Hl. 29.6.2017
+
Mestský úrad Nemšová oznamuje, že pre poruchu zberného vozidla ROTOPRES
nebude vyvezený bioodpad z hnedých zberných nádob z časti mesta Nemšová. Sú to časti
NIVA, STRŽA a časť ulice J. Palu. Náhradný termín vývozu je zajtra, v piatok v čase od 7,00
hod. do 11,00 hod. Bioodpad môžete priviezť do kompostárne aj vlastnými dopravnými
prostriedkami v piatok v čase od 16 hodiny do 18:30, alebo v sobotu od 9 hodiny do 15 h.
hodiny. Ďakujeme za pochopenie.
+
Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na koncert
Franty a Vojtu
Nedvědovcov s kapelou, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29. júna o 19 hodine vo veľkej sále
Kultúrneho centra v Nemšovej. Vstupenky v hodnote 9,- € si môžete zakúpiť jednu hodinu
pred začiatkom predstavenia v kultúrnom centre.
Príďte zažiť neopakovateľný večer s najkrajšími pesničkami „Bratov Nedvědovcov“, ako
Rúže z papíru, Skládanka, Banská Bystrica, Na kameni kámen, Devatenáct let, Na dlani jednu
z tvých řas a mnohé ďalšie.
+
Mestský úrad v Nemšovej Vás srdečne pozýva v nedeľu 2.7.17 o 15 hod.
do Amfiteátra mestského múzea v Nemšovej na koncert Dychového orchestra Mór
z Maďarska a Dychového orchestra Krnov.
+
Cukrárska výroba v Borčiciach prijme do TPP cukrára/cukrárku, pomocnú silu a pani
na upratovanie s nástupom ihneď. Zamestnávateľ vyžaduje precíznosť, zručnosť a pozitívny
vzťah k práci. Výhodou sú voľné víkendy a výborný pracovný čas. Bližšie informácie získate
na tel. č. 0905 401 738 - pani Tóthová, alebo osobne vo výrobe.
+ Firma P&P import s.r.o. oznamuje že výkup papiera za ktorý môžete následne získať
toaletné papiere, hygienické výrobky, alebo doplnkový tovar sa uskutoční zajtra, v piatok
30. 6. 2017 nasledovne:
16,00 - 16,15 hod. – v časti Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou,
16,20 - 16,25 hod. – v časti Ľuborča, autobusová zastávka - kopec
16,30 - 16,35 hod. – v časti Trenčianska Závada pri potravinách
16,45 – 17,00 hod. – v časti Ľuborča, pred potravinami CBA
17,10 - 17,30 hod. – v časti Nemšová, Mierové námestie
17,35 - 17,45 hod. – v časti Nemšová, pred bývalým kinom
17,50 – 18,00 hod. – v časti Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
+
Minifutbalový klub FC Niva Vás pozýva na 7. ročník tradičného turnaja v malom
futbale NIVA CUP 2016. Turnaj sa uskutoční v sobotu 1.7.2017 od 8.30 hod na ihrisku
v Ľuborči. Zúčastní sa ho 24 mužstiev.
Pre deti bude pripravený skákací hrad, pre dospelých súťaž v kopaní penált a meranie
rýchlosti strely o hodnotné ceny. Turnaj vyvrcholí o 19.00 tej hodine, kedy je naplánované
finále turnaja. Od 20.00 hodiny bude v areáli ihriska tanečná zábava s DJ ROBOM na ktorú
Vás organizátori srdečne pozývajú.

