Hl. 26.07.2017
+
Občianske združenie „Kľúčikovo“ pozýva rodičov a najmä ich deti na 7. ročník
detských hier a zábavy „ Kľúčikovo 2017“, ktoré sa uskutoční v sobotu, 29. júla od 14.00
hod. v mestskej časti Kľúčové, v areáli futbalového ihriska TJ Vlára Kľúčové.
+
Dobrovoľný hasičský zbor Kľúčové pozýva všetkých záujemcov na tradičné hodové
hudobné produkcie, ktoré sa budú konať v priestoroch za Hasičskou zbrojnicou Kľúčové
nasledovne:
- v piatok, 28. júla od 20 hod. bude diskotéka v réžii DJ Jakuba Ježíka,
- v sobotu 29. júla od 20 hod. tanečná zábava v réžii hudobnej skupiny Energico z Bolešova,
- v nedeľu 30. júla od 19 hod. tanečná zábava v réžii dychovej hudby Krásinka.
V nedeľu, 30. júla od 18,00 hod. sa v rámci Hudobného leta 2017 bude konať koncert
Dychovej hudby Krásinka v priestoroch za Hasičskou zbrojnicou Kľúčové, namiesto
tradičného miesta, v amfiteátri mestského múzea v Nemšovej. Po koncerte začne tradičná
tanečná zábava. Občerstvenie vrátane jedál je zabezpečené.
+
Výbor MsSČK Ľuborča oznamuje občanom, že poriada autobusový zájazd
na Mariánsku púť do Zárušíc dňa 9. septembra 2017.
Odchod autobusu bude ráno o 7.00 hod. z mestských častí Kľúčové, Ľuborča a Nemšová.
Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Alžbety Gurínovej osobne alebo na t. č. 0905 382 237.
+
Súkromný podnikateľ p. Peter Chlebana Vás srdečne pozýva v sobotu, 29.7.2017
na Annabál, ktorý sa uskutoční v Hornom Srní na Cyklozrube v Rajkovci. Začiatok je o 18.00
hod. Do nálady Vám bude hrať živá hudba.
+
Detská ambulancia MUDr. Marušincovej oznamuje svojim pacientom, že
od 31.7.2017 do 11.8.2017 bude čerpať dovolenku. Zastupovať bude MUDr. Zavřel
v Hornom Srní.
+
Firma Lipt, s.r.o., so sídlom v Hornom Srní, hľadá vhodného kandidáta na obsadenie
pracovného miesta administratívny pracovník. Náplň práce: evidencia a spracovanie
dokladov, vybavovanie objednávok – telefonicky, e-mailom, ostatné administratívne práce.
Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou, pokročilé znalosti práce s počítačom
a internetom. Termín nástupu ihneď. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na čísle
telefónu: 0911 110 064.
+
Spoločnosť Lidl ponúka voľné pracovné miesta skladník / skladníčka ovocia
a zeleniny v logistickom centre Nemšová. Svoj životopis môžete posielať priamo cez webovú
stránku www.lidl.sk, sekcia Kariéra alebo poštou na personálne oddelenie.
+
Vedúca predajne ANKA v Nemšovej, na ul. J. Palu pri Čistej duši Vás pozýva
na veľký letný výpredaj textilu.

