Hl. 14.03.2017
+
Firma Kohaplant, dlhoročný predajca ovocných drevín uskutoční dnes predaj
ovocných stromčekov. Predajný sortiment stromčekov bude nasledovný: Jablone, Broskyne,
Slivky, Hrušky, Marhule, Višne, Ringloty, Liesky, Čerešne srdcovky, Nektarinky. Ríbezle
červené, biele a čierne, nenáročné na pestovanie. Egreše biele a červené, odrody odolné proti
múčnatke. Čučoriedky, Malinočernice Tayberry, Brusnice, Černice Orkan, Zemolez,
Aktinídia-kiwi- mrazu odolná, Vinič stolový, Maliny, Amelanciér, balené ruže. Špeciálne
hnojivo na podporu koreňového systému. Korene sú ošetrené špeciálnym disperzným gélom,
ktorý chráni korene pred vysušením.
Predaj sa uskutoční nasledovne:
- od 15 hod. do 15,30 hod. na trhovisku v Nemšovej pri múzeu,
- od 16 hod. do 16,30 hod. v m. č. Ľuborča pred KS,
- od 17 hod. do 17,30 hod. v m. č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.
Príjmu brigádnikov, bližšie informácie získate priamo u predajcu.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že vývoz PET fliaš sa uskutoční zajtra, v stredu
15.3.17 v mestských častiach Nemšová a Trenč. Závada a vo štvrtok, 16.3.17 v mestských
častiach Ľuborča a Kľúčové.
+
Pestovateľ z Poľska bude predávať zajtra od 8 do 15 hod. na trhovisku v Nemšovej,
pri mestskom múzeu jablká v 5-kg bal. a zemiaky v 15-kg bal.
+
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení primátor mesta zvoláva
24. neplánované mestské zastupiteľstvo zajtra, 15. marca 2017 o 17.00 hodine do zasadačky
Kultúrneho centra, ul. SNP 1, na poschodí.
Program:
- Voľba návrhovej komisie,
- Požiadavka spoločníkov RVS Vlára - Váh na zvýšenie základného imania spoločnosti
a zmenu hlasovacích práv v Spoločenskej zmluve v súvislosti s realizáciou projektu
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia čističky odpadových vôd
Nemšová,
- Návrh nového člena do Dozornej rady MAS Vršatec za Mesto Nemšová,
- Záver.
+
Minulý týždeň sa našiel v m. č. Trenčianska Závada - 3 ročný vlčiak, bez obojka,
známky a bez začipovania. Pes je hravý, zdá sa že nie je mimo domova dlho a je poslušný.
Majiteľ sa môže prihlásiť na mestskom úrade v Nemšovej, tel. 032/6509613 alebo
na gazdovstve Uhliská v Trenčianskej Závade.
+
Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú na Mini
bazárik do Kultúrneho strediska v Ľuborči v piatok, 17.3.2017 od 14 do 17 hod. a v sobotu,
18.3.2017 od 9 do 11,30 hod. Mamičky si môžu predávať aj samé. Príjem označených
vecičiek na predaj bude v piatok, 17.3. od 9,30 do 11,30 hod. Bližšie informácie získate
priamo v Materskom centre Púpavka, alebo na tel. číslach: 0905 476413 a 0907 344014.

