Hlásenie 14.04.2022
+ Potraviny s najdlhšou tradíciou v meste Nemšová, Potraviny 365, Vás pozývajú do
svojej novo zrekonštruovanej predajne na ulici Janka Palu 46/20, kde na Vás čaká pri
každom nákupe nad 25 € darček zdarma. Príďte si nakúpiť od pondelka do soboty.
Tešíme sa na vás denne od 6:00 do 20:00 , soboty od 06:00 do 18:00 hodiny.
+
Ambulancia MUDr. Škunta oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 19.4.2022
až 22.4.2022 bude čerpať riadnu dovolenku. Zastupovať ho bude MUDr. Dráb.
Upozorňujeme, že počas zastupovania sa lieky nepredpisujú.
+
Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať vo štvrtok
14. apríla v čase od 13.00 do 15.00 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne
druhy ovocia a zeleniny.
+
NEUS Bistro Nemšová prijme čašníka/čašníčku na TPP alebo brigádu.
Viac informácií Vám poskytnú priamo v prevádzke na Mierovom námestí alebo na tel.
čísle 0915250792.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Zberný dvor bude riadne otvorený
v sobotu 16.4. 2022 v čase od 9:00 do 15:30 aj kompostáreň od 10.00 do 14.00
hodiny.
+

Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na majstrovský futbalový
zápas medzi Ľuborčou a Opatovou, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17.4.2022 od
16:30 hod. na domácom ihrisku v Ľuborči.
Srdečne Vás pozývame.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu
z mestských častí Ľuborča a Kľúčové bude posunutý z dôvodu Veľkonočných
sviatkov na štvrtok 21.4.2022.
+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že prijme
do pracovného pomeru s nástupom ihneď montéra vodohospodárskych zariadení
a vodárenských sietí s nástupným platom 1.000 € v hrubom. V prípade záujmu sa
informujte v kancelárii Regionálnej vodárenskej spoločnosti Nemšová alebo na čísle
telefónu 032/ 6420996.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz PET fliaš sa uskutoční v utorok
19.4. z Nemšovej a Tr. Závady a v stredu 20. 4. 2022 z Ľuborče a Kľúčového.

