Hl. 11.5.2018
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 13.00 do 14.00 hod. na tržnici
pri mestskom múzeu jablká a hrušky.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že v nedeľu, 13.5.18 o 9 hod.
bude
z autobusových zastávok mests. častí Nemšová, Ľuborča a Kľúčové odchádzať autobus
na púť do Trenčianskej Závady. Slávnostná svätá omša sa začne o 10,30 hod.
+
Mesto Nemšová a Kresťanskodemokratický klub v Nemšovej pozývajú mamičky,
babičky, prababičky a ženy na „Oslavy dňa matiek“ v nedeľu, 13.5.2017 o 15 hod.
do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej. Tešiť sa môžete na program, v ktorom
vystúpia deti našich škôl.
+
Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Nemšovej na deň 14. mája 2018 t. j. v pondelok o 08.00 hodine do zasadačky Mestského
úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
Program:
1.
Otvorenie
2.
Návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Nemšová o poskytnutie dotácie
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 na projekt:
„Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne Základnej školy Nemšová,
spolufinancovanie
3.
Záver
+
PD Vlára Nemšová oznamuje, že prijme do trvalého pracovného pomeru:
1 pastiera oviec aj na kratší pracovný úväzok, 4 hod. denne a 1 krmiča oviec – navážača
s platným vodič. preukazom skupiny T do prevádzky živočíšnej výroby v Hornom Srní.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905 443 015, alebo osobne hospodárskom dvore
v H. Srní, alebo na personálnom odd. PD Vlára Nemšová.
+
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v súlade so zákonom
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vyhlásilo od 4.5.2018 až do dovolania „ Čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných
pozemkoch sa zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Športový oznam:
+
Futbalový klub Ľuborča Vás pozýva na futbalový zápas mužov medzi Ľuborčou
a Kľúčovým. Tradičné Nemšovské derby sa uskutoční dnes, v piatok od 17 hod. na ihrisku
v Ľuborči.

