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+ Súkromná podnikateľka Angelika ponúka na predaj dnes, ihneď po vyhlásení v mestskej časti
Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou dámske pulovre, svetre, mikiny, tesilové a domáce nohavice,
tepláky, flanelové a krepové návliečky na dve postele vo výpredaji po 15 €, plachty, osušky a iný
tovar. Predajkyňa sa zdrží 1 hod.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom že zajtra, 29. septembra sa uskutoční zber
papiera od rodinných a bytových domov. Žiadame občanov, aby nádoby na papier vyložili do 7
hodiny ráno.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom že v stredu, 30. septembra sa uskutoční vývoz
biologicky rozložiteľného odpadu z časti Nemšová, vo štvrtok 1.októbra sa uskutoční vývoz
biologicky rozložiteľného odpadu z častí Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada. Žiadame
občanov aby hnedé nádoby na bioodpad vyložili do 7 hodiny ráno. Bioodpad môžete priviezť
do kompostárne počas otváracích hodín v stredu a v piatok v čase od 16. do 19. hodiny a v sobotu
v čase od 9. do 17. hodiny. Zatváracie hodiny v kompostárni budú od mesiaca október v dňoch
streda a piatok posunuté na 18. hodinu.
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o. oznamuje svojim zákazníkom,
odberateľom pitnej vody a producentom odpadových vôd v Nemšovej, že pravidelné odpočty
vodomerov budú vykonávané v dňoch 24., 25. a 28. septembra v centrálnej časti Nemšovej,
v dňoch 28. a 29. septembra v časti Ľuborča, dňa 29. septembra v časti Kľúčové a 30. septembra
v časti Trenčianska Závada. Odpočty budú vykonávané v čase od 8.30 do 15.00 hod.
V súvislosti s odpočtami vodomerov žiadame občanov, aby sprístupnili svoje vodomerné
šachty, vyčerpali z nich vodu, povkladali do šácht rebríky a uviazali svojich psov. Umožnia tak
rýchlejšie a bezpečné odčítanie vodomerov. Ak vodomerná šachta nebude prístupná, odberateľ si
vykoná odpočet sám a nahlási stav vodomeru do kancelárie RVS VV, s.r.o. v Nemšovej na číslo
tel. 64 20 996 alebo obratom doručeným odpočtového lístka. Za porozumenie ďakujeme.

+ Výbor Slovenského zväzu telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie, pozýva
svojich členov na benefičný koncert SZTP, ktorý sa uskutoční dňa 4.10.2015 v Istropolise
Bratislava. Poplatok na osobu je 7,-€. Odchod autobusu bude o 7,15 hod. z Nemšovej,
z Mierového nám. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. Mariana Králika, tel. kontakt: 6589 952,
alebo 0907 065 905.

