Hlásenie 1.3.2019
+
Mestský úrad v Nemšovej Vás srdečne všetkých pozýva na Fašiangový karnevalový
sprievod v utorok 5 marca. Hrá dychová hudba Nemšovanka pod vedením p. Jána Staňu,
spieva Folklórna skupina Liborčan pod vedením p. Alžbety Gurínovej ďalej účinkuje
Základná umelecká škola v Nemšovej. Karnevalový sprievod začína o 15.00 od bývalého kina
do amfiteátra KC, kde pokračuje o 15.30 pochovávaním basy. Diskotéka a karneval pre deti
s vyhodnotením masiek sa koná vo veľkej sále KC od 16.30 . srdečne pozývame všetky deti
a rodičov. Podávajú sa tradične šišky, zakúpiť si môžete mäsové výrobky.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená
v sobotu 2.marca v čase od 9.00 do 12.00 hodiny
+
Dychová hudba Vlčovanka srdečne pozýva všetkých priaznivcov dychovej hudby na
stretnutie priateľov dychovky, ktoré sa bude konať v sobotu 16. marca v Kultúrnom centre
Nemšová so začiatkom o 19.30 . účinkovať budú známe dychové hudby: Bodovanka,
Drietomanka, Textilanka a Vlčovanka. Ako hosť včera vystúpi Dychová hudba Moravská
veselka. Účastníkov podujatia čaká okrem dobrej dychovky aj bohatá tombola. Vstupenky si
možno objednať na telefónnom čísle 0908 279 462. Cena vstupenky je 25€. usporiadatelia sa
tešia na Vašu účasť.
+
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, Ľuborča oznamuje
vlastníkom pôdy, že bude v mesiaci február vyplácať nájomné za pôdu, každú stredu v čase
od 08:00 – 15:00 hodiny. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 741 371.
+
PD Vlára Nemšová, farma Kľúčové hľadá do trvalého pracovného pomeru
zamestnancov do živočíšnej výroby k hovädziemu dobytku na pozíciu: dojič, nadháňač,
traktorista a ošetrovateľ HD.Viac informácií na tel.č. 0903942109.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať dnes na trhovom mieste pri mestskom
múzeu od 12.30 do 13.30 jablká a hrušky.
+
Dňa 2.3.2019 o 19:00 hod sa uskutoční stretnutie s prezidentským kandidátom Judr.
Štefanom Harabinom v Dome kultúry v Nemšovej.
Všetci sú srdečne vítaní.

