Hl. 10.11.2017
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes na mestskej tržnici v Nemšovej pri múzeu
od 13.00 do 14.15 hod. jablká v 5 kg balení a aj na váhu, hrušky a karfiol.
+
Mesto Nemšová, TJ Ľuborča, Champion Club a PD Vlára Nemšová Vás srdečne
pozývajú na 49. ročník „ Behu okolo Ľuborče“, ktorý sa uskutoční zajtra, v sobotu 11.11.2017
od 10 hod. na štadióne TJ Ľuborča. Slávnostné otvorenie pretekov bude o 11,15 hod.
+
PEREGRÍN, občianske združenie na pomoc onkologickým pacientom oznamuje, že
od septembra 2017 začalo prevádzkovať požičovňu zdravotných pomôcok. Zapožičať
si môžete: elektrické polohovateľné lôžko s matracom a hrazdou, invalidný vozík, zdvihák,
WC kreslo, chodúľku, chodítko so 4 kolieskami , chodítko vysoké, sprchovaciu stoličku,
WC nástavec plastový, šlapák na nohy a tlakomer digitálny. Podmienkou zapožičania
zdravotnej pomôcky klientovi sú jeho vážne zdravotné ťažkosti, potvrdené ošetrujúcim
lekárom. Poplatok za požičanie je podľa aktuálneho cenníka. Bližšie informácie získate
u p. Anky Kebískovej, č.t. 0904 373 416 a u p. Jany Králikovej, č.t. 0905 596 949.
+
Autoservis Peter Koníček v Nemšovej na ul. Ľuborčianskej prijme do zamestnania
automechanika a pomocného pracovníka do autoservisu s nástupom ihneď. V prípade záujmu
môžete kontaktovať tel. číslo 0905 959 810.
+
MUDr. Jozef Škunta oznamuje svojim pacientom že od 13.11.2017 do 16.11.2017
bude čerpať dovolenku. Zastupuje MUDr. Dráb.
Športové oznamy:
+
V Mestskej športovej hale v Nemšovej sa zajtra, v sobotu od 16 hod. uskutoční
majstrovský zápas vo flórbale extraligy žien medzi domácimi hráčkami z Nemšovej
a súperkami z Tvrdošína.
+
Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie
„ Nevyliečiteľní “ v utorok, 21. novembra 2017 o 18,00 hod. do veľkej sály KC v Nemšovej.
Vstupné je 10,-€. Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných
hodín.
Vážení spoluobčania, môžete sa tešiť na miestami lyrickú a miestami bláznivú komédiu.
Spleť lások, citov, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených
do rúk psychológom, ktorí sami potrebujú odbornú pomoc prinesie množstvo komických
situácií. A samozrejme, to všetko vás čaká v príťažlivom hereckom obsadení Otto Cibulka,
Helena Krajčiová, Lenka Barilíková, Csongor Kassai a Kamil Mikulčík.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke
o Nemšovej sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.

