Hl. 21.5.2018
+
Našli sa kľúče pri záhradkárskej osade Bočky. Ich majiteľ si ich môže prísť
vyzdvihnúť na mestský úrad v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Súkromný predajca z Nových Zámkov predáva dnes od 11.00 do 12.00 hod na tržnici
pri mestskom múzeu jahody v 2 kg baleniach za 4 eurá.
+
Súkromný podnikateľ z Nitry bude predávať dnes od 12.00 do 12.20 v Nemšovej,
na tržnici pri mestskom múzeu, v čase od 12.20 -12.30 hod. v m.č. Ľuborča, pri potravinách
CBA a v čase od 12.30.- 12.40 hod. v m.č. Kľúčové, pri hasičskej zbrojnici
22 týždňov mládky nosnice červené ISA BROWN, 7 mesačné nosnice Morávia červené
a 7 mesačné nosnice Lohman biele.
+
Základná umelecká škola Nemšová oznamuje, že prijímacie skúšky do hudobného,
výtvarného a tanečného odboru sa budú konať v dňoch 23. a 24.mája, v čase od 14.00
do 17.00 hod. v budove Základnej umeleckej školy Nemšová, ul. Ľuborčianska 2.
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra v čase od 11,00 hod. na mestskej tržnici
v Nemšovej pri múzeu jablká, hrušky a jahody.
+
Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční
zajtra,
v utorok 22.5.2018, v Kultúrnom stredisku Ľuborča od 10-tej do 17-tej hod. V ponuke budú
mať široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb,
bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny.
+
Firma P&P import s. r. o. oznamuje že vo štvrtok, 24. 5. 2018 bude vykupovať papier
nasledovne:
- od 16,00 - 16,10 hod. – v m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
- od 16,15 - 16,20 hod. – v m.č. Ľuborča, autobusová zastávka, kopec
- od 16,25 -16,30 hod. – v m.č. Trenčianska Závada, pri potravinách
- od 16,40- 16,55 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA
- od 17,05 - 17,30 hod. – v m.č. Nemšová, Mierové námestie
- od 17,40 - 17,50 hod. – v m.č. Nemšová, pred bývalým kinom
- od 18,00 - 18,15 hod. – v m.č. Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.

+
Krajská organizácia Únie žien Slovenska Trenčín v spolupráci s Galériou
M.A. Bazovského v Trenčíne Vás srdečne pozývajú dňa 24. mája o 16.30 hod. do Galérie
M. A. Bazovského v Trenčíne na tradičný koncert mladých umelcov Trenčianskeho kraja,
ktorý je venovaný Milošovi Alexandrovi Bazovskému. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.

+
Kamenárstvo MK granit s.r.o. Nosice ponúka kompletné kamenárske práce:
- výrobu, predaj a montáž pomníkov,
- laserové gravírovanie fotografií,
- obnova pomníkových zostáv a starého písma,
- doplnenie údajov na pomník,
- predaj rámov, krycích platní a hrobiek,
- výber z 500 druhov písma a 1000 krížov.
Ponúkajú zľavy až do výšky 40% a pri objednávke kompletného žulového hrobu dostanete
pomník zdarma. Bližšie informácie získate na tel.č. 0948 611 810, alebo
na mkgranit@centrum.sk.

