Hl. 03.05.2017
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, vo štvrtok 4.5.2017 bude z dôvodu
školenia zamestnancov zatvorený.
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra od 14.30 hod. na tržnici pri mestskom
múzeu slovenské jablká, hrušky, rajčiny, cibuľu, zemiaky, reďkovku, uhorky a jarnú cibuľku.
+
Gazdovstvo Uhliská Vás srdečne pozýva v sobotu 6.mája na 4. ročník detských
pretekov v parkúrovom jazdení „ Benjamin Cup“. Preteky budú prebiehať od 10 hodiny.
Gazdovstvo Uhliská srdečne všetkých pozýva.
+
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín poriada „Preteky
mladých rybárov“ v sobotu, 6.5.2017 za každého počasia na Štrkovisku Nemšová. Preteky
sa začnú o 7 hod., do 8 hod. bude výdaj štartovacích lístkov. Samotné preteky sa budú konať
od 8 do 12 hod., v čase od 12 hod. do 12,30 hod bude vyhlásenie výsledkov a odovzdanie
cien. Štartovné je zdarma. Pretekov sa môžu zúčastniť deti do 14 rokov. O občerstvenie bude
postarané.
+
Penzión FOX ponúka prácu na pozíciu obsluha v kaviarni + recepcia. Ďalej ponúka
nenáročnú prácu pre chyžnú na pár hodín denne. Viac informácia získate v kaviarni FOX
alebo na telefónnom čísle 0902 339 215. Zároveň sa oznamuje aj zmena otváracích hodín
kaviarne od pondelka do piatku od 8.00 do 20.00 hodiny.
+
Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko
a Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho
centra v Nemšovej. vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade
v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Dňa 14. júna 2017 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová
na ulici Odbojárov „Deň otvorených dverí“. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci
s Červeným krížom v Nemšovej a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi, ktoré bude
prebiehať v priestoroch Centra sociálnych služieb Nemšová v doobedňajších hodinách v čase
od 7.30 do 10.30 hod. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej
na telefónnom čísle: 0903 382 237. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná svätá omša
a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené občerstvenie.

