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+ Mesto Nemšová Vás pozýva v piatok 22.7.2016 na piatkové letné kino o 21.00 hod.  
v amfiteátri Mestského múzea. Uvidíte filmovú drámu „Bojovník – brat proti bratovi“.  
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. 
 
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 39. ročník HUDOBNÉHO LETA 2016 
v nedeľu 24.7. o 18.30 hod. do amfiteátra KC. Vystúpi DH Trenčianska 12. V prípade 
nepriaznivého počasia sa hudobné vystúpenie bude konať vo veľkej sále Kultúrneho centra.   
 
+ VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu 
strojník a obrábač kovov. Požadujú stredoškolské vzdelanie technického smeru a na pozíciu 
obrábača platný zváračský preukaz. Bližšie informácie  Vám poskytne JUDr. Barbora 
Vidomanová, číslo  telefónu 6557212, prípadne sa môžete informovať osobne na  
personálnom oddelení VETROPACK Nemšová. 
 
+ Pošta Nemšová hľadá brigádničku na pozíciu poštový doručovateľ. Bližšie informácie 
získate priamo na Pošte Nemšová. 
 
+ Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. v Trenčíne prijme do zamestnania robotníkov,  
robotníčky v elektrovýrobe na 2- a 3 -zmennú prevádzku.  V prípade záujmu sa dostavte  
na personálne oddelenie do Trenčína.  
 
+ Pracovníčky predajne ANKA TEX v Nemšovej vás pozývajú na letný výpredaj tovaru. 
Predajňa sa nachádza na ulici Janka Palu pri n.o. Čistá duša. 
 
+ Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Horné Srnie pozýva 
svojich členov na športové popoludnie, ktoré sa uskutoční v piatok 22. júla 2016 o 15 hod.  
na futbalovom štadióne Horné Srnie (na Dráhach). 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
+ V nedeľu 31. júla Vás Fit Fabrik v Dubnici nad Váhom pozýva na benefičnú akciu, 
ktorej hlavnou udalosťou je hokejbalový zápas detí a hviezd NHL.  Súčasťou akcie bude 
autogramiáda a bohatá tombola. Pre detičky budú pripravené rôzne súťaže, skákacie hrady, 
vodné bubliny, maľovanie na tvár, Red Bull formula a iné. Pre dospelých budú pripravené 
rôzne športové súťaže, chill zóna, občerstvenie a iné. Hrať Vám bude DJ Milan Lieskovský  
a vystúpi taktiež Igor Kmeťo ml. Výťažok z celej akcie poputuje na podporu Trenčianskej 
nemocnice. Vstup je voľný. 
 
 
 


