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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz papiera sa uskutoční v utorok
15. marca vo všetkých mestských častiach. Vyvážajú sa rodinné domy, bytové domy aj
podnikatelia. Nádoby na papier vyložte do 6,00 hodiny ráno.
+ Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra, v utorok, 15.3.216 od 8 do 15 hod.
na trhovisku v Nemšovej pri mestskom múzeu, jablká v 5 kg balení a zemiaky v 15 kg balení
za výhodné ceny.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že v stredu 16.-eho a vo štvrtok, 17. marca
sa uskutoční zber konárov z jarného rezu stromov a kríkov od rodinných domov. Žiadame
občanov, ktorí nemajú možnosť individuálneho odvozu konárov do kompostárne na ulici
Gorkého a využijú službu mesta, aby konáre upravili na približne 1 meter dĺžky, zviazali
do zväzkov primeranej veľkosti na ručnú manipuláciu a v uvedené dni vyložili pred svoje
rodinné domy spôsobom neohrozujúcim bezpečnosť. Žiadame občanov, aby po zbere konárov
vyčistili chodníky od drobných zvyškov bioodpadu.
+ Pestovateľská pálenica Nemšová oznamuje, že prevádzka pálenice bude do konca mesiaca
marec ukončená, a tak vyzýva pestovateľov ktorí majú záujem o vypálenie ovocných kvasov,
aby sa prihlásili priamo v pálenici, alebo na tel. číslach 6598 597 a 0907 597 785.
+ Materské centrum Púpavka, Mierové námestie 93, budova kúpaliska pozýva mamičky
a oteckov:
- v stredu, 16.3. v čase od 10,00 do 11,00 hod. na cvičenie FIT mama – Happy baby cvičenie
v šatkách a nosičoch pod vedením Zuzky Hošovej, v čase od 17,00 do 18,00 hod. na tvorivé
dielničky, na tému Veľká noc a v čase od 18,30 do 19,30 hod. na jogu pre mamičky
pod vedením Ing. Danky Sádovskej,
- v piatok, 18.3. v čase od 10,00 do 11,00 hod. na piloxing-box, pilates, dance. Cvičenie pre
mamičky so Zuzkou Hošovou,
- sobotu 19.3. v čase od 8,00 do 15,00 hod. na bazárik v kultúrnom centre Nemšová. Ak máte
záujem o predaj alebo bližšie informácie, volať môžete na čísla telefónu 0907 630 779 a
0908 030 474, alebo vás budú informovať priamo v MC Púpavka.
Materské centrum Púpavka ďalej oznamuje, že herňa bude otvorená:
- v pondelok od 9,30 do 11,30 hod. a od 16,30 do 18,30 hod.,
- v stredu od 9,30 do 11,30 hod. a od 16,30 do 18,30 hod.,
- v piatok od 9,30 do 11,30 hod.
Tešia sa na vašu účasť.

+ 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 a vtipným prekáraním,
rozohrané situácie ktoré prinesú množstvo zábavných momentov, nečakaných zvratov
a zápletiek a možno aj odpoveď na otázku, či je vôbec možné žiť bez žien a ich večných
mánií.

+ „Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov
v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov
v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane
pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať
oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie
uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €. Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez
meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný
v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.“

