Hl. 9.6.2017
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom m.č. Kľúčové, že budúci týždeň
v pondelok od 13 hod. do 14,30 hod. si budú môcť v priestoroch hasičskej zbrojnice
v Kľúčovom prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok
na komunálny odpad za rok 2017. Zároveň je možné uhradiť dane a poplatky v hotovosti.
- Ďalej oznamujeme občanom m.č. Trenčianska Závada že budúci týždeň v utorok, od 13 hod.
do 14,30 hod. si budú môcť v priestoroch Kultúrneho strediska v Trenčianskej Závade
prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na komunálny odpad
za rok 2017. Zároveň je možné uhradiť dane a poplatky v hotovosti.
+
Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na koncert Bratov Nedvědovcov ,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29. júna o 19 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra
v Nemšovej. Vstupenky v hodnote 9 € si môžete zakúpiť od budúceho týždňa, od pondelka
12. júna na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Mesto Nemšová hľadá terénnu opatrovateľku na plný úväzok počas zastupovania
dlhodobej PN. Miesto výkonu práce je v domácnosti, u klienta. Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské vzdelanie + 220 hod. akreditovaný kurz opatrovania. Nástup je možný ihneď.
Bližšie informácie získate v CSS Nemšová alebo na čísle telefónu 0918 767 384.
+
Mestský úrad v Nemšovej upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov
na ich zákonom stanovenú povinnosť, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave
pravidelným a včasným odstraňovaním burín a vykosením tráv, aby nedošlo k ich šíreniu
na okolité pozemky.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes od 11.30 hod. na mestskej tržnici
v Nemšovej pri múzeu slovenské jablká.
+
Súkromný chovateľ z Nitry Vám bude predávať dnes, 19 týždňové mládky, nosnice
začínajúce znášku, ISA BRAWN červené, 7 mesačné nosnice Morávia, červené kohúty
a 9 mesačné nosnice. Predaj sa uskutoční nasledovne:
- v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu od 13.15 hod. do 13.35 hod.,
- v m.č. Ľuborča pri predajni potravín CBA od 13.40 hod. do 13.50 hod.,
- v m.č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou od 13.50 hod. do 14.00 hod.
+
Hľadá sa psík, plemeno Welsh teriér, čierno – šedej farby, s hnedou hlavou a hnedými
nohami. Počúva na meno Agy. Má na sebe reflexné prvky. Majitelia prosia o pomoc
pri hľadaní. V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte číslo 0915 033 523.
+
Výbor SBUL Nemšová, oznamuje svojim členom, že organizuje brigádu, ktorá sa
uskutoční v sobotu, 10.06.2017. Zraz bude na čerpacej stanici na ulici Slovenskej armády
o 06.45 hod. Kto pôjde vlastným autom, v Brádelskom potoku o 07.00 hod. Je potrebné vziať
si so sebou rukavice, jedlo a pitný režim. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda
neuskutoční.

+
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.
Športové oznamy:
- Dnes o 17.30 hod. sa na futbalovom štadióne TJ Ľuborča uskutoční majstrovský zápas mužov medzi
domácimi a hráčmi z TJ Čachtice.
- V nedeľu o 17.00 hod. sa na futbalovom štadióne FKS Nemšová uskutoční majstrovský zápas mužov
medzi domácimi a hráčmi z FK Komárno.

