Hl.: 13.5.2016
+
Súkromný podnikateľ oznamuje že dnes, ihneď po vyhlásení bude na trhovisku
v Nemšovej pri mestskom múzeu, do 15-tej hod. predávať dáždniky Nemeckej výroby,
z pevnej oceľovej konštrukcie a za výhodné ceny. Okrem predaja dáždnikov a gélov bude
poskytovať služby:
brúsiť nožnice, nože do mäsových mlynčekov a iné kuchynské náradie,
opravovať dáždniky všetkých druhov.
+
MATADOR Industries v Dubnici nad Váhom ponúka prácu strojárom na trvalý
pracovný pomer alebo živnosť. Voľné pozície sú pre zváračov, frézarov, sústružníkov a CNC
operátorov na nových obrábacích centrách. Firma ponúka stabilnú prácu v spoločnosti
s dlhoročnou tradíciou a dobré platové ohodnotenie. Viac informácií získate osobne
v Matador-e, v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom, alebo telefonicky na čísle 0905 821 940.
+
Spoločnosť UniLam, s.r.o. Horné Srnie prijme do pracovného pomeru pracovníka –
muža na montáž a dokončovanie výrobkov v prevádzke lamináty. Termín nástupu: ihneď.
Bližšie informácie získate na tel. čísle 0905 517 444.
+
Zubná ambulancia MUDr. Libošvárová Eva žiada svojich pacientov aby si už
od tohto času začali vykonávať preventívne prehliadky. Preventívnu prehliadku už môžu
absolvovať aj tí pacienti, ktorí boli na prevencii na konci roka 2015.
+
Vážení občania, v utorok 24. mája sa o 19,00 hod. v Kultúrnom centre v Nemšovej
uskutoční koncert Ľudovej hudby Kandráčovci, na ktorý vás srdečne pozývame. Cena
vstupenky je 10,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas
pracovnej doby.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na predstavenie pre deti „Smejko a Tanculienka“
do Kultúrneho centra Nemšová v nedeľu, 19.6.2016 o 16 hod. Vstupné sú 4,- €. Vstupenky si
môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.
+
Firma CREDO-TRADE s.r.o. v spolupráci s AMK
pozýva na medzinárodné stretnutie veteránov – VETERAN
zajtra, 14.5.2016 do Trenčianskych Teplíc. Štart veteránov
a o 14,30 hod. od Hotela Krym. Od 15,30 hod. do 16,30
výstava vozidiel „FUNNY FELLOWS“ .

VCC Piešťany a AHV SR vás
RALLY- Memoriál Pavla Čirku
bude 8,30 hod. od Hotela Perla
hod. bude na Námestí slobody

+
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude v pondelok 23. mája prerušená
dodávka elektriny v čase od 10.00 do 15.30 hod. na uliciach: 9. mája, Duklianska, Karpatská,
Obrancov mieru, Považská, Púchovská, Revolučná, Slovenskej armády a Železničná č. 20.
V utorok, 24. mája v čase od 7.00 do 11.30. hod. na uliciach: Bottova, Kukučínova, Závadská
a Ľuborčianska č.1858. V čase od 10,30 do 15,30 hod. budú bez dodávky elektriny ul.
Podhorská, číslo 99 a ul. Závadská č. 99.
+
Základná umelecká škola v Nemšovej vás pozýva na Deň otvorených dverí v stredu
18. mája v čase od 14.30 do 17.30. Ďalej ZUŠ oznamuje, že v dňoch 25. a 26. mája v čase
od 14.30 do 17.30 v budove ZUŠ, Ul. Ľuborčianska 2, Nemšová.

