Oznamy 24.5.2019
Hlásenie do MR – Voľby do EP 2019
- Podľa článku 89 odsek 2 písmeno f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a
§ 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľby do
Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,
t. j. zajtra v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.

-

Zástupca primátora mesta Nemšová utvoril volebné okrsky a určil
volebné miestnosti nasledovne:
Okrsok č. 1 – zasadačka v Kultúrnom centre, na poschodí
Okrsok č. 2 - salónik v Kultúrnom centre, na prízemí
Okrsok č. 3 – zasadačka v Kultúrnom centre, na prízemí
Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko, Ul. Ľuborčianska 9, Nemšová
Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové,
Okrsok č. 6 – Kultúrny dom Trenčianska Závada.

- Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva
na ZÁVEREČNÝ KONCERT žiakov a učiteľov hudobného odboru dnes
o 19.00 hod. do Kultúrneho centra v Nemšovej.
- Mesto Nemšová a Základná umelecká škola vás pozývajú na 1. ročník
celoslovenskej tanečnej súťaže Dance poetry v sobotu 25. mája od 9.30
do Kultúrneho centra v Nemšovej.
- Materská škola v Nemšovej pozýva malých i veľkých na verejný zábavný
program v duchu ľudových tradícií s nasledovným programom : koncert
pre deti v podaní Fidlikantov, prehliadka ľudových tancov škôlkarov
a spoločná tancovačka. To všetko si môžete vypočuť v mestskom
amfiteátri v stredu 29.mája 2019 od 14,00 hodiny. V prípade
nepriaznivého počasia sa akcia bude konať vo veľkej sále Kultúrneho
centra .

- Reštaurácia U SOKOLA v Hornom Srní príjme do nefajčiarskej prevádzky
šikovného čašníka / čašníčku na trvalý pracovný pomer alebo formou
brigády. Pracovná doba dlhý a krátky týždeň. Plat od 500 €. Bližšie
informácie priamo v prevádzke alebo na telefónnom čísle 0905 525 765.
- Čerpacia stanica Dali oil Nemšová príjme do trvalého pracovného
pomeru na pozíciu obsluha čerpacej stanice pracovníka/pracovníčku.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na čísle telefónu 0915 853 113.
- Súkromný podnikateľ ponúka na predaj dnes od 13:30 hod. do 13:50
hodiny v Nemšovej 17. týždňové mládky nosnice, rôzne farby, 7. mesačné
nosnice ISA BROWN v plnej znáške a 10.mesačné nosnice MORÁVIA,
v čase od 13:50 hod. do 14:00 hod. v Ľuborči a od 14:00 hod. do 14:10
hod. v Kľúčovom.

