Hl. 20.1.2018
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 14.30 do 15.00 hod. v amfiteátri
mestského múzea jablká a hrušky.
+
Firma FM RECYKLING oznamuje občanom že dnes bude vykupovať papier,
za ktorý bude následne odovzdávať toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky
a servítky. Výkup sa uskutoční nasledovne:
- 16,00 - 16,15 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
- 16,20 – 16,35 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA
- 16,40 - 17,00 hod. - Nemšová, Mierové námesti
- 17,10- 17,15 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom.
+
Kresťanskodemokratický klub Nemšová Vás srdečne pozýva na zhromaždenie členov
a sympatizantov Kresťanskodemokratického klubu Nemšová, ktoré sa uskutoční dňa 21.1.18,
t.j. v nedeľu o 15,00 hod. v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. O občerstvenie je postarané.
Na stretnutie s Vami sa tešia usporiadatelia.
+
Autoškola Semafor oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny
B – osobný automobil, že dňa 26.1.2018 otvára ďalší kurz vo svojom stredisku v Dubnici nad
Váhom, Obrancov mieru 354/32. Zraz o 16 hod. na parkovisku pred budovou Kamon časť
Kolonky. Možnosť platby aj na splátky. Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v deň otvorenia,
prípadne na čísle telefónu 0905 258 283 alebo na www.autoskolasemafor.sk. Každý účastník
kurzu dostane darček.
Šport:
+
V sobotu sa v Mestskej športovej hale Nemšová od 14.00 hod. uskutoční majstrovský
zápas extraligy vo flórbale žien. Domáca Nemšová hrá so súperkami z Pruského.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Oznamujeme občanom že začal predaj vstupeniek na 23. Mestský ples Nemšová, ktorý
sa bude konať 27. januára 2018 o 19 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1.
Do tanca bude hrať a o vašu zábavu sa postará hudobná skupina Happy band orchestra,
ABBA show a tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa, Jána Slezáka. Cena vstupenky je 30,€.
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
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.
+
MsÚ Nemšová vyzýva občanov ktorí neuhradili poplatok za komunálne odpady,
drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti, aby tieto uhradili v čo najkratšom čase.
Včasnou úhradou predídete následným exekučným vymáhaním pohľadávky.

