Hl. 9.4.2018
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra bude z dôvodu plánovanej odstávky
elektrickej energie otvorený od 11 hod. do 15 hod.
+
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania práce
na zariadeniach distribučnej sústavy budú zajtra, 10.4.18, v čase od 11,30 do 15 hod.
bez dodávky elektrickej energie ulice:
- Mládežnícka, Mierové nám. č.3, J. Palu č. 2,6,12,14,16, Pionierska č. 2,4,6, Rybárska,
Vážska, Školská, Športovcov a v čase od 7,30 do 11 hod. ulice: Hornov č. 2,4,24 , Mierové
nám. č. 3, Odbojárov, J. Palu, Sklárska a Železničná.
- Dňa 11.4.18, t.j. v stredu v čase od 7,30 do 11 hod. ulice:
- Mierové nám., Odbojárov č. 1,2 , Rybárska, Sklárska č. 13, Sládkovičova, SNP, Školská
a v čase od 11,30 do 15 hod. ulice: J.Hanku, P. Kirmezera, A. Kropáčiho, F. Madvu, SID
Záhumnie, Za Soľnou.
- Dňa 12.4.18, t.j. v stredu v čase od 9 do 11 hod. ulice:
- Agátová, Brezová č. 1,2 , Jaseňová, Javorová, Lipová, č. 1,8, 61, Mierové nám., SNP č. 27,
Topoľová a Vlárska.
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra, 10.4. od 13 do 14.00 hod. na trhovom
mieste v Nemšovej pri mestskom múzeu jablká a hrušky.
+
MUDr. Peter Daňo, chirurgická ambulancia oznamuje že od 9. do 13. apríla nebude
ordinovať, z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
+
Slovenská pošta, pobočka Nemšová oznamuje, že z dôvodu plánovanej odstávky
elektrickej energie bude v stredu, 11.4. 2018 Pošta Nemšová poskytovať služby od 11.00
hod. do 17.00 hod.
+
Reštaurácia Nemšovanka na ulici SNP1 prijme do trvalého pracovného pomeru
za výhodných podmienok čašníka – čašníčku. Vyučeným v odbore nie je podmienkou.
K platu sú vyplácané rôzne benefity. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie získate na čísle
telefónu 0905 331 590.
+
Autoškola Naďo Beluša oznamuje záujemcom o získanie vodičských oprávnení,
že informácie o ďalšom kurze budú poskytnuté v KC Nemšová budúci týždeň v stredu
11. apríla o 16.00 hod. Vodičské oprávnenie môžete získať na všetky skupiny motocyklov,
osobný automobil i pre mládež od 17 rokov, osobný automobil s prívesom nad 750 kg,
na nákladný automobil, traktor, prívesy, návesy a autobus. Pre študentov je poskytovaná
zľava a študijná literatúra zdarma. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne pri zahájení alebo
na čísle telefónu 0905 222 200.
+
Mesto Nemšová pozýva všetky deti na rozprávkovú inscenáciu Ďurošík alebo
na Zbojnícku nôtu, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 22.4.2018 o 16.00 hod v KC Nemšová.
Vstupenky v hodnote 7€ si môžete zakúpiť prostredníctvom Ticketportálu alebo priamo
v pokladni mestského úradu v Nemšovej.
+
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov
v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov
v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane

pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať
oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie
uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €. Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez
meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný
v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.

