Hl. 29.05.2015

Vážení občania!
Súkromný podnikateľ z Poľska predáva dnes na Mierovom námestí v Nemšovej jablká v 4 kg
balení a zemiaky v 15 kg balení za veľmi výhodné ceny. Predávať sa bude do 16 hod.
ZUŠ Nemšová, Mesto Nemšová a 117. Zbor sv. Františka z Assisi vás pozývajú na Cestu
rozprávkovým lesom pri príležitosti sviatku MDD v nedeľu 31. mája 2015, so štartom od 13.
hod. od budovy ZUŠ Nemšová, Ľuborčianska 2. Posledný štart skupiny bude o 15.30 hod. Čakajú
na vás rozprávky pre malých aj veľkých, prekvapenia, zábava, tvorivé úlohy, sladká, či vecná
odmena. Stánok s občerstvením a predovšetkým dobrá diskotéka, vodné bubliny, skákacie
trampolíny, hrad, streľba z luku a ďalšie atrakcie plné zábavy. Pri ZUŠ Nemšová bude
prichystané ohnisko s možnosťou opekania vlastných dobrôt. Do terénu si zoberte pevnú obuv,
terén je vhodný aj pre detské kočíky. Organizátori sa tešia na vašu účasť.
Mestský úrad v Nemšovej oznamujeme občanom, že budúci týždeň v utorok, 2. júna sa uskutoční
zber tetrapakových a kovových obalov vo všetkých mestských častiach.
Grillbar Nemšovská pivnica na Mierovom námestí 24 Vás pozýva na tanečnú zábavu, ktorá sa
uskutoční zajtra, 30.05. 2015 od 19:00 hod. Do tanca zahrá hudobná skupina Petra Chlebanu Bana Band. Rezervácia stola možná na tel. čísle: 0919 232 696.
Občianske združenie PEREGRÍN v spolupráci s Mestom Nemšová, Vás srdečne pozýva
na Zber bylín ktorý sa uskutoční - 2. júna 2015 (v utorok).Zraz účastníkov bude o 15. 30 hod.
pred budovou múzea. V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie preložené na iný termín.
MAS Vršatec ponúka brigády na mesiace jún a júl. Hľadá dobrovoľníkov na zber dotazníkov ku
novej stratégii ISRU, Integrovanej stratégii rozvoja územia. Odmena: 0,20 € za 1 vrátený
dotazník. Miesto výkonu práce: všetky členské obce MAS Vršatec: Bohunice, Bolešov, Borčice,
Červený Kameň, Dolná Súča, Dulov, Horná Súča, Hrabovka, Ilava, Kameničany, Krivoklát,
Mikušovce, Nemšová, Pruské, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské
Podhradie, Zamarovce. V prípade záujmu kontaktuje prosím kanceláriu MAS Vršatec
na masvrsatec@masvrsatec.sk, 032/6401061, 032/6401072, alebo na FB.

