Hl. 25.11. 2016
+
Pestovateľ z Veselého predáva dnes ihneď po vyhlásení na mestskej tržnici pri múzeu
Slovenské jablká za veľmi výhodnú cenu.
+
Farský úrad a Knižnica sv. Antona Paduánskeho v Nemšovej Vás srdečne pozývajú
na prednášku a besedu s biblistom Dr. PAVLOM VILHANOM, predsedom Výboru
Slovenskej biblickej spoločnosti, ktorá bude v nedeľu, 27. novembra o 15.00 hod.
v Kostole sv. Michala Archanjela.
Prednáška bude spojená s VIANOČNÝM PREDAJOM.
Z produkcie Vydavateľstva SLOVENSKÁ BIBLICKÁ SPOLOČNOSŤ si môžete kúpiť
hodnotné knihy, publikácie, CD, DVD, audio nahrávky pre dospelých, aj z bohatej
ponuky vianočných darčekov pre najmenšie i staršie deti: rozprávky, biblické príbehy,
puzzle, skladačky, hlavolamy, kreslené príbehy a mnohé interaktívne tituly zamerané na
poznávanie Biblie a formovanie charakteru. Všetko v zaujímavej zľavnenej ponuke.

+
B & B Business Group SK ponúka voľné pracovné miesta pre ženy aj mužov
v blízkom okolí. Jedná sa o prácu na 1 – 3 zmeny, s nástupom ihneď. Je možnosť pracovať
v elektrovýrobe, strojárstve, aj v automobilovom priemysle. V prípade záujmu volajte na čísla
0918 959 891 alebo 0905 335 532.
+
Mesto Nemšová v spolupráci so Základnou umeleckou školou Vás pozývajú privítať
Mikuláša v pondelok, 5.12.2016 pri Mestskom múzeu o 15.30 hod. Čaká Vás rozsvietenie
vianočného stromčeka, vianočné pásmo žiakov škôl, primátorská kapustnica, medovina, punč,
varené víno, vianočné trhy a sladké darčeky.
+
Mesto Nemšová pozýva všetky deti na ĽADOVÉ VIANOCE, ktoré sa uskutočnia
v Kultúrnom centre Nemšová v nedeľu, 11.12. 2016 od 15.00 do 18.00 hod. Čakajú na Vás
maskoty ANNY, ELSY a OLAFA, skákajúci hrad, detské ihrisko, tvorivé dielne, interaktívne
súťaže, pekné darčeky. Cena vstupenky sú 4 eurá za dieťa. Rodičia majú vstup voľný.
Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
Oznamujeme občanom, že Hydinárska farma Podhájska ponúka občanom očistené morky
o váhe 8 – 20 kg v cene 4 € za kg, a gazdovské kačice dokrmované kukuricou o váhe cca 2,5
– 3,5 kg v cene 4,50 € za kg. V cene je zahrnutý dovoz do našej obce (mesta).
Tovar bude zákazníkom dodávaný postupne od vyhlásenia do Vianoc a dovoz farma
zákazníkom vopred oznámi.
Objednávky farma prijíma do vypredania zásob, preto je potrebné nahlásiť ich čo najskôr na
telefónnom čísle 0918 450 703, kde občania dostanú aj podrobné informácie.
Uvedené číslo telefónu nájdu občania aj na webovej stránke www.morky.sk
+
Športový oznam. V Mestskej športovej hale Nemšová bude v sobotu a v nedeľu
pokračovať podľa vyžrebovania 23. ročník zimnej halovej miniligy .

