Hl. 24.04.2017
+
Chirurgická ambulancia, MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom že dnes
nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh oznamuje že zajtra, 25.4.2017 od 8:00
hod. nebude na Ulici Janka Palu dodávka pitnej vody. V stredu, 26.4.2017 od 8:00 hod.
nebude dodávka pitnej vody na Ulici Mládežníckej. Dôvodom odstávky je porucha
vodovodného potrubia. Dodávka vody bude obnovená po odstránení poruchy.

+

Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových PET fliaš sa uskutoční
v stredu, 26. apríla v častiach Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 27. apríla
v častiach Ľuborča a Kľúčové.
+
Mestský podnik služieb príjme na dohodu do prevádzky letného kúpaliska: plavčíka
a upratovačku. Požiadavky: vek minimálne 18 rokov, príjemné vystupovanie a skúsenosti sú
výhodou. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0910 676 767, alebo na emailovej
adrese kupalisko@mpsn.sk
+
Reštaurácia – pizzeria Nemšovanka na ulici SNP 1 Nemšová príjme upratovačku
s nástupom možným ihneď. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0905 331 590.
+
Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko
a Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho
centra v Nemšovej. vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade
v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Firma Dežóng Europe, ktorá sídli v Dubnici nad Váhom vedľa TESCA, obsadzuje
do kmeňového stavu spoločnosti vhodných uchádzačov o nasledovné pracovné pozície:
operátor vo výrobe, zásobovač výrobnej linky a údržbár foriem.
V prípade Vášho záujmu o niektorú z pracovných pozícií, bližšie informácie získate na
telefónnom čísle 0911 556 803.
+
Riaditeľka Materskej školy na ulici Odbojárov s elokovanými triedami na uliciach
Kropáčiho, Ľuborčianskej a Trenčianskej pozýva rodičov detí na podávanie žiadostí na
predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktoré sa bude konať v dňoch 2. až 5. mája 2017
v čase od 10,30 do 16,00 hodiny.
Viac informácii o činnosti, aktivitách a zameraní tried nájdete na webovom sídle školy.
Súčasne materská škola pozýva deti v utorok, 2. mája v čase od 9,00 do 11,30 hod. na deň
otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo všetkých triedach školy.
+
Dňa 14. júna 2017 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová
na ulici Odbojárov „Deň otvorených dverí“. Súčasťou tohto dňa bude v spolupráci
s Červeným krížom v Nemšovej a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi, ktoré bude
prebiehať v priestoroch Centra sociálnych služieb Nemšová v doobedňajších hodinách v čase
od 7.30 do 10.30 hod. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej
na telefónnom čísle: 0903 382 237. Návštevníkov čaká pekný program, slávnostná svätá omša
a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy. Pre všetkých bude pripravené občerstvenie.

