Hl.: 6.5.
Mesto Nemšová v spolupráci s Kresťansko-demokratickým klubom v Nemšovej
srdečne pozývajú všetky mamičky , babičky a prababičky na oslavy Dňa matiek, ktoré sa
uskutočnia v nedeľu 8. mája o 15.00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej.
Vystúpia deti a žiaci materských škôl, základných škôl, Základnej umeleckej školy a deti
občianskeho združenia Čistá duša v Nemšovej.
Slovenský rybársky zväz, MsO Trenčín poriada preteky mladých rybárov v sobotu 7.
mája za každého počasia na Štrkovisku v Nemšovej.
Program pretekov : 7,00 – 8,00 hod. - výdaj štartovacích lístkov 8,00 – 12,00
hod. - preteky a 12,00 – 12,30 hod. - vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.
ŠTARTOVNÉ ZDARMA! MAXIMÁLNE 100 PRETEKÁRSKYCH MIEST!
Pretekov sa môžu zúčastniť deti do 14 rokov Slovenského rybárskeho zväzu a Moravského
RZ.
Bude udelených 10 hlavných cien a ďalšie ceny budú udelené podľa počtu získaných bodov.
O OBČERSTVENIE BUDE POSTARANÉ !
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová oznamuje včelárom, že dňa 7.mája 2016 bude
vykonávať chemickú ochranu proti škodcom v repke ozimnej v katastrálnom území Ľuborča
na parcele Ploštiny.
Pestovateľ domácej zeleniny ponúka na predaj dnes na tržnici pri Mestskom múzeu zeleninu
ako zemiaky, cibuľu, kaleráb, uhorky, rajčiny, papriku, mrkvu, petržlen a priesady. Pestovateľ
sa zdrží do 15.30 .
Súkromný podnikateľ ponúka na predaj sliepky nosnice červené 9 mesačné plemeno
Moravia, 28 týždňové mládky v plnej znáške plemeno ISSA Brown a jedno týždňové mládky
plemeno Morávia červené.
Predávať sa bude dnes nasledovne:
v Nemšovej pri mestskom múzeu v čase od 14.30 do 14.50
V Ľuborči pri kultúrnom stredisku v čase od 14.50 – 15.00
v Trenčianskej Závade pri Jednote v čase od 15.00 do 15.15. a
v Kľúčovom pri požiarnej zbrojnici v čase od 15.15 do 15.30.
Hľadá sa čierny poľovný pes, slovenský kopov – fenka. počúva na meno Džena. stratila sa
včera 5. mája ráno v katastri Trenčianska Závada. Majiteľ ponúka nálezcovi odmenu.
V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte Mestský úrad alebo číslo telefónu 0911
779 398.

