Oznamy 17.4.2019
•

Firma P&P import s.r.o. Trenčín oznamuje, že dnes 17. 4. vykonáva zber papiera v čase:
15,30 - 15,40 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
15,45 - 15,50 hod. - Ľuborča, na kopci
15,55 - 16,00 hod. - Trenčianska Závada, pri predajni potravín
16,10 - 16,25 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA
16,35 - 16,50 hod. - Nemšová, Mierové námestie
16,55 - 17,05 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom
17,10 - 17,20 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách ani krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť odstránené tvrdé obaly

•

Firma JUKKA bude predávať v sobotu 20.4. v čase od 14:15 do 15:00 hodiny pri kultúrnom
centre v Nemšovej ovocné dreviny stromčekové 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 ešte dnes 17. 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.

•

Potraviny CBA v Ľuborči vám ponúkajú akciu na vybrané druhy alkoholu so zľavou 27%
z ceny.

•

Občianske združenie Klub skalničkárov Trenčín v spolupráci s Obecným úradom Skalka nad
Váhom vás pozývajú na výstavu skalničiek, ihličnanov, sukulentov, kaktusov a bonsají
v Kultúrnom dome v Skalke nad Váhom v stredu 1.5. v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.

•

Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať vo štvrtok 18.4. na tržnici pri mestskom múzeu
jablká a cukrovinky v čase od 13.00 do 14.00 hodiny.

•

Mesto Nemšová oznamuje, že začína výber daní z nehnuteľností a komunálneho odpadu
v meste Nemšová.

•

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.

•

Mesto Nemšová oznamuje, že Zberný dvor na ulici Borovského bude v piatok 19.4.2019
zatvorený. V sobotu 20.4.2019 bude otvorený v riadnom čase od 9:00 do 17:00 hodiny.

