Hl. 9.1. 2017
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom bývajúcim v mestskej časti Trenčianska
Závada že vývoz komunálneho odpadu bude aj v stredu, 11.1.2017.
+
Vážení rodičia a priatelia školy! Rodičovské fórum, Rada školy a vedenie Základnej
školy, Janka Palu 2, Nemšová Vás pozývajú na školskú zábavu, ktorá sa uskutoční v piatok,
27. januára 2017 o 19 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. Vstupné je 15 €. V cene vstupenky
je večera a fľaša vína pre dve osoby. Vstupenky si môžete zakúpiť odo dnes, 9. januára 2017
v riaditeľni základnej školy.
+
Slovenská pošta, pobočka Nemšová oznamuje v dňoch od 10.01.17 do 13.01.17
dočasnú úpravu a obmedzenie hodín pre verejnosť nasledovne:
Utorok, Štvrtok, Piatok:
08:30 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.
Streda:
08:30 – 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.
Dôvodom tohto obmedzenia je PN zamestnancov, avšak doručovanie zásielok poštovými
doručovateľmi bude počas daných dní zabezpečené.
Počas tohto obdobia môžu zákazníci využiť služby na ďalších poštách, umiestnených
v blízkosti mesta Nemšová, ktoré sú otvorené pre verejnosť v širšom rozsahu. Ide
predovšetkým o pošty:
- v Dubnici nad Váhom, ul. Bratislavská 7
- v Hornom Srní, ul. Potočná č. 2.
+

Stavebniny ROBSPOL na Rybárskej ul. oznamujú že od 9.1.17 sú opäť otvorené.

+
CEMMAC, a.s. Horné Srnie prijme do pracovného pomeru pracovníkov do výroby,
ktorí spĺňajú nasledovné požiadavky:
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie (výučný list),
- osvedčenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka alebo nakladača je výhodou.
Jedná sa o prácu na ranné a popoludňajšie zmeny.
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.
+
LIZARD SK s.r.o. prijme do pracovného pomeru dve vyučené krajčírky s praxou.
Záujemkyne o prácu sa môžu informovať priamo v prevádzke budovy LIZARD na ulici
J. Palu č.16, alebo telefonicky na tel. č. 0905 440 653.
+
Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom,
darcom krvi, že odber krvi sa uskutoční budúci týždeň v stredu, 18.1.17 od 7,30 do 10,30 hod.
v Kultúrnom centre Nemšová.
___________________________________________________________________________
+
Mestský úrad v Nemšovej prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Nemšová
pripravuje zber živých vianočných stromčekov. Stromčeky dôkladne očistite
od dekoračných materiálov a keďže sú biologicky rozložiteľným odpadom, budú spracované
v kompostárni Nemšová. V termíne zberu vyložte stromčeky ku smetným nádobám a pred
svoje rodinné domy. Deň zberu vopred oznámime mestským rozhlasom.
Ďakujeme za pochopenie.

