
Hl. 17.10.2017 

 

+ Stredná odborná škola Pruské Vás pozýva na „Deň otvorených dverí“ zajtra,  

vo štvrtok od 8 do 16 hod. so sprievodnými akciami: výstava ovocia a zeleniny, drobných 

zvierat, kynologický deň, jazda zručnosti, cukrárska výstava, ukážky remesiel, ponuka 

a ochutnávka regionálnych výrobkov. Bližšie info je na webovej stránke školy 

www.sospruske.sk, tel. č. 042/4492532. 

 

+ Spoločnosť SPP – distribúcia v spolupráci so Slovenskou poštou upozorňujú 

odberateľov zemného plynu mestských častí Kľúčové a Ľuborča že v sobotu, 21.10.17  

po celý deň poverení zamestnanci Slovenskej pošty uskutočnia odpočet spotreby zemného 

plynu. Svojou prítomnosťou zabezpečíte presné a rýchle vykonanie odpočtu. V prípade 

akýchkoľvek otázok a pripomienok sa môžete telefonicky obrátiť na infolinku, na čísle  

0800 122 413 alebo e-mailom odpoctyplynomerov@slposta.sk . Operátori infolinky Vám 

budú k dispozícii každý pracovný deň od 8 do 19 hod. 

 

+             Lama s.r.o. prijme pracovníka SBS do prevádzky Lidl Nemšová. Bližšie informácie 

získate na telefónnom čísle  0914 333 342, alebo na emailovej adrese 

miroslav.kotesovec@lamask.sk . 

 

+ Spoločnosť Deajung europe /dežón jurop/ obsadzuje do svojho tímu nasledovné 

pracovné pozície: operátor výroby, operátor kvality, údržbár, 3D merací technik s miestom 

výkonu Nová Dubnica. Pracovné pozície: operátor výroby, manipulant, nastavovač s miestom 

výkonu práce Dubnica nad Váhom. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 042/321 15 

20,  

0911 556 803 alebo na emailovej adrese personalne@deajungeurope.sk.  

 

+ Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie  

„ Nevyliečiteľní “ v utorok, 21. novembra 2017 o 18,00 hod. do veľkej sály KC v Nemšovej. 

Vstupné je 10,-€. Predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných 

hodín.  

Vážení spoluobčania, môžete sa tešiť na miestami lyrickú a miestami bláznivú komédiu. 

Spleť lások, citov, prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov zverených do 

rúk psychológom, ktorí  sami potrebujú odbornú pomoc prinesie  množstvo komických 

situácií. A samozrejme, to všetko vás čaká v príťažlivom hereckom obsadení Otto Cibulka, 

Helena Krajčiová, Lenka Barilíková, Csongor Kassai a Kamil Mikulčík. 

 

+ VETROPACK NEMŠOVÁ, zahraničná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou výroby skla, 
hľadá nových zamestnancov z dôvodu rozširovania výroby na nasledovné pracovné pozície: 

- elektromechanik, - prevádzkový elektrikár, - strojník sklárskych automatov, - navárač kovov, 
- dopravca surovín,- triedič/balič a vodič motorového vozíka. 

Zamestnancom je poskytované stabilné a perspektívne zamestnanie, s možnosťou kariérneho 
rastu. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v spoločnosti  VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. 
osobne na personálnom oddelení, prípadne na č. tel. 032/6557343. 

 



+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová 
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke 
o Nemšovej  sú aj naďalej v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín. 

 

 

  

 


