Hl.: 15.6.2016
+
Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra v čase od 6,00 do 9,00 hod.
na tržnici v Nemšovej pri mestskom múzeu jahody v 2-kg balení v cene 2,50 € za dva
kilogramy. Jeden kilogram jahôd bude stáť 1,25 €.
+
Hydinárska farma Nitra bude predávať zajtra, 16.6.2016 9-mesačné sliepky, nosnice
červené, plemeno Moravia a 28 týždňové mládky v plnej znáške, plemeno Issa Brown
nasledovne:
- od 10,30 hod. do 10,50 hod. v Nemšovej, na tržnici pri mestskom múzeu,
- od 10,50 hod. do 11,00 hod. v časti Ľuborča pred KS,
- od 11,00 hod. do 11,10 hod. v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových fliaš sa uskutoční zajtra,
vo štvrtok, 16.6.2016 v častiach Ľuborča a Kľúčové.
+
Výbor Spoločenstva Bývalých Urbárnikov a Lesomajiteľov Nemšová oznamuje
svojim členom že organizuje brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu,
18.06.2016.
Zraz bude na čerpacej stanici PH na ulici Slovenskej armády 6.45 hod. a kto pôjde vlastným
autom v Brádelskom potoku o 07.00 hod. Vezmite si so sebou rukavice, jedlo a pitný režim.
V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda neuskutoční.
+
Výbor Spoločenstva Urbárnikov a Lesomajiteľov Kľúčové pozýva svojich členov
na brigádu – vyžínanie okolo sadeníc stromčekov, v sobotu, 18.06.2016. Vezmite si so sebou
motyku a rukavice. Zraz účastníkov bude o 8,00 hod. v časti Kľúčové, na moste, ul. Slnečná.
+
Pohostinstvo Dvorec vás pozýva na 4. ročník Nemšovského kotlíkového guláša, ktorý
sa uskutoční dňa 18.6.2016, t.j. v sobotu na futbalovom ihrisku časti Ľuborča. Akcia sa začne
o 11,00 hod. Počas celého dňa budú pre vás a vaše deti pripravené atrakcie ako maľovanie
na tvár, jazda na koňoch, nafukovací hrad, súťaže pre deti, ale aj dospelých. Taktiež je pre vás
pripravená bohatá tombola a v podvečerných hodinách živá hudba.
Ak máte chuť súťažiť, bližšie informácie získate na čísle 0907 306 816, alebo v pohostinstve
DVOREC.
+
Súkromný podnikateľ Peter Chlebana v Hornom Srní vás pozýva v nedeľu, 19.6.2016
o 13,00 hod. na DEŇ OTCOV na Cyklo zrube v Rajkovci. Pre pánov sú nachystané súťaže,
pre deti skákací hrad. Čaká vás dobrá zábava!
+
Pani Šimková Elena prijme do zamestnania brigádničku na zastupovanie letných
dovoleniek do prevádzky Hostinec Šimková na obdobie júl – august. Bližšie informácie vám
budú poskytnuté priamo v prevádzke, alebo na čísle tel. 65 98 334.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na predstavenie pre deti „Smejko a Tanculienka“
do Kultúrneho centra Nemšová v nedeľu, 19.6.2016 o 16 hod. Vstupné sú 4,- €. Vstupenky si
môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.
+
Vážení občania, dňa 24.6.2016 sa v Kultúrnom centre v Nemšovej uskutoční koncert
Ľudovej hudby Kollárovci o 18,00 hod. na ktorý vás srdečne pozývame. Cena vstupenky
je 10,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej
doby.

