Hl. 23.5.2017
+ Firma F. M. Recykling Trenčín oznamuje občanom, že vo štvrtok t.j. 25.5. 2017 bude vykupovať
papier za ktorý následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a
servítky nasledovne:
v čase: - od 16.00 - 16.20 hod. v m.č. Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou,
- od 16.30 – 16.40 hod. v m.č. Ľuborča pred KS,
- od 16.50 – 17.0 0 hod. na Mierovom námestí v Nemšovej,
- od 17.00 – 17.20 hod. pred bývalým kinom v Nemšovej.

+ CBA potraviny Nová Dubnica na ulici Trenčianskej, príjmu do zamestnania predavačky aj
nevyučené s nástupom možným ihneď. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0911 322 316.

+ Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v Nemšovej pozýva svojich
členov na pešiu turistickú vychádzku cez Kľúčovskú dolinu na Jelenec a na turistickú rozhľadňu v
Trenč. Závade s cieľom na „Gazdovstve Uhliská“ v Trenč. Závade v stredu, 24. mája. Odchod
autobusu MHD do m. č. Kľúčové je o 8,40 hod. od bývalého kina. Je potrebné sa vhodne obliecť a
obuť sa je potrebné podľa aktuálneho počasia. Podmienkou účasti je dobrá nálada a pohoda. Odchod z
„Gazdovstva Uhliská“ je individuálny

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že vývoz PET fľiaš sa uskutoční zajtra t.j v stredu, 24.5.17 v
m.č. Nemšová a Tr. Závada a vo štvrtok, 25.5.17 bude vývoz v m.č. Ľuborča a Kľúčové.

+ Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na
zariadeniach distribučnej sústavy bude v piatok, 26.5.17 v čase od 12 hod. do 13,30 hod. bez dodávky
elektriny ulica Púchovská č. 12 a 12B. V čase od 9,30 hod. do 11 hod. na uliciach: Hradná, Čerešňová,
Višňová č. 6 a 14 a Ľuborčianska č. 1, 2, 8 a 52.

+ Mesto Nemšová srdečne pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie „Smejko a
Tanculienka“, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna o 17. hodine vo veľkej sále kultúrneho centra v
Nemšovej. Vstupenky v hodnote 8,-€ si môžete zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas
úradných hodín.

+ MUDr. Hammerová oznamuje svojim pacientom, že od 1.6.2017 dôjde k ukončeniu činnosti tejto
ambulancie. Následnú starostlivosť o pacientov prevezme od 1.6.2017 MUDr. Dráb. Pokiaľ by si
niekto chcel vyzdvihnúť zdravotnú dokumentáciu, môže tak urobiť v ambulancii MUDr. Hammerovej
do 30.5.2017. Pacientov do evidencie prijímajú aj MUDr. Škunta v Nemšovej a MUDr. Šebík v
Hornom Srní. Nevyzdvihnuté karty budú prevezené do ambulancie MUDr. Drába. Všetkým svojim
pacientom praje veľa zdravia a ďakuje za dôveru MUDr. E. Hammerová

+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že si môžete na mestskom úrade v kancelárii č. 113 počas
úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad za r. 2017. Dane a poplatky môžete uhradiť v hotovosti alebo
platobným terminálom. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v častiach Kľúčové a Trenč. Závada si budú
môcť prevziať rozhodnutia tak ako každoročne, a to v budove Hasičskej zbrojnice v Kľúčovom a v
Kultúrnom stredisku v Trenč. Závade. Bližší termín Vám bude oznámený cestou mestského rozhlasu

+
Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes od 13.30 na tržnici pri mestskom múzeu , jablká na
váhu, hrušky, reďkovky, cibuľku a uhorky.

+ PD Vlára Nemšová, Družstevná 18, prijme ihneď brigádnikov na prácu v chmeľnici, v trvaní cca 30
dní (podľa poveternostných podmienok). Ide o fyzickú prácu v chmeľnici. Ubytovanie a strava
zabezpečená! Náplň práce: Práca v chmeľnici - vešanie a zapichovanie chmeľovodičov, - prvé
otáčanie rév, - opravné otáčanie chmeľových rév, - podľa potreby ručná okopávka. Odmeňovanie je
výkonové v závislosti od šikovnosti. Možný zárobok je 30 až 50 eur za deň.

+ Stabilná automobilová firma v Trenčíne hľadá zručných a šikovných operátorov a operátorky do
výroby. Ponúka prácu na 3-4 zmennú prevádzku, mzdu od 650,-€, 13. a 14. plat a nástupný bonus v
hodnote 30-€. Bližšie informácie získate na číslach 0918 450 105 alebo 0907 544 554.

+ Automobilová spoločnosť ponúka prácu pre operátora robotov do Dubnice nad Váhom na dve
zmeny, s čistou mzdou od 600,00 €. Preprava do a z práce je zabezpečená aj priamo z Nemšovej.
Jedná sa o prácu vhodnú aj pre absolventov. Nástup je možný ihneď. Už po prvom odpracovanom
týždni je možná záloha a nástupný bonus 30,-€. Bližšie inf. získate na tel. číslach: 0905 335 354 a
0905 575 088.

+ Automobilová firma v Dubnici nad Váhom a Novej Dubnici ponúka prácu na pozície kontrolór,
manipulant a operátor. Práca je vhodná aj pre ženy a mužov v 3 a 4 zmennej prevádzke. Už po prvom
odpracovanom týždni je možná záloh a nástupný bonus 30,-€. Bližšie inf. na tel. č. 0918 450 103 alebo
0905 511 792.

+ Spoločnosť v Novej Dubnici prijme do trvalého prac. pomeru šikovných a zručných pracovníkov na
obsluhu navíjacích automatov. Jedná sa o prácu na 3 prípadne 2 zmeny. Prax je výhodou, nie
podmienkou. Mesačná mzda je od 550,-€ v čistom. Na pohovore je možnosť odskúšania práce. V
prípade záujmu informácie získate na tel. č. 0918 750 602 alebo 0918 750 602.

+ Súkromný podnikateľ z Nitry Vám bude ponúkať dnes nosnice červené 9 mesačné, 15 týždňové
mládky rôznej farby, 28 týždňové mládky v plnej znáške plemeno issa brown. Podnikateľ sa zdrží
nasledovne:
Od 12.00 do 12.20 v Nemšovej na mestskej tržnici pri múzeu
Od 12.20 do 12.30 v miestnej časti Ľuborča pri KS

Od 12.35 do 12.45 – v miestnej časti Kľúčové pri hasičskej zbrojnici.

+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa koná dnes 23.5 2017 od 10 do 17 hod
v kultúrnom stredisku v Ľuborči. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodného prádla, domáce
potreby, kuchynské potreby, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar.

+ Ambulancia MUDr. Peter Daňo, oznamuje svojim pacientom že dnes nebude ordinovať z dôvodu
čerpania riadnej dovolenky.

+ Základná umelecká škola Nemšová, mesto Nemšová a 117. zbor sv. Františka z Assisi Vás pozývajú
na cestu rozprávkovým lesom pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí 28.5 2017 to je
v nedeľu od 13.00. trasa: ZUŠ Nemšová – malá chmeľnica – jazero a späť. Prvý štart je od 13.00 od
budovy základnej umeleckej školy Ľuborčianska 2. posledný štart skupinky bude o 16.00. rezervácia
časeniek je od 12.00 v prípade nepriaznivého počasia sa akcia prekladá na 11.6 2017. čakajú na Vás
rozprávky, prekvapenia, zábava, tvorivé úlohy, stánok s občerstvením, vodné bubliny, loďky,
šmykľavka, skákací hrad a opekačka, kde si môžete opiecť z domu prinesené dobroty. Terén je
vhodný aj pre detské kočíky. Srdečne pozývame všetky deti.

