Hlásenie 3.3.2020
+

Drahí páni pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pozvite svoje drahé

polovičky na skvelý hamburger od Juniora a Šuhajíkov pri panvici a potom Vám
nemšovské ženy ukážu ako sa hrá play – off florbalovej Hyundai extraligy a to
všetko v sobotu 7. marca o 14 hodine v Kultúrnom centre Nemšová a následne
v športovej hale.

+

Mesto Nemšová Vás pri príležitosti Medzinárodného dňa žien srdečne

pozýva na koncert hudobnej skupiny Eminent, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca
o 15. hodine v Kultúrnom centre v Nemšovej na ulici SNP. Vstup je zdarma.

+

Prevádzkovateľ fotoateliéru na ulici Janka Palu v Nemšovej, Vám ponúka

foto na preukazy, fotenie detičiek, rodiniek, tlač na plátno, fotky z mobilu, na
šálky predaj rámikov a ďalšie služby. Viac informácií získate v predajni na 1
poschodí, alebo na facebooku fotoateliér Nemšová.

+

Majiteľka predajne Textil u Anky na ul. J. Palu, Vás pozýva na sezónny

výpredaj -50 percent na blúzky, tričká, nohavice, zimný tovar a iné. Predajňa je
otvorená denne od 9.00 do 16.00 . Tešia sa na Vašu návštevu.

+

Dobré cyklo Nemšová Vás srdečne pozýva do svojej novej predajne na ulici

J. Palu 51 oproti Slovenskej sporiteľni. V ponuke cyklo predajne nájdete bicykle
mestské, športové, detské a elektrické. Zároveň široký výber cyklo doplnkov
a príslušenstva. Súčasne Dobre cyklo otvára aj servis na všetky typy bicyklov.

+

Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia Horné Srnie

pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok
12. marca o 16.30 v Kultúrnom dome Hornom Srní.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t.j. 3. marca na tržnici pri
mestskom múzeu jablká a hrušky v čase od 13.00 do 14.30.
+

Kamenárstvo Rajník Pruské prijíma objednávky na kamenárske práce na

rok 2020 v zľavách -40%. Objednávky sa budú prijímať 4.3.2020 nasledovne:
Starý cintorín na ulici Janka Palu od 9.00 – 10.00
Cintorín v Ľuborči – 10.00 – 11.00
Cintorín v Kľúčovom – 11.00 – 12.00
Cintorín v Tr. Závade 12.00 – 13.00
Nemšová nový cintorín ul. Moravská – 13.00 – 14.00
Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0949 766 332
alebo priamo na cintoríne v stredu 4.3.2020.

