Hl.: 20.1.2016
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že vývoz plastových fliaš sa uskutoční vo
štvrtok 21.1. v časti Ľuborča a Kľúčové.
+ Výbor miestneho spolku SČK v Ľuborči vás pozýva na zhromaždenie členov SČK, dňa 31.1.
o 15.00 hodine v Kultúrnom centre v Ľuborči s nasledovným programom:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
2. Program žiakov ZUŠ
3. Správa o činnosti MS SČK za rok 2015
4. Správa revíznej komisie
5. Udelenie ocenenia jubilujúcim členom SČK
6. Plán činnosti na rok 2016
7. Diskusia
8. Kultúrny program FS Liborčan
+ Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom,
darcom krvi, že ďalší odber krvi sa uskutoční dňa 27. 1. 2016 v čase od 7.30 do 10.00 hod.
vo veľkej sále KC v Nemšovej. Je potrebné priniesť si so sebou občiansky preukaz a kartu
poistenca. Darcovia krvi sa môžu prihlásiť u predsedníčky SČK pani Alžbety Gurínovej osobne
alebo na čísle tel.: 0905 382 237

+ Rada školy, Základná školq Janka Palu v Nemšovej a rodičovské fórum vás srdečne
pozývajú v piatok 29. januára o 19.00 hodine na tanečnú školskú zábavu do KC v Nemšovej.
Cena vstupenky je 12 €. V cene je večera, darček, sedmička vína pre dve osoby. Vstupenky je
možné si zakúpiť v riaditeľni školy. Informácie na čísle tel. 0918 450 657.
+ Materské centrum Púpavka pozýva všetky mamičky, detičky, oteckov, babky a dedkov na
slávnostné otvorenie materského centra v pondelok 1. februára o 16.30 hodine do
novootvoreného materského centra v priestoroch budovy Klubu dôchodcov v Nemšovej. Pre
všetkých je pripravená zábava, hračky, občerstvenie a malé prekvapenie.
+ Firma Job Impulse s.r.o. ponúka okamžitú prácu pre montážnikov v elektrovýrobe priamo
v Trenčíne. Jedná sa o prácu na dve zmeny, doprava je zabezpečená.
Bližšie informácie na tel.č. 0948 430 727 alebo 0948 397 996.
+ Firma CDS, s.r.o. prijme do zamestnania ženy na prácu upratovačky do Fakultnej nemocnice
Trenčín s možnosťou pracovať na 4, 8 alebo 12 hodinové zmeny. Základná hodinová mzda je
2,328 €, príplatky za sviatky, nadčasy a iné úkony podľa platných predpisov. Preplácajú sa
všetky cestovné náklady. Stravovanie je zabezpečené v miečste výkonu práce. Bližšie
informácie na čísle tel.: 0907 371 948, 0904 517 127.

