11.9.2018
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že vývoz PET fliaš bude prebiehať zajtra,
v stredu 12.9.2018 v Nemšovej a v m. č. Trenčianska Závada a vo štvrtok, 13.9.2018
v m. č. Ľuborča a Kľúčové.
+
Vážení spoluobčania,
blíži sa jeseň a v záhradách sa začínajú vytvárať kopy opadaného lístia, konárov
a zeleného odpadu. Mestský úrad v Nemšovej upozorňuje občanov, že od 1. januára 2006
je spaľovanie suchého lístia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad
a domácností zakázané. Tento zákaz upravujú zákony: zákon o odpadoch, zákon
o ochrane pred požiarmi a občiansky zákonník.
Občania ktorí spaľujú biologicky rozložiteľný odpad, porušujú uvedené zákony,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nemšová o čistote a verejnom poriadku a Všeobecne
záväzné nariadenie o odpadoch, podľa ktorých sa dopúšťajú priestupku za ktorý môže mesto
udeliť pokutu do výšky 165,96 eur. Občania bývajúci v rodinných domoch a bytových
domoch nášho mesta majú možnosť likvidovať biologicky rozložiteľný odpad do nádob,
ktoré sa pravidelne vyvážajú. Väčšie množstvá môžete uložiť v kompostárni, na ul.
Gorkého v mestskej časti Ľuborča, ktorá je otvorená do konca septembra v stredu
a v piatok v čase od 16.00 do 17.30 hod., v sobotu od 9.00.-15.00 hod. a v mesiacoch
november a december len v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
+

Stavebniny ROBSPOL, Rybárska ul. Nemšová budú v sobotu, 15.9.2018 zatvorené.

+
Agentúra INDEX NOSLUŠ ponúka práce počas repnej kampane v Trenčianskej
Teplej. Práca je vhodná pre ženy, mužov, absolventov a dôchodcov. Mzda je vo výške
od 650 € do 900 € podľa pozície. V prípade záujmu kontaktujte č. tel. 0917 954 003.
+
Katolícka spojená škola Nemšová v spolupráci s tanečnou školou Žickovcov
organizujú „Tanečný kurz pre dospelých“, so začiatkom 21.9.2018. Stretnutia budú prebiehať
vždy v piatok o 19 hod. v telocvični Spojenej katolíckej školy v Nemšovej. Bližšie informácie
Vám budú poskytnuté na tel. č. 0907 171 889, alebo v katolíckej spojenej škole.
+
Obec Bohunice pripravuje i tento rok Súťaž Bohunická placka a Súťaž o najlepšiu
pálenku regiónu (6. ročník). Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu Vršatec
(od Zamaroviec po Dulov), vyplnením prihlášky do danej kategórie a jej doručením
na mestský úrad v Nemšovej, alebo priamo na obecný úrad v Bohuniciach do stredy,
3. októbra 2018 – 16:30 hod.. V kategórii o najlepšiu pálenku aj vzorku pálenky. Súťažiť
sa bude v troch kategóriách, a to slivovica, iné ovocné destiláty a „ostatné alko nápoje“.
Bližšie informácie a prihlášky nájdete na mestskom úrade v Nemšovej, alebo
na www.obecbohunice.sk .
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 7.októbra 2018 so začiatkom o 15:00 hod.
v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bude bohatý sprievodný program:
• Divadelné predstavenie „Zmierlivé dobrodružstvo“ – divadelný súbor MASKY
• Vystúpenie dúlovských mažoretiek YVETT
• Zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“
• Malý trh s ručne robenými výrobkami
• Farmársky trh – predaj nadbytku úrody – potrebné sa nahlásiť
• „Koštovka“ pálenky, hudba a ďalšie. Pre výhercov sú pripravené vecné ceny.
Organizátori veria, že sa do súťaží zapojí čo najviac občanov.

