+
Firma P&P import oznamuje, že v sobota 22. 4. 2017 bude vykupovať papier a následne
odovzdávať servítky, toaletný papier, kozmetické vreckovky a pod.
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly
Zber sa uskutoční nasledovne:
V čase: 11,00 - 11,15 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
11,20 - 11,25 hod. - Ľuborča, autobusová zástavka kopec
11,30 - 11,35 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách
11,45 - 12,00 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA
12,10 - 12,30 hod. - Nemšová, na mestskej tržnici pri múzeu
12,35 - 12,45 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom
12,50 - 13,00 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP

+ Firma JUKKA bude predávať v sobotu 22. apríla to je v sobotu v čase od 14.15 do 15
hodiny na mestskej tržnici pri múzeu stromčeky v výsadbe a to jablone, huršky, marhule,
broskyne, odolné slivky, ryngloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové a kríkové
rezistentné egreše stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice,
čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky,
javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.

+
Súkromný podnikateľ z Poľska Vám ponúka ihneď po vyhlásení na tržnici pri
mestskom múzeu jablká v 4 kg baleniach a zemiaky v 15 kg baleniach za veľmi výhodné
ceny. Podnikateľ sa zdrži do 15 hodiny.

+
Občianske združenie Klub Skalničkárov Trenčín Vás pozýva na výstavu skalničiek,
sukulentov a bonsají do Kultúrneho domu v Trenčíne v Zlatovciach. Výstava sa uskutoční na
Hlavnej ulici, oproti reštaurácií Kamenec v dňoch 21. apríla to je v piatok v čase od 9 do 17
hodiny a v sobotu 22. apríla v čase od 9 do 16 hodiny. V ponuke sú výpestky členov klubu
ako skalničky, sukulenty, ihličnany, kaktusy.
+
Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko
a Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho
centra v Nemšovej. vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade
v Nemšovej počas úradných hodín.

