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+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že pravidelný vývoz komunálneho odpadu,
ktorý firma Márius Pedersen mala vykonať dnes, t.j. v stredu sa z technických príčin prekladá
na sobotu 12. januára 2019.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na 24. ročník mestského plesu, ktorý sa uskutoční
v sobotu, 12.1.2019 o 19:00 hod. vo veľkej sále KC Nemšová, s exkluzívnym hosťom, speváčkou
Beátou Dubasovou. Vstupenky v hodnote 30 € si môžete zakúpiť
na mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Vážení občania!
Opäť prišla poriadna zima a s ňou údržba a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov od snehu.
Dovoľujeme si požiadať majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkujú na mestských
komunikáciách aby parkovali len po jednej strane vozovky a tak umožnili prístup vozidlám, ktoré
zabezpečujú údržbu a odhrabávanie snehu počas zimy. Tým sa predíde možným problémom
a sťažnostiam na neudržiavané mestské komunikácie.
Napriek novo schválenej novele zákona o pozemných komunikáciách, kde došlo k zásadným
zmenám v údržbe – schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, prosíme občanov
a majiteľov prevádzok o pomoc pri odpratávaní snehu pred svojimi nehnuteľnosťami
a prevádzkami. Za porozumenie ďakujeme.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že z dôvodu snehovej kalamity bude Zberný dvor
na ulici Borovského č. 30 v Nemšovej ZATVORENÝ až do odvolania.
Zároveň prosíme občanov, aby rešpektovali danú situáciu a nezneužívali, že Zberný dvor je
zatvorený a nechajú svoj odpad pred bránou ako to bolo počas dovolenkového vianočného obdobia.
Boli tým spôsobené nemalé problémy, nakoľko dovezený odpad zamrzol a nedala sa otvoriť
vstupná brána.
Veríme, že podobná situácia sa nebude opakovať za čo vám všetkým ďakujeme.
+
Materská škola na ul. Odbojárov prijme na zastupovanie dôchodkyňu na pracovnú pozíciu
„pomocná sila v kuchyni“. Termín nástupu ihneď, hodinová mzda 2,99 €. Viac informácii na t.č.
032 6598289.
+
Potraviny Šimková príjmu do zamestnania na čiastočný 6 hodinový pracovnú úväzok
pracovníčku aj nevyučenú, môže byť aj dôchodkyňa s možnosťou nástupu ihneď. Bližšie
informácie obdržíte priamo v prevádzke Potraviny Šimková alebo na čísle telefónu 6598334.
+
Stavebniny Ropspol na Rybárskej ulici v Nemšovej oznamujú svojim zákazníkom, že budú
zatvorené do pondelka 14.1.2019.

