Hlsáenie 24.6.2020
+
V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej
na deň 25. júna 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul.
SNP č. 1, na prízemí. S nasledovným programom
+

Mesto Nemšová oznamuje občan, že vývoz BRO sa uskutoční vo štvrtok 25. júna z Nemšovej.

+
Mestský úrad v Nemšovej ďalej oznamuje, že zajtra 25. júna sa v prípade priaznivého počasia
otvára kúpalisko v Nemšovej od 12 hodiny.
+
Majiteľ predajne Zoti na ulici J. Palu 11, Vás všetkých srdečne pozýva do znovuotvorenej
vinotéky, kde Vám ponúka široký sortiment vína – fľaškového i čapovaného a drobný tovar
+
Súkromný podnikateľ z Nitry Vám bude predávať zajtra 25. júna 28 týždňové nosnice plemeno
Morávia červené v znáške nasledovne
Nemšová tržnica pri mestskom úrade 11.00 do 11.20
Ľuborča pri kultúrnom stredisku 11.20 do 11.30
Kľúčové pri požiarnej zbrojnici 11.30 do 11.45
+
Rádio Muzika Vás pozýva na kocnert v nedeľu 28. júna o 16 hodine do KC Nemšová, kde
vystúpia: Pavol Laták, Duo Mirka a Ondrej, Božanka, Melodic – Majo Hija a Harmonikár Damián.
Vstupné je 10€. vstupenky si môžete rezervovať na čísle telefónu 0911 898 885 formou SMS – Vaše
priezvisko a počet vstupeniek, alebo si môžete zakúpiť priamo na mieste.
+
Súkromný podnikateľ z južného Slovenska vám bude predávať jahody 2 kg balenie v cene 5€za
balenie a to vo štvrtok 25 . júna v čase od 6.30 do 9. hodiny na tržnici pri mestskom múzeu.
+
súkromný pestovateľ z Veselého vám bude predávať zajtra 25. júna v čase od 11.00 do 13.00
na tržnici pri mestskom múzeu jahody 2kg za 4,60€, broskyne 1,70/kg a jablká. Pri kúpe jahôd je
potrebné si priniesť svoje nádoby.

