Hl. 15.5.2017
+
Súkromná podnikateľka Angelika predáva dnes ihneď po vyhlásení v mestskej časti
Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, dámske pulóvre, tričká v rôznych veľkostiach, tesilové,
dlhé, letné a ¾ nohavice, tepláky, legíny, pánske a dámske tielka, spodnú bielizeň, bavlnené
ponožky, pánske maskáčové nohavice, tepláky, tričká, polokošele, pyžamá. Bavlnené
a krepové obliečky na 2 postele, froté jedno a dvojplachty.
+
Hydinárska farma bude predávať dnes: 28 týždňové mládky v plnej znáške plemeno
Issa Brown a 9 mesačné nosnice plemeno Morávia červené nasledovne:
- od 12,00 hod. do 12,30 hod. v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu,
- od 12,30 hod. do 12,40 hod. v časti Ľuborča pred KS,
- od 12,40 hod. do 12,50 hod. v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že od pondelka 15.5.17 si môžete na mestskom
úrade v kancelárii č. 113 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností,
daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za r. 2017. Dane
a poplatky môžete uhradiť v hotovosti alebo platobným terminálom.
Občania, ktorí majú trvalý pobyt v častiach Kľúčové a Trenč. Závada si budú môcť prevziať
rozhodnutia tak ako každoročne, a to v budove Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom
a v Kultúrnom stredisku v Trenč. Závade. Bližší termín Vám bude oznámený cestou
mestského rozhlasu.
+
MUDr. Hammerová oznamuje svojim pacientom že od 1.6.2017 dôjde k ukončeniu
činnosti tejto ambulancie. Následnú starostlivosť o pacientov prevezme od 1.6.2017 MUDr.
Dráb. Ak by si niekto chcel vyzdvihnúť zdravotnú dokumentáciu, môže tak urobiť
v ambulancii MUDr. Hammerovej do 30.5.2017. Nevyzdvihnuté karty budú prevezené
do ambulancie MUDr. Drába. MUDr. Hammerová praje všetkým pacientom veľa zdravia
a ďakuje za dôveru.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie pozýva
svojich členov na jednodňový autobusový zájazd do Brna a jaskyne Macocha, ktorý sa
uskutoční v sobotu 27.5.17. Odchod autobusu bude o 6,10 hod. z autobusovej zastávky
na Mierovom nám. v Nemšovej. Účastnícky poplatok je 10,-€ za osobu. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť osobne u p. Mariana Králika, bytom Nemšová, ul. SNP č. 134/45. Pri prihlasovaní
je potrebné oznámiť meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho
preukazu a zároveň je potrebné uhradiť účastnícky poplatok. Upozornenie: je potrebné
si zameniť české koruny.
+
Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko
a Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho
centra v Nemšovej. vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade
v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Dňa 14. júna 2017 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová
na ulici Odbojárov „Deň otvorených dverí“. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná
svätá omša a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené
občerstvenie. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci so Slovenským červeným krížom
Ľuborča a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi, ktoré bude prebiehať v priestoroch
Centra sociálnych služieb Nemšová v doobedňajších hodinách v čase od 7.30 do 10.30 hod.

Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle:
0903 382 237.

