+ Mesto Nemšová pozýva milovníkov dychovky na nedeľný promenádny koncert 42. ročníka
Hudobného leta v Nemšovej v nedeľu 25.8. o 18.30 do Kultúrneho centra v Nemšovej. Hrá
Dychová hudba Textilanka. Koncert sa koná za každého počasia.
+Riaditeľka materskej školy na ulici Odbojárov a jej elokovaných tried na uliciach
Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej pozýva rodičov novoprijatých detí na neformálne
stretnutie za účelom získania informácii súvisiacich s nástupom detí do materskej školy a
oboznámenia sa s režimom a prevádzkou školy.
Stretnutie sa bude konať v pondelok 26. augusta v 2. triede na ulici Odbojárov o 16,00
hodine.
+Pri príležitosti 75. výročia leteckej bitky nad Bielymi Karpatmi, kedy sa v roku 1944 dňa
29. septembra odohrala jedna z najväčších bitiek 2. svetovej vojny na území Moravy a
Slovenska sa konajú spomienkové akcie padlým americkým letcom.
V sobotu 24. augusta o 8.30 sa koná slávnostná spomienková pietna akcia v Nemšovej na
Dvoreckom cintoríne v Ľuborči pri hrobe Andrewa A. Solocka s účasťou zástupcov
americkej ambasády, príbuzných padlých letcov, hostí z Moravy a Slovenska spolu
s predstaviteľmi mesta Nemšová a verejnosti. Srdečne vás pozývame.
+V piatok 23.augusta začína pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov firmy Domáca
mäsovýroba, s.r.o. Myjava predávať mäsové výrobky. Predávať sa bude v každý piatok od
23.8.2019.
V časti Ľuborča pri Kultúrnom centre od 13.00 hod. do 13.30, v časti Trenčianska Závada pri
obchode potravín od 13.45 do 14.15, v časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou od 14.30 do
15.00 hod. Mäso je vyrobené a spracované na Slovensku a pochádza z regionálnych chovov
myjavskej oblasti. V ponuke je bravčové a hovädzie mäso. Mäsové výrobky sú vyrábané
podľa tradičných receptúr bez pridania múky a sóje a ochutené prírodnými koreninami.
Môžete si zakúpiť domáce klobásy, párky, špekáčky, jaternice, jaternicová kaša, masť,
oškvarky, oravská a klasická slanina, tradičné údeniny, tlačenka, plnená panenka, klobásy na
gril a ďalšie výrobky.
+Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o., Trenčianska Teplá, časť Dobrá prijme:
Výrobných operátorov – obsluha automatickej linky v štvorzmennej prevádzke.
Mzda od 4,60 €/hod (brutto) + prémia za plnenie výkonovej normy + prémia za kvalitu
(celková mzda cca 1000,- € brutto + príplatky), nástupný bonus vo výške 400 € po skúšobnej
dobe a ďalších 400 € po ďalších troch odpracovaných mesiacoch pri trvaní pracovného
pomeru.
Pracovná pozícia je vhodná pre mužov - manipulácia s bremenami.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v spoločnosti Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o.
Trenčianska Teplá, časť Dobrá č. 1356 alebo telefonicky na čísle 032 – 6570513.
+V utorok 20. 8 sa našli kľúče na Ul. Sklárska približne o 14.30. Môžete si ich prevziať na
mestskom úrade.

