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+
Do nášho mesta, na mestskú tržnicu pri múzeu prišiel opravár dáždnikov, ktorý
opravuje všetky druhy dáždnikov, brúsi nože, nožnice a nože do mäsových mlynčekov.
Taktiež predáva pevne pružné dáždniky českej výroby, s 50% zľavou. Zdrží sa do 15 hod.
+
Súkromný podnikateľ z Nitry Vám bude predávať dnes 15 týždňové mládky červenej,
čiernej farby a sasex, ďalej 7 mesačné nosnice plemeno Issa Brown v plnej znáške červené.
Predaj sa uskutoční nasledovne:
- v Nemšovej na tržnici pri mestskom múzeu od 14.00 do 14.30 hod.,
- v m.č. Ľuborča pri potravinách CBA – od 14.30 do 14.40 hod.,
- v m.č. Trenčianska Závada pri potravinách – 14.40 – 14.50 hod.,
- v m.č. Kľúčové pri hasičskej zbrojnici – od 14.50 – 15.00 hod.
+
Firma Šimáček z Banskej Bystrice príjem upratovačku na 4 hodiny v popoludňajších
hodinách. Ide o upratovanie administratívnej budovy. Môže byť žena na materskej dovolenke
respektíve študentka alebo dôchodkyňa. Plat je 3€ na hodinu s nástupom ihneď. Bližšie
informácie získate na čísle telefónu 0911 899 031.
+
Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje, že príjme do pracovného pomeru
páleničiaria.. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0907597785.
+
Reštaurácia – pizzéria Nemšovanka na ulici SNP 1 v Nemšovej oznamuje, že
reštaurácia v priestoroch Kultúrneho centra v Nemšovej je už otvorená.
+
Spoločnosť AG – catering Reštaurácia Námestie v Nemšovej príjme za výhodných
podmienok do trvalého pracovného pomeru kuchára/kuchárku, pomocného kuchára/kuchárku
na pracovný čas pondelok až piatok od 6.00 do 15.00 hod. Ďalej príjme do trvalého
pracovného pomeru alebo brigádne čašníka/čašníčku a upratovačku na krátky a dlhý týždeň.
Viac informácií získate na čísle telefónu 0908 733 762 alebo priamo v reštaurácií
na Mierovom námestí č. 19. v Nemšovej.
+
Ranč 13 Vás srdečne pozýva na prvé tohtoročné ródeo, ktoré sa bude konať v dňoch
17. až 19. augusta. Tešiť sa môžete na zaujímavý sprievodný program: vozenie na koni,
detské ihrisko, trampolína, mini ZOO, zlosovateľná vstupenka a veľa ďalších atrakcií.
Občerstvenie bude zabezpečené v Rančovom bufete kde budú počas celého víkendu
pripravované špeciality z hovädzieho mäsa domáceho chovu. V sobotu 18. augusta sa môžete
tešiť na country bál pod hviezdami. Ranč 13 Vás všetkých srdečne pozýva.
+
Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v utorok 21.8.2018
v Kultúrnom stredisku Ľuborča od 10-tej do 17-tej hod. Bude sa predávať široký sortiment
textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný
spotrebný tovar za výhodné ceny.
Riaditeľka materskej školy na ul. Odbojárov a elokovaných tried na ul. Kropáčiho,
Ľuborčianskej a Trenčianskej pozýva rodičov novoprijatých detí na neformálne stretnutie,
ktoré sa bude konať vo štvrtok dňa 23.augusta 2018 v 2. triede materskej školy na
ul. Odbojárov v čase od 16,30 hod. Rodičia detí budú informovaní o organizácii výchovy
a vzdelávania, dennom režime a o požiadavkách školy.
+

