MsR 7.2.2020
+ Kresťanskodemokratický klub Nemšová srdečne pozýva občanov na zhromaždenie členov a
sympatizantov Kresťanskodemokratického klubu Nemšová, ktoré sa uskutoční v nedeľu
9.februára 2020 o 15,00 hod. v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. Na zhromaždení sa predstavia
kandidáti do NR SR za KDH, pán Čaučík - riaditeľ Dobrej noviny, pán Michalčík - organizátor
Pochodu za život, pani Ocilková - prolife aktivistka.
+ Slovenský červený kríž Miestny spolok SČK Ľuborča pozýva svojich členov a občanov na
Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v KS Ľuborča v nedeľu 16.2.2020 o 15.00 hod.
+ Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová, oznamuje priateľom a rodičom školy, že dňa
12. februára 2020 (streda) sa uskutoční Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov
v čase od 8.00 hod. do 13.30 hod. Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa chcú pozrieť na
vyučovanie, počítačové učebne, jazykové učebne a ostatné priestory našej školy. Tešíme sa na
Vašu účasť a dúfame, že aj takýmto spôsobom podporíte našu školu.
+Pani Šimková Elena prijme do pracovného pomeru pracovníčku do predajne Potraviny na 6hodinový pracovný úväzok, môže byť aj nevyučená, prípade dôchodkyňa. Bližšie informácie
získate priamo v prevádzke potraviny Šimková alebo na čísle telefónu 032/6598334.
+Hľadá sa osobný asistent pre muža so zdravotným postihnutím do Horného Srnia. Bližšie
informácie získate na čísle telefónu 0908 876 920
+Dňa 11.2.2020 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžete si nechať bezplatne skontrolovať vnútro očný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové
rámy.Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na tržnici pri múzeu, v čase od
11:00 do 12:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.
+ Gazdovstvo Uhliská Vás srdečne pozýva v sobotu 8. februára od 10.00 hodiny na gazdovskú
zabíjačku. Budete môcť ochutnať zabíjačkové špeciality. Okrem mäsových výrobkov budú
v predaji aj jablká. V hale bude prebiehať vodenie na koníkoch pre deti ako aj verejný jazdecký
tréning. O dobrú náladu sa postará živá hudba. Doprava je zabezpečená zdarma z Nemšovej,
Mierov. nám. O 10.00 hod.

