Oznamy 15.4.2019
*Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t. j. 16.4.2019 o 11.00 na tržnici pri mestskom
múzeu jablká.
* Značka ŠKODA Vám ponúka zažiť vzrušujúce momenty. Využite jedinečnú šancu vyskúšať si naživo
najlepšie modely ŠKODA KODIAQ, KAROQ, OCTAVIA a SUPERB. Unikátna roadshow prebieha
od 16. – 17.4.2019 v areáli Auto-centrum, a.s. Dubnica n/V. Rezervujte si čo najskôr testovaciu jazdu
na www.skodaroadshow.sk. Viac informácií na webovej stránke alebo priamo v showroome. Príďte
zažiť neopakovateľný deň so značkou ŠKODA.
* Firma P&P import s. r. o. Trenčín oznamuje, že v stredu 17. 4. 2019 vykonáva zber papiera v čase:
Od 15.30 hod. do 17.20 hod. na tradičných stanovištiach:
v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou,
v Ľuborči na kopci,
v Trenčianskej Závade pri predajni potravín,
v Ľuborči pred potravinami CBA,
v Nemšovej na Mierovom námestí,
v Nemšovej pred bývalým kinom,
v Nemšovej pri potravinách Mlyny na ul. SNP.
Papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitových taškách a krabiciach.
Balíky nesmú obsahovať KARTÓNY a z kníh musia byť odstránené tvrdé obaly.
* Ako každý rok na jar, oslovujeme občanov mesta, bytové spoločenstvá, spoločenské organizácie,
podnikateľov, obchodné a prevádzkové zariadenia, Vetropack a.s., PD Vlára, VÚ, školy, aby sa zúčastnili
prác jarného upratovania.
Čistia sa tradične verejné priestranstvá, chodníky, krajnice, okolie sídlisk a rodinných domov, okolie
prevádzok, škôl, cintorínov. Spoločenské organizácie a školy čistia vybrané úseky aj v extraviláne.
Veríme, že si nájdete čas a aktívne sa zúčastnite na prácach jarného upratovania. Robíme to pre nás,
pre naše mesto,pre seba, aby sme sa v prostredí, v ktorom žijeme cítili dobre.

*Firma JUKKA bude predávať v sobotu 20. 4. v čase od 14:15 do 15:00 pri kultúrnom centre
v Nemšovej ovocné dreviny stromečkové a kríkové , okrasné dreviny a iné.

*Materská škola na ulici Odbojárov a jej elokované triedy Vás srdečne pozývajú pri príležitosti Dňa
Zeme na Ekovýstavu, ktorá bude otvorená v dňoch 15.-18.apríla v mestskom múzeu v čase
od 14,30 do 16,30 hodiny.
Symbolickým vstupným sú uzávery z PET fliaš pre Kristínku. Tešíme sa na Vašu návštevu.

