
Oznamy 7.6.2019 
 
Butik Zuzka Nemšová vedľa mäsiarstva vás pozýva na veľký výpredaj 
dámskych nohavíc dlhých a trojštvrťových, detských kožených topánok 
a sandálik, detských papučiek a priadze. 

Firma Lipt s.r.o. so sídlom v Hornom Srní príjme na vedľajší pracovný 
pomer pracovníka do skladu. Pracovné miesto vhodné aj pre 
dôchodcu.  Mzda 3eura/hod. Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 11 00 
64. 

Pizzéria Lagúna Janka Palu 50, Nemšová, prijme brigádnikov do obsluhy 
s nástupom možným ihneď. Bližšie informácie dostanete priamo 
v prevádzke pizzérie. 

 

Výbor Spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Nemšová, 
pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, 
že organizuje brigádu, ktorá sa uskutoční dňa 8.06.2019 t.j. v sobotu  a 
15.6.2019 t.j. v sobotu. Zraz bude na čerpacej stanici na ulici Slovenskej 
armády o 06.45 hod. 
Brigádnici, ktorí pôjdu vlastným autom sa stretnú v Brádelskom potoku o 
07.00 hod. 
So sebou si zoberte rukavice, jedlo a pitný režim. 
V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda neuskutoční. 
 

Mesto Nemšová, Základná umelecká škola Nemšová, 117. zbor sv. 
Františka z Assisi a Katolícka spojená škola srdečne pozýva na Cestu 
rozprávkovým lesom, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9.6.2019 od 12:00 hod. 
Čakajú Vás rôzne atrakcie, stánok s občerstvením a opekačka. 

Súkromný pestovateľ Vám ponúka na predaj 15.týždňové mládky, nosnice 
rôzne farby, 8.mesačné sliepky nosnice MORAVIA v znáške-červené, 
jednoročné sliepky nosnice ISA BROWN v nasledovnom čase: 
v Nemšovej od 11:30 do 11:50, v Ľuborči od 11:50 do 12:00 a v Kľúčovom 
od 12:00 do 12:10 hod. 

Súkromný podnikateľ bude hneď po vyhlásení opravovať dáždniky 
všetkých druhov aj zahraničnej výroby, brúsiť kuchynské nože, nože do 
mäsových mlynčekov a všetky druhy nožníc aj záhradníckych do 12.30 
hod. na tržnici pri Mestskom múzeu. 

Pestovateľ z Poľska Vám bude predávať jahody dnes 7. júna  od 11 
hodiny a zajtra 8. júna  od 7. hodiny na tržnici pri mestskom múzeu. 



 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh Nemšová oznamuje svojim 
odberateľom, že od pondelka 10. júna budú pracovníci vykonávať odpočty 
vodomerov v Nemšovej, Ľuborči, Kľúčovom a Trenčianskej Závade. 
Žiadame preto občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty, vyčerpali 
vodu zo šácht, osadili rebríky a uviazali psov. V prípade, že nebude 
možné vykonať odpočet, bude vám do poštovej schránky vhodený 
odpočtový lístok, ktorý doručte do sídla spoločnosti alebo stav vodomeru 
nahláste na číslo telefónu uvedené na odpočtovom lístku.  
 

 


