Hl.: 15.07.2016
+
Mesto Nemšová oznamuje, že má voľné pracovné miesto opatrovateľky s výkonom
práce na území mesta Nemšová. Podmienkou prijatia je ukončený opatrovateľský kurz.
Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 402 130.
+
Mesto Nemšová Vás pozýva dnes na piatkové letné kino o 21.00 hod. v amfiteátri
Mestského múzea. Uvidíte rodinno-dobrodružný film „Bella a Sebastián“. V prípade
nepriaznivého počasia sa premietanie ruší.
+
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 39. ročník HUDOBNÉHO LETA 2016
v nedeľu 17.7. o 18.30 hod. do amfiteátra KC. Vystúpi HS Mladík. V prípade nepriaznivého
počasia sa hudobné vystúpenie bude konať vo veľkej sále Kultúrneho centra.
+
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.
+
Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči prosí dobrovoľných
darcov krvi, prednostne skupiny A Rh pozitív, môžu byť aj iné krvné skupiny, aby sa nahlásili
u predsedníčky SČK Ľuborča, pani Alžbety Gurínovej na tel. čísle: 0905 382 237.
Darujte krv pre našu spoluobčianku, ktorá bude operovaná 20.7.2016 v Ústave onkologických
chorôb v Bratislave. Krv môžete darovať denne na Národnej transfúznej službe v Trenčíne
počas pracovného času, od 7,00 do 14,00 hod. Za vašu ochotu a spoluúčasť ďakuje SČK
Ľuborča.
+
Pracovníčky predajne ANKA TEX v Nemšovej vás pozývajú na letný výpredaj tovaru.
Predajňa sa nachádza na ulici Janka Palu pri n.o. Čistá duša.
+
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.

