20.8.2018
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať zajtra t.j. 21 augusta na tržnici
pri mestskom múzeu od 13 do 14. hodiny zelené, červené jablká a broskyne.
+
Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční zajtra,
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.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že bude v stredu, 22. augusta bude otvorený
od 7.00 do 16.00 hod.
+
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.
+
Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich
detí v Školskej jedálni pri Základnej škole Janka Palu 2, aby sa prihlásili v kancelárií vedúcej
školskej jedálne každý deň od 20.08.2018 v čase od 8.00 do 14.00. Novým stravníkom bude
vydaný čip v hodnote 5 eur. Je potrebné prihlásiť aj deti, ktoré už chodili na obed. Školská
jedáleň poskytuje aj stravovanie pre cudzích stravníkov za cenu 2,50€ formou obedu do
obedárov. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 6598326 alebo priamo v školskej
jedálni.
+
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.
+
Mesto Nemšová pozýva všetky deti a ich rodičov na predstavenie Mira Jaroša
„ Koncert pre neposlušné deti“, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra o 16.30 hod v Športovej
hale na Mierovom námestí v Nemšovej. Vstupenku v hodnote 10€ si môžete zakúpiť
v pokladni Mestského úradu v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje, že príjme do pracovného pomeru
páleničiara.. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 0907597785.

