Hlásenie rozhlasu 04.09.2020:
+ Predajca čučoriedok z Martina bude predávať na trhovisku v Nemšovej pri
múzeu lesné čučoriedky za cenu 4€/1 l, pri odbere 10l a viac za cenu 3,50€/l.
Lesné brusnice za cenu 5,-€/1 l a domáce sirupy z lesných plodov. Predaj sa
uskutoční ihneď po vyhlásení do 12,30 hod.
+ Našiel sa zväzok 4 kľúčov na Ústrednom cintoríne v Nemšovej, ul. Moravská.
Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Ms úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+ Základná umelecká škola Nemšová Vás pozýva na prijímacie skúšky
do tanečného, výtvarného, hudobného a literárno – dramatického odboru,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. a 9. Septembra, v čase od 14 do 17 hodiny
v priestoroch Základnej umeleckej školy Nemšová, ul. Ľuborčianska č. 2.
Na štúdium do všetkých odborov budú prijímané deti, ktoré dovŕšili k 1.1.2020
5 rokov. Viac informácií nájdete na webstránke škola www.zusnemsova.sk.
+ Výbor Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Kľúčové oznamuje
svojim členom, že dňa 5.9.2020, t.j. v sobotu bude vyplácať dividendy za rok
2019, v čase od 16 do 20 hod., v kancelárii SBUL Kľúčové - materská škôlka.
Výbor žiada členov aby si priniesli so sebou číslo bankového účtu, aby platby
mohli ísť priamo na bankový účet. Výbor urbariátu ďakuje za porozumenie.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že dňa 7.9.2020, t.j. budúci týždeň
v pondelok bude zber opotrebovaného kuchynského oleja a v utorok, 8.9.2020
zber tetra pakov a kovových obalov vo všetkých mestských častiach.
+ Mäsovýroba Hôrka, s.r.o. Vás pozýva na nákup do znovuotvorenej predajne v
obci Bolešov. Predajňa je otvorená v utorok až piatok, od 8:00 do 16:30 a v
sobotu od 6:00 do 11:30. Príďte si nakúpiť denne čerstvé mäso a mäsové
výrobky. Tešíme sa na Vašu návštevu.
+ Mesto Brumov –Bylnice Vás srdečne pozýva na 17. Ročník medzinárodného
závodu horských bicyklov ktorý sa uskutoční 5. septembra, t.j. v sobotu na
Námestí Synkové, cieľ bude v športovo rekreačnom areály. Detské závody
začnú o 10 hod. a hlavný závod o 13 hod.
+ Kapela Huncúti a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú osláviť 5. výročie
založenia a pôsobenia kapely Huncúti. Koncert sa pre Vás uskutoční dňa
13. septembra t.j. v nedeľu o 19 hodine vo veľkej sále kultúrneho centra
v Nemšovej. Vstupné je dobrovoľné.
+ Občianske združenie Slovenská dychová hudba Vás srdečne pozýva na
Michalskú hodovú zábavu ktorá sa bude konať v sobotu 26.9.2020 o 20:00 hod.
vo veľkej sále kultúrneho centra v Nemšovej. Do tanca Vám zahrá nová dychová
hudba ,,Dychovica Tour BAND“ pod vedením Petra Černičku a vo vinárni DJ
Janečka. Predpredaj vstupeniek a rezervácia miesta je v pizzérii Nemšovanka
(kultúrny dom). Cena vstupného je 5,-€. Príďte sa zabaviť na ľudové piesne,
šlágre, Repete, oldies a československé hitovice. Pre Michalov je pripravené
špeciálne
prekvapenie.

