MsR: 17.2.2020
+ Oznamujeme občanom, že v sobotu 22.2. bude otvorená kompostáreň v čase od 10.00
do 12.00.
+ Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, Nemšová časť Ľuborča
oznamuje, že bude vyplácať nájomné za prenájom pôdy v stredu v čase od 08:30 hod
do 15:00 hod.
V prípade bližšej informácie kontaktujte PD Vlára Nemšová Annu Tupý Chlebanovú
na telefónom čísle 0905741 371
+ Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová prijme upratovačku na zastupovanie počas
pracovnej neschopnosti na kratší pracovný čas od 02. 03. 2020.
Informácie u riaditeľky školy na čísle telefónu 0918 450 657.
+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v utorok 18.2. od
10-tej do 17-tej hod v kultúrnom stredisku Ľuborča. Ponúka široký sortiment textilu,
obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný
spotrebný tovar za výhodné ceny.
+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t.j. 18.2. na tržnici pri mestskom
múzeu jablká a hrušky od 11.00 do 12.30
+ Súkromný pestovateľ zo Slovenska ponúka dnes, v čase ihneď po vyhlásení do 14,30
hod. na trhovisku v Nemšovej a v čase od 14.30. do 14.45 pri PZ v Kľúčovom na
predaj: ovocie a zeleninu z vlastnej produkcie a to Jablká odrody citrónky, golden
delicius, fuji, idared, šampión a jonagold, balené sú po 5 Kg. Ďalej ponúka hrušky
odrody konferencia, konzumné zemiaky, cibuľu, mrkvu, petržlen a cviklu, sušené
slivky, brusnice zázvor ananás, 4 druhy fazule , mak a vlašské orechy lúpané. Cesnak
paličák ozimný.

+ Oznamujeme občanom že dňa 19.2.2020 príde do nášho mesta pojazdná predajňa
mäsa a mäsových výrobkov firmy Domáca mäso výroba, s.r.o. Myjava. Predávať bude
v čase : od 9.30-10.30 v mestskej časti Kľúčové pred Hasičskou zbrojnicou, od 10.4511.15 v mestskej časti Ľuborča pred Kultúrnym domom a od 11.30-12.00 v mestskej
časti Trenčianska Závada pred obchodom potravín. Mäso je vyrobené a spracované na
Slovensku, pochádza z regionálnych chovov myjavskej oblasti. Predajňa bude chodiť
pravidelne každú druhú stredu v mesiaci a to vždy v párny týždeň.

