22.10.2018
+
Súkromný podnikateľ z Poľska bude predávať zajtra od 8 hod. na mestskej tržnici
v Nemšovej, pri múzeu zemiaky v 15-kg bal. a hrušky v 5-kg bal.
+
Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční zajtra,
v utorok 23.10.2018 v Kultúrnom stredisku Ľuborča od 10-tej do 17-tej hod. V ponuke bude široký
sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný
spotrebný tovar za výhodné ceny.
MIMORIADNA AKCIA: umelé kvety v črepníku, čistič na kameň a mramor.
+
Pošta Nemšová hľadá do kolektívu spoľahlivého pracovníka/pracovníčku, poštového
doručovateľa/doručovateľku s miestom výkonu práce lokalita Nemšová, na zastupovanie počas
práceneschopnosti a dovoleniek. V prípade záujmu Vám budú bližšie informácie poskytnuté
u vedúcej pošty alebo na čísle telefónu 032/6589464. Nástup je možný ihneď.
+
Dňa 7. novembra 2018 to je v stredu v doobedňajších hodinách, v čase od 7.30 do 10.30
hod. sa uskutoční v Kultúrnom centre Nemšová na ulici SNP, v spolupráci MO SČK Ľuborča
a Národnou transfúznou službou – darovanie krvi. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky
pani Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle: 0905 382 237.
+
B&B Business Group ponúka pracovnú ponuku: prácu so sklom, či drevom, ponúka veľa
možností: prácu na zmeny, ohodnotenie za dochádzku a prácu nadčas, možnosť záloh.
V prípade záujmu volajte na tel. č.: 0918/ 959 886.
+
Vážení občania, v našom meste sa už tradične uskutočnia v nedeľu 9.12.18 Vianočné trhy.
Súčasťou trhov budú aj predajné stánky. Touto cestou by sme chceli osloviť všetkých tvorivých
spoluobčanov, ktorí vyrábajú, maľujú, zdobia či pečú veci a vecičky s vianočnou tematikou, príďte
sa pochváliť a ponúknuť Vaše výrobky do vianočných stánkov. Svojou účasťou nám pomôžete
vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 25.11. 2018 na Mestskom
úrade počas úradných hodín. Tešíme sa na Vás.
+
Galéria EUROPEAN ART house v spolupráci s mestom Nemšová, Ilava, Nová Dubnica
usporiada kurz: Akrylovej maľby a kurz Maľby na sklo na ktoré Vás srdečne pozývame.
Kurz Akrylovej maľby sa bude konať pod vedením lektorky Veroniky Mikovej, dňa 23.10.
od 17:00 do 20:00 hod. v Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici Topoľovej, číslo 13. (za
letným kúpaliskom). Kurz Maľby na sklo sa bude konať taktiež, pod vedením lektorky Veroniky
Mikovej, dňa 30.10. od 17:00 do 20:00 hod. v Nemšovej v Galérii European Art house, na ulici
Topoľovej, číslo 13. (za letným kúpaliskom). Prihlásiť na kurzy sa môžete priamo v Galérii
v Nemšovej (na Topoľovej číslo 13.) alebo prostredníctvom telefónneho kontaktu 0903 697 886.
Cena kurzov je 25 €. V cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu,
arterelax, materiál k tvorbe.

