Hl. 31.7.
Vážení občania!
Predajca z Oravy predáva dnes na Mierovom nám. v Nemšovej čučoriedky za veľmi výhodnú
cenu.
Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje, že v dňoch od 3. do 14. augusta 2015 bude zatvorená
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky pracovníčok.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na tretí koncert 38. ročníka Nemšovského hudobného leta
v nedeľu 2. augusta o 18.30 do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrať bude DH
Krasinka. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert koná vo veľkej sále KC.
Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premieta sa dnes o 21.00 hod.
v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej komédia Dancing Paris. V prípade nepriaznivého
počasia sa premietanie ruší.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov, ktorý sa
bude konať v stredu 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej.
Predpredaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej počas pracovných dní denne do 15,00
hod.
Mesto Nemšová ponúka na predaj vstupenky na Laciho Strikea, Street Dance Academy a veľkú
letnú discopárty s rádiom Go Deeday, ktorá sa uskutoční počas Nemšovského jarmoku v sobotu
15.a ugusta od 19,00 hod. vo veľkej sále KC v Nemšovej. Cena vstupenky sú 2 Eurá. Zakúpiť si
ich môžete na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.
Nemšovská pivnica v Nemšovej na Mierovom nám. č. 24 vás pozýva v sobotu, 1. augusta
na oficiálne otvorenie. Čaká vás skvelá zábava v sprievode hudby a dobrého piva. Otváracia
doba bude každý deň od 16,00 do 04,00 hod. Tešia sa na vašu návštevu.
Občianske združenie PEREGRÍN a Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na III. tohtoročný zber
bylín dňa 6. augusta (vo štvrtok) o 15,30 hod. Zraz účastníkov pri chate Gilianka.
V prípade
zlého
počasia
sa
zber
uskutoční
v náhradnom
termíne.
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu strojník.
Požadujeme stredoškolské vzdelanie technického smeru a fyzickú zdatnosť.
Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Barbora Beňová, číslo telefónu 6557212, prípadne sa
môžete informovať osobne na personálnom oddelení VETROPACK Nemšová.
Materská škola na ulici Odbojárov v Nemšovej s elokovanými triedami na uliciach Kropáčiho,
Ľuborčianskej a Trenčianskej prijme do trvalého pracovného pomeru hlavnú kuchárku
s nástupom september 2015. Podmienkou je výučný list. Bližšie informácie počas pracovných dní
na telefónnom čísle 032 6598289 a 0911 190 425.
VÝBOR MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V ĽUBORČI
oznamuje občanom, že organizuje autobusový zájazd na púť do Žarošíc na Morave dňa 12.
septembra 2015. Odchod autobusu bude v sobotu ráno o 7:00 hod. Záujemci sa môžu prihlásiť
u pani Alžbety Gurínovej osobne alebo na tel. čísle: 0905 382 237.
VÝBOR MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V ĽUBORČI
oznamuje občanom, že ďalší ober krvi je plánovaný na 23.9.2015.

