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+
Súkromný predajca z Poľska predáva dnes do 15 hod. na mestskej tržnici pri múzeu
jablká v 5-kg balení a zemiaky v 15-kg balení.
+
Súkromný pestovateľ z Veselého predáva dnes od 11 hod. na mestskej tržnici
v Nemšovej pri múzeu Slovenské jablká za výhodnú cenu.

+

Dnes do 12,30 hod. na mestskej tržnici v Nemšovej bude súkromný podnikateľ
predávať dáždniky z pevnej oceľovej konštrukcie s 50 %-nou zľavou z pôvodnej ceny.
Okrem predaja bude poskytovať aj služby, ako opravu dáždnikov, brúsenie nožníc, nožov,
aj do mäsových mlynčekov a iného kuchynského náradia. Na tieto služby bude dôchodcom
poskytovať zľavu 20 %.
+
Hydinárska farma bude predávať dnes: 15 týždňové mládky, nosnice červené za cenu
4,90 € za kus, 10 týždňové mládky červené za cenu 3,70 € za kus, 9 mesačné nosnice vhodné
na chov za cenu 2,50 € za kus. Predaj sa uskutoční nasledovne:
- od 13,00 hod. do 13,30 hod. v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu,
- od 13,30 hod. do 13,40 hod. v časti Ľuborča pred KS,
- od 13,40 hod. do 14,0 hod. v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.
+
Súkromná podnikateľka Angelika predáva dnes od 11 hod. v m. č. Kľúčové
pred hasičskou zbrojnicou za výhodné ceny bavlnené návliečky na dve postele, froté jedno
a dvoj plachty, Larysové deky, dámske elegantné tesilové nohavice, tričká, tepláky, legíny,
bavlnené tričká, šatové zástery, nočné košele a pyžamá, pánske a dámske poltopánky, tielka,
pyžamá a iný tovar.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že budúci týždeň v utorok 4. apríla sa uskutoční
zber fólie a tvrdených plastov vo všetkých mestských častiach.
+
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu
triedič - balič. Požadujeme stredoškolské vzdelanie. Práca je vhodná najmä pre ženy.
Bližšie informácie Vám poskytne JUDr. Barbora Vidomanová, číslo telefónu 6557212,
prípadne sa môžete informovať osobne na personálnom oddelení VETROPACK Nemšová.

