Hl.: 17.6.2016
+
Zajtra v sobotu, v čase od 8,00 do 10,00 hod. v Nemšovej na tržnici pri mestskom
múzeu bude súkromný podnikateľ predávať dáždniky z pevnej oceľovej konštrukcie s 50 % nou zľavou z pôvodnej ceny a liečivé masážne gély. Okrem predaja bude poskytovať
aj služby, ako opravu dáždnikov, brúsenie nožov, aj do mäsových mlynčekov, brúsenie
nožníc a iného kuchynského náradia. Na tieto služby poskytuje zľavu 20 % pre dôchodcov.
+
Hydinárska farma Nitra bude predávať zajtra v sobotu, 28 týždňové mládky v plnej
znáške jarabaté, plemeno Issa Brown a plemeno Satex , biele. Predaj sa uskutoční nasledovne:
- od 9,00 hod. do 9,20 hod. v Nemšovej, na tržnici pri mestskom múzeu,
- od 9,20 hod. do 9,30 hod. v časti Ľuborča pred KS,
- od 9,30 hod. do 9,40 hod. v časti Trenčianska Závada pred predajňou,
- od 9,45 hod. do 10,00 hod. v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.
+
Pohostinstvo Dvorec vás pozýva na 4. ročník Nemšovského kotlíkového guláša, ktorý
sa uskutoční zajtra, 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.
+
Samopestovateľ ponúka jahody formou samozberu v Trenčíne pri letisku (Biskupice)
od 8,00 hod. do 19,00 hod. denne, aj cez víkend, v sobotu a nedeľu. Bližšie info získate na tel.
čísle 0904 226 866, pán Haman.
+
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.
+
Pekáreň Sézam na ul. Rybárskej v Nemšovej prijme do pracovného pomeru silu
na výrobu sladkého pečiva. Nástup je možný ihneď. Záujemci sa môžu hlásiť na tel. čísle:
0915 758 467.
+
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.
+
Polícia ČR žiada o vyhlásenie nezvestnej osoby v miestnom rozhlase.
Ide o osobu Věra STRNKOVÁ, rodená Janáčová, nar. v roku 1966, bytom Brumov –
Bylnice.
Táto odišla z domu dňa 15.06.2016 v čase o 06:30 hod. a doteraz o sebe nepodala nikomu
správu.
Nezvestná by mala mať na sebe tmavé nohavice a tmavú mikinu a tiež by mala mať
ruksak.
Akékoľvek informácie volajte na linku 158.

