Hl. 14.12. 2016
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, vo štvrtok 15.12.2016 bude
z technických príčin zatvorený.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových fliaš sa uskutoční zajtra,
vo štvrtok, 15.12.2016 v častiach Ľuborča a Kľúčové.
+
Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Nemšovej DNES o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1,
na poschodí.
+

Firma P&P import s.r.o. o oznamuje že výkup papiera za ktorý následne odovzdá

toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a servítky bude v sobotu,
18.12.2016 v čase od:
09,00 - 09,15 hod. – v časti Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
09,20 – 09,25 hod. – v časti Ľuborča, autobusová zastávka - kopec
09,30 - 09,35 hod. – v časti Trenčianska Závada, pred predajňou potravín
09,45 – 10,00 hod. – v časti Ľuborča, pred potravinami CBA
10,10 – 10,30 hod. – v časti Nemšová, Mierové námestie
10,35 – 10,45 hod. – v časti Nemšová, pred bývalým kinom
10,50 – 11,00 hod. – v časti Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
+
MUDr. Elvíra Hamerová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 27. a 28. decembra
a 2. – 5. januára nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Súrne stavy ošetrí
v dňoch 27. a 28. decembra MUDr. Martin Šebík v Hornom Srní a v dňoch 2. – 5. januára
MUDr. Ingrid Šebíková v Ilave.
+
Mesto Nemšová a Výbor MS SČK Ľuborča Vás pozýva na predsilvestrovské
posedenie v piatok, 30.12.2016 o 19 hod. do Kultúrneho strediska Ľuborča. Do tanca
a na počúvanie bude hrať hudobná skupina Radovanka.
+
Gazdovstvo Uhliská ponúka na predaj kvalitné domáce mäsové výrobky, klobásky,
párky, paštéty, jaternice, slaninu. V rámci Nemšovej a okolí je možnosť dovozu domov.
Výrobky si môžete zakúpiť v Hostinci Gazdovstva Uhliská, alebo objednať telefonicky
na tel. č. 0917 837 708.

