PD Bolešov prosí občanov mesta Nemšová o pomoc. Z areálu družstva ušli jalovice, prosíme
občanov, ktorí by videli tento dobytok voľne v prírode, aby kontaktovali pána Vaska, tel.
kontakt: 0917 176 546.
Vo štvrtok 23.5.2019 sa našla v blízkosti ul. Štúrova detská teplá bundička, farebná asi pre
dvojročné dieťa. Prevziať si ju môžete na mestskom úrade.
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 Jún-mesiac 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.
Čerpacia stanica Dali oil Nemšová príjme do trvalého pracovného pomeru na pozíciu obsluha
čerpacej stanice pracovníka/pracovníčku. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na čísle
telefónu 0915 853 113.
V nedeľu 26. mája sa našiel zväzok kľúčov ráno na parkovisku pred kostolom. Prevziať si ich
môžete na mestskom úrade.

