Hlásenie zo dňa 17. októbra 2022
+
JUDr. Miloš Mojto kandidát na primátora Nemšovej v komunálnych voľbách 2022
pozýva všetkých občanov na jeho predvolebné mítingy, ktoré sa uskutočnia v nasledovných
dňoch:
23. októbra 2022 o 18:00 v hasičskej zbrojnici Kľúčové
24. októbra 2022 o 18:30 vo veľkej sále Kultúrneho centra Nemšová.
JUDr. Miloš Mojto je pripravený odpovedať na akékoľvek vaše otázky. Všetci ste srdečne
vítaní.
+
Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na koncert pri príležitosti mesiaca úcty
k starším Koncert sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2022 o 16. hodine vo veľkej sále
Kultúrneho centra v Nemšovej. Hrať pre vás bude Dychová hudba Legrúti z ČR.
+
Mesto Nemšová a Redakčná rada Nemšovského spravodajcu vás pri príležitosti
25.
výročia vzniku Nemšovského periodika srdečne pozýva na vernisáž výstavy „ Nemšovské
noviny – Nemšovský spravodaj – Nemšovský spravodajca“, ktorá uskutoční 19.10.2022 t.j.
v stredu o 16.30 hodine v Mestskom múzeu.
Výstava Nemšovského spravodajcu tak uzatvára triptych výstav: 25 rokov Nemšovského
spravodajcu, model mosta a výstavu historických fotografií - 100 rokov od úvodných prác na
moste T. G. Masaryka cez rieku Vlára a kópiu 780. rokov starej prvej písomnej zmienky obcí
Ľuborča a Nemšová. Všetky tri výstavy sú pre občanov prístupné do 31.12.2022 ako súčasť
osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky. V prípade komentovanej prehliadky
ktorejkoľvek výstav kontaktujte na email: nemsovsky.spravodajca@gmail.com .
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že bude mimoriadny vývoz BRO v dňoch
17.10., 18.10. 19.10.2022 t. j. v pondelok, utorok a stredu.
+
Predajňa Farmárik v Bolešove vám ponúka možnosť zakúpiť rezanú kapustu. Cena za
1kg je 0,80 centov. Režeme každý piatok a v utorok. Taktiež Vám ponúkame možnosť
objednať si jablká na kvas v cene 0,27 centov za 1 kg.
Objednávky rezanej kapusty a jabĺk na kvas je potrebné nahlásiť vopred na našej predajni
v Bolešove oproti kostolu alebo na tel. čísle 0948 957 951 a na našej stránke
www.farmarik.sk.
Tešíme sa na Vašu návštevu a ďakujeme za využitie našich služieb. Váš Farmárik.
+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz veľkoobjemového odpadu, elektro odpadu
a nebezpečného odpadu bude pokračovať v Nemšovej v dňoch 20. a 21.10 2022.
+ Oznamy z kategórie straty a nálezy: Našli sa dioptrické okuliare. Majiteľ si ich môže
vyzdvihnúť na Mestskom úrade počas otváracích hodín.
+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 18. októbra
v čase od 12.00 do 14.00 na tržnici pri mestskom múzeu rôzne ovocie a zeleninu.

