
6.6.2018 

 

+  Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že letné kúpalisko je z dôvodu nepriaznivého 

počasia zatvorené. Otvorené bude opäť v piatok, 8.6.2018. 

 

+ Mesto Nemšová v spolupráci s Galériou European Art house Vás srdečne pozývajú  

na kurz tvorby šperku. Kurz šperku sa bude konať pod vedením Kataríny Lubjákovej dňa  

25. júna o 17.00 hodine v Galérií, ul. Topoľová 13( za letným kúpaliskom). Cena kurzu  

je 15€, v cene kurzu je malé občerstvenie, osvedčenie o absolvovaní kurzu, arteterapia.  

 

+ Základná škola Janka Palu 2, Nemšová príjme na zastupovanie počas pracovnej 

neschopnosti upratovačku na skrátený pracovný úväzok. Bližšie informácie získate na čísle 

telefónu 0918 450 657 alebo osobne u riaditeľky školy, u pani Mgr. Emílii Mazanovskej.  

 

+ Výbor spoločenstva urbárnikov a lesomajiteľov Kľúčové  pozýva svojich členov  

na brigádu do lesného porastu, ktorá sa uskutoční 9. júna t.j. v sobotu o 8.00 hod. Zraz je  

na Mosteku, Slnečná ulica. Prineste si so sebou rukavice a motyku. V prípade nepriaznivého 

počasia sa brigáda odkladá o týždeň. Za účasť ďakuje výbor urbariátu Kľúčové.   

 

+ Reštaurácia Nemšovanka na ul. SNP 1, Nemšová a Penzión Kingo Nemšová príjme  

do pracovného pomeru čašníka – čašníčku. Plat 850€. Vyučený v odbore nie je podmienkou, 

a kuchára plat 1000€. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie získate na čísle telefónu  

0905 331 590.  

 

+ Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie pozýva 

svojich  členov na jednodňový autobusový zájazd do Olomouca v sobotu 23. júna 2018. 

Odchod autobusu bude o 6 hod. z Mierového námestia – autobusová zastávka. Poplatok  

za osobu je 10,-€. Prihlásiť sa môžete u p. Mariana Králika.   

 

+ "Firma Daejung s. r. o., prevádzka Nová Dubnica obsadzuje do svojho tímu 

nasledovné pozície: Operátor výroby, operátor kvality, nastavovač, zásobovač, expedient, 

skladník. Miesto výkonu práce: Nová Dubnica. Práca v trojzmennej prevádzke. 

Autobusová doprava zabezpečená. Benefity: dochádzkový bonus, bohatý sociálny program, 

kurz angličtiny .  V prípade záujmu Vám budú bližšie informácie poskytnuté na čísla telefónu 

042/321 15 20 alebo 0911 556 809." 

 

+ Andrej Gabriš, Reštaurácia Námestie Vás 8. júna o 18. hodine srdečne pozýva na letnú 

grilovačku pri živej hudbe. Pripravené budú pre Vás grilované špeciality. O skvelú zábavu  

pri chutnom jedle sa postará hudobník  Dolo Hanták. Reštaurácia Námestie sa teší na Vašu 

účasť.  

+  Andrej Gabriš , Reštaurácia Námestie príjme do trvalého pracovného pomeru pizzéra 

alebo pizzérku s nástupom ihneď. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0908 733 762, 

alebo osobne v reštaurácií. Kontakt nájdete aj na webovej stránke 

www.restauracianamestie.sk alebo na facebooku.  

 

+ Dňa 20. júna 2018 to je v stredu sa uskutoční v Centre sociálnych služieb Nemšová  

na ulici Odbojárov v spolupráci s Červeným krížom v Ľuborči a Národnou transfúznou 

službou – darovanie krvi, ktoré bude prebiehať v priestoroch Centra sociálnych služieb 

Nemšová v doobedňajších hodinách v čase od 7.30 do 10.00 hod. Darcovia krvi sa môžu 

prihlásiť u predsedníčky pani Alžbety Gurínovej na telefónnom čísle: 0903 382 237. 



 

 


