Hl. 18.5.2018
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes v čase od 13,00 do 14,00 hod.
na mestskej tržnici v Nemšovej pri múzeu jablká a hrušky.
+
Stavebniny Brumov - Antonín Lysák vás srdečne pozývajú dnes do 15.15 hod.
na predvádzaciu akciu kamienkového koberca, ktorá bude prebiehať v určitých časových
úsekoch. Viac informácií nájdete na stránke www.stavebninybrumov.cz.
+
Gazdovstvo Uhliská Vás srdečne pozýva zajtra, v sobotu 19. mája na 5. ročník
detských pretekov v parkúrovom jazdení Benjamín Cup. Preteky budú prebiehať
od 10 hodiny. Príďte podporiť mladých jazdcov.
+
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne odvoláva čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 16.mája 2018. Od uvedeného dátumu nie je
potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiarov.
+
Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční budúci týždeň
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.
+
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.
Športové oznamy:
+
Zajtra, v sobotu sa od 10 hod. v Mestskej športovej hale Nemšová uskutočnia
Majstrovstvá SR vo flórbale mladších žiačok. Štartujú družstvá z Banskej Bystrice,
Kysuckého Nového Mesta a Nemšovej.

