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+ Mestský úrad oznamuje občanom, že zajtra,  v utorok 8. marca sa uskutoční zber odpadového 
kuchynského oleja vo všetkých mestských častiach. Na mestskom úrade ste si mohli a naďalej 
môžete prevziať lievik, ktorý sa dá našróbovať na akúkoľvek plastovú fľašu a je uzatvárateľný. 

Do plastovej, priehľadnej PET fľaše môžete nalievať len kuchynský olej, masť a tuk. 
Zakázané je vlievať motorový olej. Dobre uzatvorené priehľadné fľaše môžete vyložiť pred 
svoje rodinné domy a v bytových domoch pri kontajnery na komunálny odpad do 7.00 hod. 
ráno.  
 
+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová, poriadatelia Bazáriku Mama a 
Ja Vás srdečne pozývajú  na bazárikové stretnutie, predaj detského oblečenia, hračiek, potrieb 
pre deti a doplnkov a oblečenia pre dospelých v sobotu 19.marca v čase od 8.00-15.00 hod, 
do Kultúrneho centra Nemšová. Ak máte záujem o predaj alebo bližšie informácie volajte  sa 
na číslo telefónu 0907 630 779 alebo 0908 030 474, alebo v MC Púpavka.  
 
 
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Divadelné predstavenie situačnej komédie  „Aj 
muži majú svoje dni“ v nedeľu, 3. apríla 2016 o 18.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra 
v Nemšovej. Cena vstupenky je 15,- €,  predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade 
v Nemšovej počas pracovnej doby a cez Ticketportál. 
    Srdečne vás pozývame stráviť večer plný zábavy s pesničkami, vtipným prekáraním večne 
proti sebe stojacich svetov mužov a žien, so skvelými humornými situáciami  a príležitosťami 
pre štvoricu výnimočných hercov - komikov. Účinkujú: Milan Bahúl, Branislav Deák, Gregor 
Hološka, Ján Jackuliak, v aleternácii Marián Mitaš.  
 
 
+ Firma z Čadce pozýva občanov na predajnú akciu ktorá sa koná v utorok 8. marca 
v Kultúrnom stredisku v Ľuborči v čase od 10.00 hod do 17.00 hod. Ponúka široký sortiment 
textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich potrieb, kuchynských potrieb, bylinné masti a iný 
spotrebný tovar. Novinkou je z ruskej medicíny jazvečia masť, krém zo žraločej chrupavky, 
krém so včelým jedom. 
 
 
 

 


