Hl. 5.12.2017
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zajtra, v stredu 6. októbra sa uskutoční zber
tetrapakových a kovových obalov vo všetkých mestských častiach. Uvedený triedený odpad
vyložte pred rodinné domy v deň zberu do 7. hodiny ráno na viditeľné miesto.Ďakujeme za
pochopenie!

+
Katolícka spojená škola Nemšová v spolupráci s Nadáciou Pro charitas pripravuje
už 8. ročník Vianočných tradícií, ktorý sa uskutoční zajtra, 6. decembra 2017 v priestoroch
KSŠ Nemšová v čase od 12.00 do 16.00 hodiny. Začiatok vám spríjemnia žiaci II. stupňa
svojím vianočným programom pod vedením paní učiteliek Urbánkovej, Vrtíkovej
a Babulíkovej.
Žiaci si v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi pripravili jarmočné stánky v priestoroch
školy s vianočnými dekoráciami, napečenými medovníkmi a koláčikmi, hot-dogami,
vianočným punčom a inými dobrotami. Prídu aj odborníci na pečenie oblátok, prútikári,
uvidíte zdobenie medovníkov, výrobu sviečok a iné.
Organizátori podujatia srdečne všetkých pozývajú!

+

Gazdovstvo Uhliská Vás pozýva tento piatok 8. decembra na posedenie s Mikulášom.
Môžete sa tešiť na vianočné dielničky pre deti aj dospelých, vodenie na koníkoch
a samozrejme na Mikuláša, ktorý príde podvečer. Posedenie sa začína o 15.00 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Západoslovenská distribučná, správca energetických zariadení upozorňuje občanov
na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne
do výšky 3 metrov od zeme. V prípade ak dreviny prerastú uvedenú výšku, je potrebné
ich orezanie. V termíne do 7.1.2018 ak je potrebné, sa dá požiadať vypnutie vedenia na čísle
telefónu 032/6533365 u pána Jána Capáka. Orezaná drevná hmota je v kompetencii
a zodpovednosti vlastníka. Konečný termín vykonania prác je 7.1.2018. Orezané konáre
stromov je možné priviezť na kompostáreň v Nemšovej, ul. Gorkého, počas otváracích hodín.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke
o Nemšovej sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
MsÚ Nemšová vyzýva občanov ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase.
Včasnou úhradou predídete následným exekučným vymáhaním pohľadávky.
+
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom oznamuje, že od
septembra 2017 začalo prevádzkovať požičovňu zdravotných pomôcok. Zapožičať
si môžete: elektrické polohovateľné lôžko s matracom a hrazdou, invalidný vozík, zdvihák,
WC kreslo, chodúľku, chodítko so 4 kolieskami, chodítko vysoké, sprchovaciu stoličku,
WC nástavec plastový, šlapák na nohy a tlakomer digitálny. Podmienkou zapožičania
zdravotnej pomôcky klientovi sú jeho vážne zdravotné ťažkosti, potvrdené ošetrujúcim
lekárom. Poplatok za požičanie je podľa aktuálneho cenníka. Bližšie informácie získate
u p. Anky Kebískovej, č.t. 0904 373 416 a u p. Jany Králikovej, č.t. 0905 596 949.

