Hl. 10.05.2017
+
Mesto Nemšová a Kresťanskodemokratický klub v Nemšovej pozývajú mamičky,
babičky, prababičky a ženy na „Oslavy dňa matiek“ v nedeľu, 14.5.2017 o 15 hod. do veľkej
sály Kultúrneho centra v Nemšovej, SNP 1.
+
Súkromný pestovateľ bude predávať zajtra, 11.5.2017 od 14.00 na tržnici v Nemšovej
pri mestskom múzeu jablká, hrušky, rajčiny, uhorky, cibuľu a reďkvičky.
+
Výbor Spoločenstva urbárnikov a lesomajiteľov Kľúčové pozýva svojich členov
v sobotu, 13.5.17 na brigádu do lesného porastu Nad Majerom, kde sa budú ošetrovať
sadenice malých stromov. Prineste si zo sebou motyku a rukavice. Zraz účastníkov bude
o 8,30 hod. na mosteku Slnečná. Za účasť vopred ďakuje výbor urbariátu.
+
Novo otvorená reštaurácia/pizzéria Andrej Gabriš sídliaca na Mierovom námestí
v Nemšovej Vás srdečne všetkých pozýva do prevádzky na denné menu, rôzne minútku
aj pizzu.
+
Predajňa ANKA v Nemšovej pri Čistej duši Vás pozýva na Májový výpredaj textilu 20%-nú zľavu na celý sortiment predajne, ktorý potrvá od 10.05 2017 do 15.5. 2017.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie pozýva
svojich členov na jednodňový autobusový zájazd do Brna a jaskyne Macocha, ktorý sa
uskutoční v sobotu 27.5.17. Odchod autobusu bude o 6,10 hod. z autobusovej zastávky
na Mierovom nám. v Nemšovej. Účastnícky poplatok je 10,-€ za osobu. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť osobne u p. Mariana Králika, bytom Nemšová, ul. SNP č. 134/45. Pri prihlasovaní
je potrebné oznámiť meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho
preukazu a zároveň je potrebné uhradiť účastnícky poplatok. Upozornenie: je potrebné
si zameniť české koruny.
+
Pri príležitosti 100-výročia zjavenia Fatimskej Panny Márie oznamujeme že v nedeľu,
17.5.2017 je zabezpečený autobus, ktorý odvezie pútnikov ku Kaplnke Fatimskej Panny
Márie v Trenčianskej Závade. Odchod autobusu bude o 9 hod. z Nemšovej pred bývalým
kinom a následne z častí Ľuborča a Kľúčové.
+
Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko
a Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho
centra v Nemšovej. vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade
v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Dňa 14. júna 2017 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová
na ulici Odbojárov „Deň otvorených dverí“. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná
svätá omša a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené
občerstvenie. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci so Slovenským červeným krížom
Ľuborča a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi, ktoré bude prebiehať v priestoroch
Centra sociálnych služieb Nemšová v doobedňajších hodinách v čase od 7.30 do 10.30 hod.
Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle:
0903 382 237.

