Hl. 18.6.2015
Mestský úrad v Nemšovej ponúka zdarma novú službu pre občanov, fyzické aj právnické
osoby - posielanie krátkych správ formou SMS a e-mailových správ.
Rozposielané správy sú rozdelené do piatich tém a to kultúra a šport, denné hlásenia mestského
rozhlasu, termín konania mestského zastupiteľstva, vývoz separovaného odpadu, mimoriadne
odstávky energií.
Tí občania, ktorí budú mať o túto zdarma službu záujem, získajú krátke informácie, ktoré si
v uvedených oblastiach môžu sami zvoliť, kedykoľvek zmeniť a prípadne zrušiť.
Takáto služba sa stala veľmi obľúbeným nástrojom na zvýšenie informovanosti v rámci
jednotlivých samospráv.
Hlavnou výhodou tejto služby je najmä rýchla a jednoduchá distribúcia krátkych textových
oznamov, účinnejší a rýchlejší spôsob informovania než je webová stránka alebo úradná
tabuľa, občan si sám nastaví či chce byť informovaný, o čom a akou formou. O tom ako
postupovať pre zaregistrovanie a prihlásenie odberu správ sa dozviete na webovej stránke
mesta Nemšová. V pravom poli nájdite odkaz a následne postupujte podľa pokynov.

Reštaurácia Pizzéria Nemšovanka prijme na brigádu šoféra na rozvoz stravy. Podmienkou je
platný vodičský preukaz. Jedná sa o prácu na 4 hodiny denne. Práca je vhodná pre študentov,
dôchodcov, prípadne dočasne nezamestnaných. Bližšie informácie dostanete v reštaurácii
pizzérii Nemšovanka alebo na č.tel. 0905 331 590.

Ovocníček predajňa ovocia a zeleniny ponúka na predaj jahody na zaváranie v 2
kg balení, za výhodnú cenu.
Oznamujeme občanom, že sa našiel zväzok kľúčov s čipom do školskej jedálne. Majiteľ si ho
môže prevziať na mestskom úrade počas pracovnej doby.

Grillbar Nemšovská pivnica na Mierovom námestí Vás v sobotu pri príležitosti Dňa otcov
pozýva na grilované špeciality a posedenie pri živej hudbe. Pre pánov je pripravené
prekvapenie - ku každému jedlu pivo zdarma. Rezervácia možná na tel. čísle: 0919 232 696
V sobotu 20.juna o 11,00 a 13,00 sa na futbalovom štadióne NTS Nemšová uskutočnia
prípravné priateľské futbalové zápasy medzi účastníkmi 1.ligy AS TRENČÍN a FK
SPARTAK MYJAVA.

