
Hlasenie 15.02.2019  

+ Firma  LIGNA s.r.o. so sídlom Dolinská 27, 914 42 Horné Srnie prijme do 
pracovného pomeru nasledovných zamestnancov : 

1. operátor vo výrobe 

2. obsluha vysokozdvižného vozíka 

3. údržbár 

Platové podmienky min. hodinová mzda 4,50 €  
 
Ďalšie benefity : 
 

- stabilné zamestnanie v dynamickej slovenskej spoločnosti, 
- množstvo zamestnaneckých výhod a benefitov ako napríklad: 

 dochádzkový bonus 
 13. plat 
 odmeny pri životných jubileách 
 firemné akcie, vianočné posedenie 

 
s termínom nástupu : ihneď 
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne v  sídle spoločnosti LIGNA s.r.o. na Dolinskej 

ulici č. 27, Horné Srnie, prípadne na telefónnom čísle 032/6588383. 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom bývajúcim v rodinných domoch že vývoz 

papiera v utorok 12. februára sa nekonal z dôvodu zmeny termínov vývozov. Firma  Marius Pedersen 

ktorá vyváža  bytové aj rodinné domy zmenila z technických dôvodov  termíny vývozov. Nasledujúci 

vývoz papiera z rodinných domov sa uskutoční  až 12. marca. V prípade nedostatočnosti objemu 

nádoby môžete priviezť papier na Zberný dvor odpadov v Nemšovej, Ul. Borovského. Za porozumenie 

ďakujeme.  

 + Výbor Miestneho spolu Slovenského červeného kríža v Ľuborči, Vás srdečne pozýva na 

Výročné zhromaždenie členov dňa 24.02. t. j. v nedeľu o 15 hodine do Kultúrneho centra v Ľuborč 

+ Miestna organizácia SČK Ľuborča v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trenčín 

oznamuje, že odber krvi sa uskutoční dňa 25.2.2019 v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1, od 7,30 

hod. do 10,30 hod. Prihlásiť sa môžete u predsedníčky MO SČK, u p. Gurínovej, tel.č. 0905382237. 

+ Mestský úrad v Nemšovej Vás všetkých srdečne pozýva na československý muzikál Ivana 

Blahúta Kubo – pocta Jozefovi Krónerovi, ktorý sa uskutoční dňa 6. apríla v Kultúrnom centre v 

Nemšovej na ul. SNP. Vstupenky v hodnote 25€ si môžete zakúpiť priamo v pokladne na mestskom 

úrade alebo pomocou stránky www.ticketportal.sk .  

+ Základná škola Janka Palu 2 Nemšová, Rada školy a rodičovské fórum pozývajú rodičov a 

priateľov školy na tanečnú školskú zábavu v piatok 15. Februára do Kultúrneho centra v Nemšovej so 

začiatkom o 19.00 hodine. Do tanca a na počúvanie hrajú bratia Svedkovci. Vstupenky si môžete 

zakúpiť u riaditeľky školy. 



. + Mestský úrad v Nemšovej pozýva všetky ženy na THE GENTLEMEN SLOVAKIA - 

profesionálnu divadelnú strip show, ktorá sa uskutoční 22.3. v KC Nemšová. Vstupné v cene 19.90 si 

môžete zakúpiť v pokladni mestského úradu alebo pomocou stránky www.ticketportal.sk 

+ Súkromný podnikateľ Vás dnes ihneď po vyhlásení pozýva na trhové miesto pri 

mestskom múzeu kde vám poskytne služby ako oprava dáždnikov, brúsenie nožov, nožov do 

mäsových mlynčekov a brúsenie všetkých druhov nožníc. podnikateľ sa zdrží do 12.30.  

+ Firma Šimáček príjme upratovačky do Vetropacku. Hodinová mzda 3,5 eur v čistom + 

stravné lístky. Bližšie informácie Vám poskytnú na čísle telefónu 0911 899 031.  

Športový oznam   

+ V Mestskej śportovej hale Nemšová sa v nedeľu od 14.00 uskutoční majstrovský zápas 1, ligy 

vo florbale žien medzi Nemšovou a hráčkami z Partizánskeho.  
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