Hl. 17.1.2018
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz plastových fliaš sa
z technických dôvodov prekladá na budúci týždeň, t.j.v stredu 24. januára v časti Nemšová
a Trenčianska Závada a vo štvrtok 25. Januára v časti Ľuborča a Kľúčové.
+
Vážení občania, Mesto Nemšová ako správca mestských komunikácií prostredníctvom
Verejno-prospešných služieb, m.p.o. zabezpečuje ich odhŕňanie a posyp.
Udržiavanie zjazdnosti miestnych komunikácií, chodníkov a prístupových miest však nie je len
záležitosťou mesta, ale malo by byť spoločným záujmom všetkých obyvateľov, zariadení či
verejných inštitúcií.
Vlastníci rodinných domov, majitelia obchodov, užívatelia obytných domov a verejných budov
sú povinní čistiť od snehu a ľadu chodníky s priľahlými prístupovými miestami prislúchajúce
k ich budovám a pozemkom.
Veľký problém pri zimnej údržbe predstavujú zaparkované vozidlá na miestnych
komunikáciách a chodníkoch vo všetkých mestských častiach.
Upozorňujeme na zákaz parkovania vozidiel na verejných komunikáciách počas zimnej údržby
z dôvodu jej plynulého a bezproblémového vykonávania.
V prípade nerešpektovania upozornenia na parkovanie nebude organizácia vykonávajúca
zimnú údržbu zodpovedať za vzniknuté škody. Rešpektovaním upozornenia predídeme
spoločne možným sťažnostiam na neudržiavané komunikácie v Nemšovej.
+
Kresťanskodemokratický klub Nemšová Vás srdečne pozýva na
zhromaždenie členov a sympatizantov Kresťanskodemokratického klubu Nemšová,
ktoré sa uskutoční dňa 21. januára 2018 t.j. v nedeľu o 15,00 hod. v Kultúrnom stredisku
v Ľuborči. O občerstvenie je postarané. Na stretnutie s Vami sa tešia usporiadatelia.
+
Autoškola Semafor oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny
B – osobný automobil, že dňa 26.1. 2018 otvára ďalší kurz vo svojom stredisku v Dubnici nad
Váhom, Obrancov mieru 354/32. Zraz o 16.00 na parkovisku pred budovou Kamon časť
Kolonky. Možnosť platby aj na splátky. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v deň otvorenia,
prípade na čísle telefónu 0905/258283 alebo na www.autoskolasemafor.sk . Každý účastník
kurzu dostane darček.
+
Firma FM RECYKLING oznamuje občanom, že v piatok 19.januára vykupuje
papier, za ktorý následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové
utierky a servítky.
Výkup sa uskutoční v čase:
-

Mestská časť Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 16,00 – 16,15
Mestská časť Ľuborča, pred potravinami CBA – 16.20 – 16.35
Nemšová, Mierové námestie 16.40 -17.00
Nemšová, pred bývalým kinom 17.10 – 17.15

