
Oznamy do rozhlasu 12.7.2021 

+ CEMMAC akciová spoločnosť Horné Srnie prijme do zamestnania pracovníka do výroby: 

 -  práca v 4 zmennej prevádzke 
 -  min. stredoškolské vzdelanie  
 -  vodičský preukaz skupiny „B“ 
 -  osvedčenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka resp. nakladača  je výhodou 
 -  mzda od 4,70 €/hod + príplatky (podrobnejšie predstavenie plat. podmienok na osobnom 
pohovore)   
 -  nástup možný od 01.08.2021 
          
 Záujemcovia o zamestnanie môžu zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný 
životopis a súhlas na spracovanie osobných údajov na personálne oddelenie CEMMAC a.s., 
Cementárska 14,  914 42 Horné Srnie, alebo osobne odovzdať na personálnom oddelení spoločnosti 
Cemmac a.s. 

+ Mestská pálenica v Nemšovej oznamuje svojím zákazníkom, že dňa 19.7.2021 otvára sezónu 

2021/2022. Zapisovanie termínov na pálenie bude možné od 19.7. nasledovne: 

Osobne počas prevádzkových dní v kancelárii pálenice alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 

do 17.00 hod. na t.č. 032/6598597. 

+ Súkromný pestovateľ Vám ponúkať ihneď po vyhlásení na tržnici pri mestskom múzeu 

čučoriedky záhradné 1l 4,90€, čerešne srdcovky 1 trieda – 1kg 3,90€ – 4,20€ 

Marhule super sladké na zaváranie a na džem 1 kg 2, 90€ – 3,50€ 

Čučoriedky lesné čerstvé 1 l – 4,60€ 

Pri odbere 5 l 4,30€ a pri odbere 10l cena 4€. 

 

+             Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra t. j. 13. júla a vo 

štvrtok 15. júla na tržnici pri mestskom múzeu marhule a uhorky na zaváranie v čase od 11.00 do 

13.00 hodiny 

+ MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom, že dnes 12.júla. nebude ordinovať z dôvodu 

čerpania riadnej dovolenky.  

+ Mesto Nemšová v spolupráci s OZ Peregrín Vás pozýva na  Výstavu historických  hračiek v 

Králikovom mlyne, ktorá je otvorená,   do soboty 17. 7. každý deň v týždni od 14 - 17:00. hod. 

Potrvá do konca prázdnin, no neskôr bude prístupná už len vo štvrtok a v sobotu. 

 

 

 


