Hl. 16.6.
Vážení občania,
každoročne v zmysle usmernenia Okresného úradu v Trenčíne, pozemkového a
lesného odboru, Vás mesto Nemšová ako vlastníkov a užívateľov
poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na
zákonom stanovenú povinnosť
predchádzať výskytu a šíreniu burín a vykonávanie agrotechnických opatrení na
jej ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií a na ochranu pred jej
poškodením a degradáciou. V zmysle príslušných zákonov môžu byť pri porušení
zákona vyrubené vysoké pokuty.
Vyzývame a žiadame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje
poľnohospodárske aj nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave
pravidelným a hlavne včasným odstraňovaním burín, kosením trávnatých plôch.
V katastri mesta je takýchto plôch viac, či na Sobotišti, pri kruhovom objazde
alebo na konci Váhovej ulice a mnoho ďalších u fyzických osôb.
Oznamujeme občanom, že vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad sa koná
17. júna v časti Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska Závada a 18. júna v časti
Nemšová.
Pohostinstvo Dvorec a Pizza di Siussi vás pozýva v sobotu 20. Júna o 11.00
hodine na na futbalové ihrisko v Ľuborči, kde sa koná 3. ročník súťaže vo varení
Nemšovského kotlíkového gulášu. Ak si myslíte, že váš guláš je najlepší,
neváhajte a príďte súťažiť. Traja súťažiaci s najlepšími gulášmi budú odmenení
hodnotnými cenami. Viac informácií dostanete v pohostinstve Dvorec alebo na č.
tel. 0905 719 367. Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, skákací hrad, jazda na
koni, maľovanie na tvár. Atrakcie sú zdarma. V podvečerných hodinách sa
o dobrú náladu postará živá hudba. Tešíme sa na vašu účasť.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych
diablov, ktorý sa bude konať v stredu 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej
sále Kultúrneho centra v Nemšovej.
Predpredaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej počas pracovných dní
denne do 15,00 hod.
Srdečne vás pozývame na vystúpenie mnohonásobného laureáta ocenenia Zlatý
slávik v Československu a v Českej republike. Úspešnú spevácku divu bude
sprevádzať populárny svetovo uznávaný orchester Cigánski Diabli. Prajeme vám
krásny umelecký zážitok.
Súkromný predajca zo Šale predáva dnes na Mierovom námestí v Nemšovej
slovenské jahody za výhodnú cenu.
Súkromný podnikateľ ponúka na predaj dnes ihneď po vyhlásení na Mierovom
námestí v Nemšovej slovenskú domácu mletú papriku sladkú,štiplavu, domácu

vegetu bez glutamanu, sušenú zeleninu, iné rôzne druhy korenín, domácu fazuľu
vhodnú aj na sadenie, domáci čučoriedkový sirup malinový, brusnicový, z plodu
aronie sirup, ďalej ponúka sušené slivky, brusnice, hrozienka, zázvor, kešu,
domáci čučoriedkový džem, med a iné... Predávajúci sa zdrží podľa záujmu.

