Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz papiera sa uskutoční v utorok
19. januára vo všetkých mestských častiach. Vyvážajú sa rodinné domy, bytové domy aj
podnikatelia. Nádoby na papier vyložte do 6,00 hodiny ráno.
Mestký úrad prostredníctvom Verejnoprospešných služieb m.p.o vykonáva
zber živých vianočných stromčekov v utorok 19. januára. Vašou úlohou je stromčeky
dôkladne odzdobiť a keďže sú biologicky rozložiteľným odpadom budú dovezené
a spracované na kompostárni v Nemšovej. V uvedenom termíne vyložte stromčeky ku
smetným nádobám a pred svoje rodinné domy.
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz plastových fliaš sa uskutoční
v stredu 20.1. v časti Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok 21.1. v časti Ľuborča
a Kľúčové.
Firma SAGI s.r.o. Žilina oznamuje občanom že dňa 19.1.t.j. v utorok bude vykupovať papier
za ktorý následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky
a servítky nasledovne:
od 16,00 do 16,30 v m. časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou,
od 16,30 do 17,00 hod. v m. časti Ľuborča pred KS,
od 17,00 do 17,30 hod. na Mierovom námestí v Nemšovej,
a od 17,30 do 17,50 hod. na parkovisku pred bývalým kinom v Nemšovej.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 21. mestský ples mesta Nemšová, ktorý sa bude
konať v sobotu 23. januára v Kultúrnom centre Nemšová. O vašu zábavu sa postará Tanečná
škola Paškovcov, ľudová hudba Borovienka, skupina Replay Band, Matej Koreň – finalista
Superstar 2009, Pavol Hammel a DJ Vašo Hála. Je pre vás pripravená tombola a drink show.
Cena vstupenky je 25,- €. Posledné vstupenky si môžete zakúpiť počas pracovnej doby na
Mestskom úrade v Nemšovej.
Firma z Čadce pozýva občanov na predajnú akciu ktorá sa koná v utorok 19. januára
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.

