Hl. 27.4.2018
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes na mestskej tržnici v čase od 13 do 14 hod.
jablká a hrušky na váhu.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že si môžu na Mestskom úrade
v Nemšovej, v kancelárii č. 113 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na komunálny odpad za rok 2018.
- Daň a poplatok je možné uhradiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Zároveň oznamujeme
občanom - majiteľom psov, aby si prekontrolovali evidenčné číslo psíka, pridelené mestom
Nemšová. V prípade že psík nie je zaevidovaný, bude mu evidenčné pridelené.
- Občania, ktorí majú trvalý pobyt v m. častiach Kľúčové a Trenčianska Závada si budú môcť
prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok
na komunálny odpad tak ako každoročne, v budove Hasičskej zbrojnice m.č. Kľúčové
a v Kultúrnom stredisku m.č. Trenčianska Závada. Bližší termín bude oznámený v mestskom
rozhlase.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Tradičné stavanie májov a lampiónový
sprievod v pondelok, 30.apríla. Stavanie májov začne nasledovne:
- o 17.30 hod. v m. č. Trenčianska Závada pri ihrisku,
- o 18.00 hod. v m. č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou,
- o 18.30 hod. v m. č. Ľuborča pri kultúrnom stredisku,
- o 19.00 hod. v Nemšovej, v amfiteátri múzea. O 20.30 hod. začne lampiónový sprievod
cez Nemšovú po uliciach Janka Palu a Sklárskej. Účinkovať bude Folklórna skupina
Liborčan, Hudobná skupina NGO pod vedením Pavla Králika a žiaci ZUŠ v Nemšovej.
Srdečne vás pozývame.
+
Materská škola na ul. Odbojárov s elokovanými triedami na ul. Kropáčiho,
Ľuborčianskej a Trenčianskej pozýva budúcich škôlkarov na podávanie prihlášok
na predprimárne vzdelávanie v dňoch od 2. do 4. mája, v čase od 11,00 do 15,00 hodiny
v kancelárii riaditeľky na ul. Odbojárov. Pri tejto príležitosti sú srdečne pozvaní rodičia
s deťmi na Deň otvorených dverí v dopoludňajšom čase 2.mája vo všetkých prevádzkach
školy.
+
Ranč 13 Vás srdečne pozýva na Folkový festival, ktorý sa uskutoční zajtra, v sobotu
28.4.2018 o 12 hodine. Tešiť sa môžete na vystúpenie folkových kapiel, kulinárske špeciality
miestnej kuchyne, pripravený je bohatý animačný program pre deti i dospelých. Ste srdečne
pozvaní oddýchnuť si pri skvelej muzike v príjemnom prostredí Ranču 13 v Antonstálskej
doline.
+
MUDr. Škunta oznamuje svojim pacientom, že od 30.4.2018 do 5.5.2018 bude čerpať
dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Dráb.
+
Pracovníčky predajne textilu Anka na ulici Janka Palu v Nemšovej pri Čistej duši,
Vás pozývajú na veľký letný výpredaj tovaru – blúzky, nohavice, tričká, tepláky, svetre, šaty
za polovičné ceny. Akcia trvá od 2. do 12. mája.

+
Mesto Nemšová a Galéria European Art house vás srdečne pozývajú na kurzy:
Keramiky a Poverpolu.
- Kurz Poverpolu pod vedením certifikovanej arteterapeutky
Mgr. Evy Černokovej sa začína 3. mája 2018 o 16 hodine v Galérií, na ulici Topoľová 13
/za letným kúpaliskom/. Cena kurzu je 29€. V cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie
o absolvovaní kurzu, arteterapia.
- Kurz keramiky na hrnčiarskom kruhu pod odborným vedením nevidiacej keramikárky Soni
Zeliskovej sa začína 7. mája 2018 o 17 hodine taktiež v Galérii, na ul. Topoľová č. 13. Cena
kurzu je 20 €, v cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, arteterapia.
Na kurzy sa môžete zapísať osobne v Galérii, alebo telefonicky na tel.č. 0903 697 886.

