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Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov, ktorý sa 
bude konať  v stredu 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej sále  Kultúrneho centra 
v Nemšovej. 
Predpredaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej  počas pracovných dní denne do 
15,00 hod. 
Srdečne vás pozývame na vystúpenie mnohonásobného laureáta ocenenia Zlatý slávik 
v Československu a v Českej republike. Úspešnú spevácku divu bude sprevádzať populárny 
svetovo uznávaný orchester Cigánski Diabli. Prajeme vám krásny umelecký zážitok. 
 
Futbalový klub Ľuborča a mesto Nemšová Vás pozýva na Hodový turnaj "starých pánov" ktorý 
sa uskutoční v sobotu 13.6.2015 o 15.00 hod. na ihrisku v Ľuborči. 
Turnaja sa zúčastnia mužstvá starých pánov z Ľuborče Nemšovej a Hornej Súče. 
Počas turnaja sa môžete prihlásiť do súťaže v kopaní penalt o hodnotné ceny. 
Pre deti sú pripravené športové súťaže v meraní rýchlosti a presnosti strely. 
Po skončení turnaja sa uskutoční posedenie pri hudbe so skupinou Lunes band. 
Na Vašu účasť sa tešia organizátori." 

Autoškola Semafor oznamuje záujemcom o získanie vodičského oprávnenia skupiny B na 
osobný automobil, že dňa 24. júna otvára ďalší kurz vo svojom stredisku v Dubnici nad Váhom, 
internát SOŠ kolonky. Zraz je o 16.00 hodine na parkovisku pred Domom kultúry časť kolonky. 
Je možné platiť na splátky, poskytujú sa študentské zľavy. Záujemci sa môžu hlásiť osobne 
v deň otvorenia, prípadne na čísle tel. 0905 258 283. Kurz prvej pomoci zdarma. 
 
Obvodný lekár MUDr. Peter Dráb oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 15. do 19. júna 
nebude ordinovať z dôvodu riadnej dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Jozef Škunta. 
 
Ovocníček predajňa ovocia a zeleniny ponúka na predaj jahody na zaváranie v 2kg balení, 
v cene 1,99 € za kg. 
 
Spoločnosť Krištof Slovakia, s.r.o. ponúka dlhodobú prácu v Dubnici nad Váhom pre ženy aj 
mužov na pozíciu pracovník do výroby. Práca je v trojsmennej prevádzke po 8 hodín, možnosť 
nadčasov a po 6 mesiacoch možnosť prestupu do kmeňového stavu. Ide o prácu v stoji pri 
lisovacích a montážnych strojoch, odkladanie a opracovanie plastovývh výliskov, montáž 
a kompletizácia plastových výrobkov, kontrola materiálu, manipulačné a baliace práce. 
Záujemci sa môžu hlásiť na tel. číslach 0917 228 808, 0917 907 110 alebo 0905 514 561. 

Firma Majo Vás pozýva na velkú predajnú akciu textilu,obuvi,priemyselneho tovaru,ktorá sa 
uskutoční dnes 
 9.6.2015 od 10:00-16:30 hod. v Kultúrnom stredisku v Ľuborči. 
Ponúka:  uteráky, členkové ponožky, utierky, baterky, kalkulačky, dioptrické okuliare, tričká, 
velké množstvo priemyselneho tovaru,domácich potrieb,pyžamá,tepláky, a  mnoho ďalšich 
vecí za výhodné ceny. 

Personálna agentúra Index Nosluš ponúka možnosť práce ako skladník vo veľkosklade v 
Nemšovej. Práca je vhodná pre mužov. V prípade záujmu volajte na číslo: 0917 851 205. 
 
 



Hydinárska farma Nitra   ponúka na predaj 7 mesačné sliepky nosnice, červené plemena Issa 
Brown v plnej znáške a  10 mesačné sliepky nosnice červené. 
Predaj sa koná dnes v čase: 
Od 12.00 – 12.30 na Mierovom námestí v Nemšovej 
Od 12.30-12.45 pred KS v Ľuborči 
Od 12.45 – 13.00 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou. 

 
 
 

 


