Hl.: 16.5.2016
+
Firma z Čadce vás pozýva na predajnú akciu ktorá sa koná zajtra, 17.5.2016
v Kultúrnom centre Ľuborča od 10,00 hod. do 17,00 hod. V ponuke majú široký sortiment
textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný
spotrebný tovar za výhodné ceny. V mimoriadnej akcii majú nabíjačku batérií, dámske
ponožky, plátenky, sklenené kahance a ich náplne.
+
Našli sa kľúče pri ihrisku v Nemšovej. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Mestskom
úrade v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že zber plastových fliaš sa uskutoční
v stredu, 18.5. v častiach Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 19.5. v častiach
Ľuborča a Kľúčové.
+
Základná umelecká škola so sídlom Ľuborčianska 2 v Nemšovej vás pozýva na Deň
otvorených dverí v stredu, 18. mája v čase od 14.30 do 17.30 hod. V dňoch 25.5. a 26.5.2016,
od 14,30 hod. do 17,30 hod. budú prebiehať prijímacie skúšky do odboru hudobného,
výtvarného a tanečného.
+
Letné kúpalisko v Nemšovej, hľadá na letnú sezónu do svojej prevádzky brigádnikovštudentov nad 18 rokov na tieto pozície: obsluha občerstvenia, plavčíkov s platným
preukazom, predaj lístkov a upratovacie práce.
Vaše žiadosti so životopisom zasielajte na email kupalisko@mpsn.sk, alebo poštou na adresu
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. Rybárska 15, 914 41 Nemšová.
+
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.
+
Firma KOAM, so sídlom v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom prijme do trvalého
pracovného pomeru uchádzačov o nasledovné pozície:
- operátor vo výrobe, práca je vhodná pre mužov a ženy aj bez praxe,
- zámočník/údržbár so zváračským preukazom,
- elektrikár s osvedčením podľa §22 alebo §23 vyhlášky č. 508/2009.
Bližšie informácie získate na tel.č. 0902 956 422.
+
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.
+
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.

+
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.
+
Vo štvrtok, 12.5.2016 v popoludňajších hodinách na kopci Sobotište (pri kríži) bol
odcudzený bicykel značky MAYO, bielej farby. Prosíme poctivého nálezcu aby zavolal
Mestský úrad v Nemšovej, číslo tel. 0918 876 668.
+
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.

