Hl. 6.4.
+ Každoročne s príchodom jarných dní Mestský úrad Nemšová v spolupráci s Verejnoprospešnými službami m.p.o. organizuje práce jarného upratovania.
Vážení občania, podnikatelia, vedúci obchodných a prevádzkových zariadení, vedenie
Vetropacku Nemšová s.r.o. a PD Vlára, velitelia VÚ, predsedovia bytových spoločenstiev,
obraciame sa na Vás s „výzvou o účasť na prácach jarného upratovania“, ktoré sa uskutoční
v Ľuborči a Kľúčovom piatok 8. a sobota 9. apríla 2016
v Nemšovej a Trenčianskej Závade v piatok 15. a sobotu 16. apríla 2016
Čistia sa verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie
prevádzok, škôl, cintorínov. Organizácie čistia vybrané úseky aj v extraviláne, prístupové
komunikácie a podobne.
Obraciame sa na všetkých občanov mesta a spoločenstvá, aby sa zúčastnili prác jarného
upratovania, vyhrabávania a čistenia trávnikov, chodníkov, priestranstiev ako aj čistenia
okolia smetných boxov.
Ďalej sa obraciame na občanov, ktorí majú na miestnych cintorínoch hroby svojich
zosnulých, aby ich očistili od suchých kvetov a starších vencov.
Zber veľkoobjemového odpadu
staré chladničky, práčky, sporáky, televízory, železný šrot, starý rozobratý nábytok vyložte
pred svoje rodinné domy v piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v sobotu od 7,00 hod. do 12,
00 hod. kedy ich pracovníci VPS budú zbierať. V prípade, že nábytok ako skrine a sedacie
súpravy nebudú rozobraté, nebudú ani odvezené !!!
Nebezpečný odpad
vyradené autobatérie a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na ochranu
rastlín, farieb taktiež vyložte pred svoje rodinné domy.
STAVEBNÁ SUŤ A KOMUNÁLNY ODPAD SA NEZBIERAJÚ!!!
Vážení spoluobčania, veríme, že si nájdete čas a aktívne sa zúčastnite na prácach jarného
upratovania.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia bude termín prác jarného upratovania upravený.
Bližšie informácie Vám poskytneme na Mestskom úrade v Nemšovej, alebo na Verejnoprospešných službách mesta
Nemšová.

+ Vážení občania, koncert kapely Bečkovi chlapci s hosťom pani Oľgou Baričičovou a
domácou kapelou Bonus bratov Vavrúšovcov z Nemšovej, ktorý sa mal konať v piatok 8.
apríla Kultúrnom centre v Nemšovej je z technických príčin zrušený. Zakúpené vstupenky
vám budú preplatené na Mestskom úrade v Nemšovej, počas úradných hodín.

Súkromný pestovateľ z Poľska ponúka na predaj zajtra 7. apríla v čase od 8.00 do 16.00 na
trhovisku pri mestskom múzeu konzumné zemiaky v 15 kg balení a jablká v 5 kg balení za
výhodné ceny.

