Hl. 11.1.2016
+ Zajtra, 12.1.2016 v čase od 9 hod. do 11 hod. na Tržnici pri Mestskom múzeu v Nemšovej
bude firma predávať dáždniky z pevnej oceľovej konštrukcie so zľavou 50 %, z dôvodu
likvidácie predajne a poskytovať služby – opravu dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc a nožov
do mäsových mlynčekov.
+ Mestký úrad v Nemšovej prostredníctvom Verejnoprospešných služieb m.p.o. Nemšová
pripravuje zber živých vianočných stromčekov v utorok 19. januára, teda
v utorok nasledujúceho týždňa. Vašou úlohou je stromčeky dôkladne odzdobiť a keďže sú
biologicky rozložiteľným odpadom, budú dovezené a spracované v kompostárni
Nemšová. V uvedenom termíne vyložte stromčeky ku smetným nádobám a pred svoje
rodinné domy.
Ďakujeme za pochopenie.
+ Gynekologická ambulancia, MUDr. Gejza Mikulčík oznamuje svojim pacientkam, že
od 1.1.2016 preberá starostlivosť o pacientky MUDr. Kotleba. Ordinačné hodiny v Nemšovej
sú nasledovné:
Pondelok 7:30 do 13:00,
Utorok 7:30 do 12:00,
Streda 12:30 do 17:00 hod.
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 21. mestský ples mesta Nemšová, ktorý sa bude
konať 23. januára 2016 v Kultúrnom centre Nemšová. O vašu zábavu sa postará Tanečná
škola Paškovcov, ľudová hudba Borovienka, skupina Replay Band, Matej Koreň – finalista
Superstar 2009, Pavol Hammel a DJ Vašo Hála. Je pre vás pripravená tombola a drink show.
Cena vstupenky je 25,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť počas pracovnej doby na Mestskom
úrade v Nemšovej, vstupenky sa nerezervujú.

+ Firma Job Impulse s.r.o., ponúka okamžitú prácu pre montážnikov v elektrovýrobe priamo
v Trenčíne. Jedná sa o prácu na dve zmeny, doprava je zabezpečená.
Bližšie informácie na tel.č. 0948 430 727 alebo 0948 397 996.“
+ Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom,
darcom krvi, že ďalší odber krvi sa uskutoční dňa 27. 1. 2016 v čase od 7.30 do 10.00 hod.
vo veľkej sále KC v Nemšovej. Je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz a kartu
poistenca. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky SČK pani Alžbety Gurínovej
osobne alebo na čísle tel.: 0905 382 237

