Hl. 21.03.2016
+ Súkromný podnikateľ z Oravy predáva dnes od 12 hod. do 15 hod. na tržnici v Nemšovej
pri mestskom múzeu sušené domáce slivky, brusnice, hrozienka, domácu vegetu bez soli
a glutamanu, domácu mletú papriku, sušený zázvor, zeleninu, domáci sirup čučoriedkový,
brusnicový, malinový a aróniový.
+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej
práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú zajtra, v utorok 22.3.2016 v čase
od 8 do 13 hod. bez dodávky elektriny ulice:
- SNP a Vlárska.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz plastových fliaš sa uskutoční
v stredu, 23.3. v mestských častiach Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 24.3.
v mestských častiach Ľuborča a Kľúčové.
+ Firma P&P import s.r.o. oznamuje že bude vykupovať papier, za ktorý následne odovzdá
toaletný papier, hygienické výrobky a doplnkový tovar v stredu, 23.3.2016 nasledovne:
- v čase od 15,30 - 15,40 hod. – v mestskej časti Trenčianska Závada, pri potravinách
- od 15,45 - 15,55 hod. – v mestskej časti Ľuborča, autobusová zastávka - kopec
- od 16,00 - 16,15 hod. – v mestskej časti Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
- od 16,20 - 16,40 hod. – v mestskej časti Ľuborča, pred potravinami CBA
- od 16,50 - 17,05 hod. – v mestskej časti Nemšová, Mierové námestie
- od 17,10 - 17,15 hod. – v mestskej časti Nemšová, pred bývalým kinom
- od 17,20 - 17,30 hod. – v mestskej časti Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP.
Podmienky výkupu sú nasledovné :
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách alebo v krabiciach,
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY,
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
___________________________________________________________________________

+ 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.
+ Vážení spoluobčania, v piatok 8.4.2016 sa uskutoční o 18,00 hod. v Kultúrnom centre
v Nemšovej koncert spojený s tanečným večerom, na ktorý vás srdečne pozýva kapela
Bečkovi chlapci a pani Oľga Baričičová zo „Šlágra TV“, ako hosť programu vystúpi
„domáca“ kapela BONUS bratov Vavrúšovcov z Nemšovej. Cena vstupenky je 8,-€,
vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.

