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+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že v utorok 1. marca sa uskutoční vývoz
tetrapakových a kovových obalov vo všetkých mestských častiach.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že kompostáreň bude od soboty 5. marca
otvorená každú sobotu, v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. V prípade predĺženia otváracích
hodín vás budeme informovať cestou mestského rozhlasu.

+ Agrosúča, a.s. – Mliekareň Horná Súča oznamuje občanom Nemšovej, že od utorka 1.marca
bude predávať čerstvé mlieko a mliečne výrobky z vlastnej produkcie mliekárne. Predaj sa
vykonáva z pojazdnej predajne nasledovne:
V čase 9:30 do 11:00 hod. na trhovisku v Nemšovej pri obchode s ovocím a zeleninou ul.
Janka Palu,
v čase 11.00 – 11.45 pri Kultúrnom stredisku v Ľuborči
v čase 11.45 – 12.30 pred hasičskou zbrojnicou v Kľúčovom. Na mlieko je potrebné priniesť
vlastnú nádobu.
Predaj sa koná každý týždeň, vždy v utorok v uvedenom čase a mieste.
+ Primátor mesta Nemšová pri príležitosti Medzinárodného dňa žien srdečne pozýva všetky
ženy na vystúpenie Petra a Pavla Stašáka v nedeľu 6. marca o 15.00 hodine do veľkej sály
Kultúrneho centra v Nemšovej. Vstup je voľný. Srdečne Vás pozývame.
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na Divadelné predstavenie situačnej komédie „Aj
muži majú svoje dni“ v nedeľu, 3. apríla 2016 o 18.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra
v Nemšovej. Cena vstupenky je 15,- €, predpredaj vstupeniek je na Mestskom úrade
v Nemšovej počas pracovnej doby a cez Ticketportál.
Srdečne vás pozývame stráviť večer plný zábavy s pesničkami, vtipným prekáraním večne
proti sebe stojacich svetov mužov a žien, so skvelými humornými situáciami a príležitosťami
pre štvoricu výnimočných hercov - komikov. Účinkujú: Milan Bahúl, Branislav Deák, Gregor
Hološka, Ján Jackuliak, v aleternácii Marián Mitaš.
+ "MAS Vršatec hľadá do svojho tímu nového, kreatívneho človeka !
Ide o prácu podporovanú z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Práca je vykonávaná po
dobu 6 mesiacov 20 hodín týždenne. Miesto výkonu práce je v Nemšovej, časť
Ľuborča. Podmienkou je evidencia na úrade práce minimálne 1 rok! V prípade záujmu
posielajte svoje životopisy do konca februára 2016 na adresu
masvrsatec@masvrsatec.sk, alebo poštou na MAS Vršatec, Ľuborčianska 724/27, 914
41 Nemšová.
Pre viac informácii kontaktujte kanceláriu MAS Vršatec na tel. č. 032/6401061 alebo
032/6401072.
MAS Vršatec sa teší sa na spoluprácu!"

+ PD Vlára Nemšová prijme do trvalého pracovného pomeru vodiča – navážača krmív.
Podmienkou prijatia
je vodičský preukaz skupiny C, miesto výkonu práce VKK Kľúčové, nástup je možný
ihneď. Kontakt: personálne oddelenie PD Vlára Nemšová, číslo tel.: 0905 942 821

