24.8.2018
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že v dňoch 30. augusta ( vo štvrtok)
a 31. augusta (v piatok) bude zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.
+
Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich
detí v Školskej jedálni pri Základnej škole Janka Palu 2, aby sa prihlásili v kancelárií vedúcej
školskej jedálne každý deň v čase od 8.00 do 14.00 hod. Novým stravníkom bude vydaný čip
v hodnote 5 eur. Je potrebné prihlásiť aj deti, ktoré už chodili na obed. Školská jedáleň
poskytuje aj stravovanie pre cudzích stravníkov za cenu 2,50 € formou obedu do obedárov.
Bližšie informácie získate na čísle telefónu 6598326 alebo priamo v školskej jedálni.
+
Základná škola s materskou školou Bolešov 276, prijme do Školskej jedálne pri ZŠ
s MŠ Bolešov na voľné pracovné miesto s nástupom od 1. septembra 2018 hlavnú
kuchárku/kuchára. Podmienka prijatia : vyučená/vyučený v odbore.
+
Spoločnosť AG – catering Reštaurácia Námestie v Nemšovej príjme za výhodných
podmienok do trvalého pracovného pomeru kuchára/kuchárku, pomocného kuchára/kuchárku
na pracovný čas pondelok až piatok od 6.00 do 15.00 hod. Ďalej príjme do trvalého
pracovného pomeru alebo brigádne čašníka/čašníčku a upratovačku na krátky a dlhý týždeň.
Viac informácií získate na čísle telefónu 0908 733 762 alebo priamo v reštaurácií
na Mierovom námestí č. 19. v Nemšovej.
+
Firma Lipt s.r.o. hľadá zvárača CO2 na trvalý pracovný pomer alebo živnosť,
na jednozmennú prevádzku v Hornom Srní. Viac informácii na tel.čísle: 0902 110 022.
+
Kresťanskodemokratické kluby Nemšová a Horné Srnie Vás pozývajú pri príležitosti
spomienky na 50. výročie okupácie Československa v roku 1968 na stretnutie, ktoré
sa uskutoční v nedeľu 26. augusta 2018 o 15,30 hod. v Nemšovej pri kamennom kríži
na vyvýšenine (kopci) zvanej "Sobotište". Na stretnutie s Vami sa tešia organizátori.
+
Mesto Nemšová pozýva všetky deti a ich rodičov na predstavenie Mira Jaroša
„ Koncert pre neposlušné deti“, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra o 16.30 hod v Športovej
hale na Mierovom námestí v Nemšovej. Vstupenku v hodnote 10€ si môžete zakúpiť
v pokladni Mestského úradu v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Základná škola Janka Palu 2 v Nemšovej Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie
školského roka 2018/2019 dňa 3. septembra o 8.00 hodine. Žiaci sa zhromaždia pred školou
odkiaľ ich triedne učiteľky odvedú do tried, kde budú do 10.45 hodiny. Je potrebné, aby si
žiaci priniesli prezuvky a písacie potreby. So žiakmi prvých ročníkov pôjdu do tried aj ich
rodičia, ktorým triedne pani učiteľky poskytnú všetky úvodné informácie. Základná škola
upozorňuje rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí
v tomto školskom roku začne dňa 4. septembra v čase od 6.00 do 7,45 a od 11.40 do 16.00
hod. Obedy v školskej jedálni sa 3. septembra budú vydávať v čase od 10.45 do 12.30 hod.

