Oznamy zo dňa 4.10.2021

+
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje, že prijme do pracovného
pomeru s nástupom ihneď montéra vodohospodárskych zariadení a vodárenských sietí s nástupným
platom 1.000 €. V prípade záujmu sa informujte v kancelárii Regionálnej vodárenskej spoločnosti
Nemšová alebo na čísle telefónu 032/ 6420996.

Mesto Nemšová pozýva všetkých dôchodcov pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“
na koncert Moravanky , ktorý sa uskutoční dňa 10. októbra 2021 o 15:00 hod. vo veľkej sále
Kultúrneho Centra v Nemšovej.
+

+
Materská škola na ul. Odbojárov v Nemšovej prijme na polovičný pracovný úväzok
upratovačku na zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti s finančným ohodnotením 3,70€ na
hodinu. Viac informácií na tel. čísle 032 6598289.

Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová prijme na dohodu o vykonaní práce
administratívnu zamestnankyňu do školskej jedálne s perspektívou trvalého
pracovného pomeru.

1. +

Nástup podľa dohody. Platové podmienky podľa platových taríf.
Informácie v Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová alebo na telefónnom čísle: 0918
450 657.
1. Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová prijme na dohodu o vykonaní práce

upratovačku.
Nástup podľa dohody. Platové podmienky podľa platových taríf.
Informácie v Základnej škole, Janka Palu 2, Nemšová alebo na telefónnom čísle: 0918
450 657.
+
Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 5. októbra a vo
štvrtok 7. októbra na tržnici pri mestskom múzeu v čase od 12 do 14 hodiny broskyne, hrušky, slivky,
hrozno, jablká, cesnak, cibuľu zemiaky na zimné uskladnenie rajčiny mäsité a karfiol.
+
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že dňa 7. októbra budú bez dodávky
elektriny v čase od 7:30 do 16:00 hod nasledovné ulice: Bottova, Kukučínova a Závadská od čísla 71
po 112. Dňa 8. Októbra v čase od 8:30 do 15:30 hod. ulica Závadská číslo 95,97,810,1855,1859,1865
a 1869 a Ľuborčianska č.1858 a dňa 13.októbra v čase od 7:30 hod do 14:30 hod. na ulici Lacu
a Závadskej č. 5,7,a 22.
+
Súkromný podnikateľ z Nitry vám bude predávať zajtra 5.októbra 28 týždňové nosnice v plnej
znáške črvené plemeno ISA BRAWN, ďalej 14-týždňové mládky rôzne farby plemeno DOMINAND
v Nemšovej na tržnici v čase od 9:00 do 9:20, v Ľuborči od 9:20 do 9:30 hod , v Trenčianskej Závade
od 9:30 do 9:40 hod. a v Klúčovom od 9:40 do 9:50 hod.

