí bude zajtra 4.12.2018 od 8,00 hod. až do odstránenia poruchy odstavený
prívod pitnej vody na ulici Mládežnícka v Nemšovej. Ďakujeme za pochopenie.
+
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že bola zrušená výnimka
na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, to znamená že všetky chovy
ošípaných aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované.
Chovateľ je povinný zaregistrovať chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina,
Rosinská cesta 12 Žilina. Registráciu je možné vykonať prostredníctvom Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy Trenčín, Súdna 22 na tlačive Registrácia chovu, ktoré je uvedené v prílohe
č.3 Vyhlášky č. 17/2012 o identifikácii a registrácii ošípaných. Tlačivo je možné si vyzdvihnúť
na Regionálnej veterinárnej správe v Trenčíne, alebo aj na Mestskom úrade v Nemšovej, oddelenie
správne, referát ŽP. Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na Regionálnej veterinárnej správe
v Trenčíne, kde bude chovateľovi pridelené registračné číslo chovu.
+
VPS mesta Nemšová oznamujú, že v stredu, 5.12.2018 sa uskutoční zber tetrapakov
a kovových obalov.
+
Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti a rodičov na privítanie Mikuláša, rozsvietenie
stromčeka a na nákup ručne vyrobených darčekov a vianočných ozdôb na malom remeselníckom
trhu, ktorý sa bude konať v stredu, 5. decembra o 15.00 hod. v amfiteátri mestského
múzea. O 16.00 hod. vystúpia žiaci škôl a o 16.30 hod. privítame Mikuláša s darčekmi, ktorý
rozsvieti vianočný stromček.
Občerstvenie, ozdoby, darčeky, oblátky, víno, punč, drevené výrobky a veľa iných krásnych
vianočných vecí si budete môcť zakúpiť už od 15.00 hod.
+
Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje, že príjme do pracovného pomeru páleničiara.
Bližšie informácie získate na č. tel. 0907 597 785.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie Vás pozýva
na kultúrno-spoločenské posedenie ku dňu osôb so zdravotným postihnutím budúci týždeň
vo štvrtok, 6.12.18 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Hornom Srní.
+
Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení upozorňuje občanov
na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne
do výšky 3 metrov od zeme a v šírke 4m po oboch stranách elektrického vedenia.
V prípade ak stromy a kríky prerastú nad výšku 3m je potrebné ich orezanie, alebo zrezanie
z vašej strany. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia už na nebezpečnú vzdialenosť je možné
požiadať v lehote minimálne 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia
Západoslovenskú distribučnú a.s. na čísle telefónu 032/6533365 p. Ján Capák.. Požadovaný
konečný termín vykonania prác je 7.1.2019. Orezaná drevná hmota je v kompetencii
a zodpovednosti vlastníka. Ak lehota do 7.1.2019 uplynie márne, Západoslovenská distribučná,
a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11
Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

+
Mestský úrad v Nemšovej Vás srdečne pozýva na koncert Marca Rajta. Tento známy
husľový virtuóz prinesie k nám svoje vianočné turné s názvom „Anjelské husle“, na ktorom
odprezentuje pripravovaný album s najznámejšími vianočnými skladbami a koledami v unikátnom
prevedení. Príďte si vychutnať jedinečný koncert a ponoriť sa do príjemnej vianočnej atmosféry,
o ktorú sa postará Marco so svojou skupinou v piatok, 14. decembra o 18.00 hodine do Kultúrneho
centra v Nemšovej na ulici SNP. Vstupenky v hodnote 10€ si môžete zakúpiť v pokladni
Mestského úradu počas úradných hodín, alebo prostredníctvom www.ticketportal.sk. Najlepšie
strávený čas je čas s dobrou hudbou a svojimi blízkymi.

