Hl. 12.4. :

+
MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom že dnes, 12.4. nebude ordinovať
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
+
Minulý týždeň v sobotu v mestskej časti Trenčianska Závada uletela Rozela Penant,
farebná. Môže sa nachádzať aj v okolí Nemšovej. Majiteľ prosí poctivého nálezcu, aby ho
za odmenu kontaktoval tel. č. 032/65 98 984.
+
Každoročne s príchodom jarných dní Mestský úrad Nemšová v spolupráci s Verejnoprospešnými službami organizuje práce jarného upratovania.
Vážení občania, podnikatelia, vedúci obchodných a prevádzkových zariadení, vedenie
firiem a organizácií, predsedovia bytových spoločenstiev, obraciame sa na Vás s „výzvou
o účasť na prácach jarného upratovania“, ktoré budú organizované v mestských
častiach Nemšová a Trenčianska Závada v piatok 15.-eho a v sobotu 16.-eho apríla
2016. Zbierať sa bude veľkoobjemový odpad: staré chladničky, práčky, sporáky,
televízory, železný šrot, starý rozobratý nábytok a nebezpečný odpad: vyradené autobatérie
a akumulátory, žiarivky, prázdne obaly od prípravkov na ochranu rastlín a farieb. V piatok
od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v sobotu od 7,00 hod. do 12, 00 hod. vyložte odpad
pred svoje rodinné domy, kedy ich pracovníci VPS budú zbierať. V prípade že nábytok
ako skrine a sedacie súpravy nebudú rozobraté, nebudú ani odvezené.
STAVEBNÁ SUŤ A KOMUNÁLNY ODPAD SA NEZBIERAJÚ !!!
Vážení spoluobčania veríme, že si nájdete čas a aktívne sa zúčastnite na prácach jarného
upratovania. V prípade veľmi nepriaznivého počasia bude termín prác jarného upratovania
upravený. Bližšie informácie Vám poskytneme na Mestskom úrade v Nemšovej, alebo
na Verejno-prospešných službách mesta Nemšová.
+
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Senior klub v Nemšovej
a Obvodná organizácia Únie žien v Nemšovej pozýva svojich členov na brigádu „Čisté
mesto“ v rámci dní jarného upratovania, ktorá sa uskutoční dňa 14. apríla 2016 t.j. vo štvrtok.
Stretnutie brigádnikov je o 9 hod. v Senior klube. Úprava a čistenie verejných priestranstiev
sa bude zabezpečovať v okolí Senior klubu, na Mierovom námestí a na ul. Železničnej.
Pracovné náradie – metly, hrable, lopaty a motyky si treba doniesť so sebou. Za pochopenie
a spoluprácu ďakujeme.
+
Penzión FOX v Nemšovej Vám ponúka ochutnávku výbornej talianskej kávy
LAVAZZA v priestoroch kaviarne. V letáčikoch, ktoré ste dostali do domácností, máte
kupóny na 4 kávy zdarma a ponuku pizze s colou. Po predložení ponukového letáku dostanete
4 výborné kávy zdarma v čase od 12.00 do 15.00 hod. od pondelka do piatku.
+
Firma Lipt s.r.o. so sídlom v Hornom Srní, príjme zvárača CO2 na trvalý pracovný
pomer alebo na živnosť. Životopis zasielajte na e-mail: lipt@maser.sk, č. tel.: 0902 11 00 22.

