
+ Miestna organizácia SČK Ľuborča v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trenčín 
oznamuje, že odber krvi sa uskutoční dňa 14.10.2019 v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP 1, 
od 7,30 hod. do 10,30 hod. Prihlásiť sa môžete u predsedníčky MO SČK, p. Gurínovej na  tel. č. 
0905382237. 
 
+ Potraviny KORUNA  v Ľuborči prijmú do trvalého pracovného pomeru predavačku – 
pokladníčku s nástupom ihneď. Bližšie informácie dostanete na čísle telefónu 0905 657 755. 
 
+ Spoločnosť Lidl ponúka prácu na dobu neurčitú, úväzok 35 hodín týždenne s nástupnou 
mzdou 781 eur a garanciou nárastu mzdy na 862 eur po treťom roku. Svoj životopis si môžete 
poslať priamo cez webovú stránku www.lidl.sk, sekcia kariéra alebo poštou na personálne 
oddelenie Logistického centra v Nemšovej.  
Svoj životopis môžete priniesť aj osobne do predajní Lidl v Trenčíne a stať sa tak súčasťou Lidl 
Tímu.  
 
+ Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácie Horné Srnie pozýva svojich členov 
na benefičný koncert do Istropolisu v Bratislave v nedeľu 20. októbra. Odchod autobusu je 
o 7.00 hod. z Mierového námestia v Nemšovej. Účastnícky príspevok spolu so vstupenkou pre 
člena je 10 € a pre nečlena 12€. V dopoludňajších  hodinách bude zastávka v obchodnom 
dome Ikea. Prihlásiť sa môžete u p. Mariána Králika, SNP 134/45 Nemšová. Tešíme sa na Vašu 
účasť. 
 
+ V piatok sa našiel psík hnedej farby, labky a hruď má bielej farby bez známky a obojka. Bližšie 
informácie  na mestskom úrade. 
 
+ Súkromný pestovateľ z Veselého ponúka na predaj zajtra v čase od 13.30 -14.30 jablká 
rôznych odrôd, hrušky a slivky. 
 
+ Hydinárska farma Nitra ponúka na predaj 17 týždňové mládky rôznej farby a  7 mesačné 
nosnice v plnej znáške   zajtra 26. septembra nasledovne: 
V čase od 10.00 do 10.20 v Nemšovej na tržnici 
V čase od 10.20 do 10.30 v Ľuborči pri Kultúrnom stredisku 
V čase od 10.30 do 10.45 v Trenčianskej Závade pri obchode potravín  
V čase od 10.45 do 11.00 v Kľúčovom pri požiarnej zbrojnici 
ďalej predáva zemiaky na zimné uskladnenie  odroda  Agria - žlté v 25 kg balení prvej triedy 
a cibuľu na zimné uskladnenie v 10 kg balení. 

 
 
 
 


