Mestský úrad v Nemšovej žiada občanov bývajúcich na Ul. Šidlíkové aby
v pondelok 3. Júna parkovali vozidlá len na jednej strane vozovky tak, aby bol
umožnený prejazd nadrozmerného nákladu ktorý prepravuje Slovenský
vodohospodársky podnik pre úpravu koryta rieky Vlára.
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje zmenu otváracích hodín na kompostárni ul.
Gorkého v Ľuborči v mesiacoch jún-september nasledovne:
Streda 16.00 -18.00
Piatok 16.00 -18.00
Sobota 9.00 -15.00
Občianske združenie HUBERT Ľuborča, v spolupráci s mestom Nemšová, 117.
zbor skautov sv. Františka z Assisi, Poľovníckym združením Háj Kľúčové, lubom
turistov Ľuborča, dobrovoľníkmi a nadšencami prírody, vás z príležitosti Júnmesiac poľovníctva a ochrany prírody pozýva na 12.ročník Deň svätého Huberta
dňa 1. júna 2019 o 1300 hod. pri Studničke pod Košármi v Ľuboreckej doline –
smer Antonstál. Je pripravený bohatý program. Na všetkých poľovníkov,
lesníkov, rybárov, turistov, milovníkov prírody, širokú verejnosť, deti a mládež sa
tešia organizátori Dňa sv. Huberta.
Teoz, s.r.o. Otrokovice vás pozýva na vyhliadkové jazdy Moravským drakom –
autovláčikom v sobotu 1. Júna z Nemšovej v čase od 9.00-11.00 v cene 2 €, 2 júna
v nedeľu v čase 9.00-12.00 a od13.00-17.00 v cene 2 €. Pre deti do 3 rokov je
jazda zdrama, kapacita je 36 miest. Ďalej na deň sv. Huberta 1. Júna v sobotu
bude vláčik premávať z Nemšovej do Ľuboreckej doliny v čase 13.00-16.00 v cene
2€ a smer Antonstál od 17.00-21.00 v cene 3 €.
Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová, prijme
do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu robotník údržby mestskej zelene,
údržby komunikácií a iných komunálnych služieb s nástupom do zamestnania –
ihneď. Bližšie informácie na tel. čísle 0326598422, alebo osobne v kancelárii
Verejno – prospešných služieb, Mierové námestie 21 v Nemšovej.
Predajňa potravín na ul. Odbojárov – Potraviny Kamenec prijmú do pracovného
pomeru predavačku s nástupom ihneď. Bližšie informácie dostanete v predajni.
Ďalej predajňa potravín 365 ul. Janka Palu prijme brigádničky s nástupom ihneď.
Taktiež bližšie informácie v predajni.
Pestovateľ z Veselého ponúka na predaj jablká a jahody v piatok 31.5.2019 od
13.00 do 14.00 hod. na trhovisku pri mestskom múzeu.

Mestské divadlo Trenčín pre vás prichystalo komédiu s Karolom Čálikom a
herecami z Bratislavy a z Trenčína “Nikto nie je dokonalý alebo pobozkaj tetu
Myrtle”, ktorá sa uskutoční dnes 31.5. o 18.30 v KC Nemšová. vstupenky
v hodnote 10eru si môžete zakúpiť priamo pred predstavením v KC Nemšová.
Nenechajte si ujsť túto úžasnú komédiu so skvelými hereckými výkonmi.
Súkromný chovateľ z Nitry Vám bude predávať 18 týždňové mládky plemeno
Moravia a Dominand – ďalej ponúka 7 mesačné nosnice v plnej znáške plemeno
ISA Brown červené. Podnikateľ sa zdrží nasledovne
od 13.30 do 13.50 – na mestskej tržnici pri múzeu
Od 13.50 do 14.00 v Ľuborči pred potravinami CBA
Od 14.00 do 14.15 v Trenčianskej Závade pri potravinách
Od 14.15 do 14.30 V Kľúčovom pri hasičskej zbrojnici

Pestovateľ z Poľska Vám bude predávať dnes na tržnici pri mestskom múzeu
ihneď po vyhlásení a zajtra od 7.00 do vypredania jahody
Obec Dolná Súča srdečne pozýva občanov dňa 1. júna
na 47. ročník festivalu dychových hudieb ,, Hečkova Súča“ spojení s tanečnou
zábavou.
Na festivale sa predstavia:
Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečka pri OcÚ v Dolnej Súči
Dychový orchester Morava zo ZUŠ v Hulíne ČR
Dychová hudba Kamarádi
Dychová hudba Opatovanka
Dychová hudba Legrúti ČR
Po skončení festivalu sa na námestí uskutoční do skorých ranných hodín tanečná
zábava. Do tanca a na počúvanie bude vyhrávať dychová hudba Legrúti. V rámci
festivalu sa budú konať obecné oslavy Medzinárodného dňa detí.
Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie, grilované špeciality a pre
deti nafukovací hrad a maľovanie na tvár. V prípade nepriaznivého počasia sa
festival a tanečná zábava koná v kultúrnom dome.
Obec Dolná Súča Vás Srdečne pozýva

