Hl. 30.11. 2016
+
Pestovateľ z Veselého predáva dnes od 16,30 hod. na mestskej tržnici pri múzeu
Slovenské jablká za veľmi výhodnú cenu.
+
Zajtra, v čase od 08.00 do 10.00 hod. v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu
bude súkromný podnikateľ predávať pevné dáždniky, liečivé a masážne gély. Okrem predaja
bude opravovať dáždniky, brúsiť nože, brúsiť nožnice a iného kuchynského náradia.
+
Gazdovstvo Uhliská Vás pozýva na Mikuláša, ktorý sa bude konať v piatok,
2. decembra od 15 hod. v Hostinci Gazdovstva. Sprievodným programom bude vodenie
na koníkoch, verejný tréning malých jazdcov, kreatívne vianočné dielničky a samozrejme
nebude chýbať Mikuláš s dobrotami. Všetci ste srdečne vítaní.
+
Gazdovstvo Uhliská ponúka na predaj kvalitné domáce mäsové výrobky, klobásky,
párky, paštéty, jaternice, slaninu. V rámci Nemšovej a okolí je možnosť dovozu domov.
Výrobky si môžete zakúpiť v Hostinci Gazdovstva Uhliská, alebo objednať telefonicky.
+
Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. s prevádzkou v Trenčíne príjme do zamestnania
operátorov/operátorky do elektrovýroby na 2- a 3- zmennú prevádzku s nástupom ihneď.
Ponúka motivačné zložky mzdy, závodné stravovanie za zvýhodnené ceny, príspevok
na dopravu do práce. V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie do Trenčína,
príp. sa informujte telefonicky na čísle 0911 363 238.
+
Mesto Nemšová oznamuje že divadelné predstavenie Zlatá baňa, ktoré sa malo konať
v nedeľu, 4.12.2016 je z technických príčin zrušené.
+
Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou školou Vás pozývajú privítať
Mikuláša v pondelok, 5.12.2016 pri Mestskom múzeu o 15.30 hod. Čaká Vás rozsvietenie
vianočného stromčeka, vianočné pásmo žiakov škôl, primátorská kapustnica, medovina, punč,
varené víno, vianočné trhy a sladké darčeky.
+
Mesto Nemšová pozýva všetky deti na ĽADOVÉ VIANOCE, ktoré sa uskutočnia
v Kultúrnom centre Nemšová v nedeľu, 11.12. 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Čakajú na Vás
maskoty ANNY, ELSY a OLAFA, skákajúci hrad, detské ihrisko, tvorivé dielne, interaktívne
súťaže, pekné darčeky. Cena vstupenky sú 4 eurá za dieťa. Rodičia majú vstup voľný.
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie pozýva
na kultúrno-spoločenské posedenie ku dňu osôb so zdravotným postihnutím v piatok,
9.12.2016 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Hornom Srní.

