Hl. 9.10.2019
+
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.
+
Verejnoprospešné služby, m.p.o. oznamujú občanom, že v dňoch 11. a 12. októbra
časti Kľúčové a Ľuborča (piatok v čase od 7.00 do 15.00, sobota od 7.00 do 12.00) budú
vykonávať zber odpadov, ako sú: elektroodpad, železný šrot, akumulátory, veľké domáce
spotrebiče, malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, nefunkčné kotle, staré pletivo a
sporáky. Z veľkoobjemových odpadov len rozobraný nábytok, nie celé skrine, alebo
kuchynské linky, gauče a postele. Komunálny odpad, stavebná suť a biologický odpad
(konáre) sa nezberajú.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra 10. októbra v čase od 14.00 do 15.30
jablká rôzne odrody, hrušky a slivky.
+
Materské centrum Púpavka v spolupráci s Mestom Nemšová Vás pozývajú na
jesenný bazárik detského oblečenia, obuvi, hračiek, športových potrieb, kočíkov
a ostatných potrieb pre deti, ktorý sa bude konať v Kultúrnom stredisku Ľuborča v dňoch:
11. 10. 2018 (t. j. piatok) od 9.00 – 19.00 hod. a 12. 10. 2018 (t. j. sobota) od 9.00 – 12. 00
hod.
Počas bazárika sa bude organizovať aj zbierka vrchnáčikov pre Kristínku z Trenčianskej
Závady. Za každý vrchnáčik vopred ďakujeme.
+
Mesto Nemšová Vás pri príležitosti „ Mesiaca úcty k starším“ pozýva na koncert
dychovej hudby Záhorienka , ktorý sa uskutoční dňa 20. októbra o 15 hodine v Kultúrnom
centre Nemšová.
+
Mesto Nemšová a MUDr. Eleonóra Žurková Vás pozývajú na vernisáž výstavy „ Cesty
životom“, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra o 16. hodine v priestoroch mestského múzea.
Výstava potrvá až do 25. novembra. Všetci ste srdečne pozvaní.
+
Mestské divadlo Trenčín Vás všetkých srdečne pozýva na komédiu Júliusa Barča –
Ivana – Mastný hrniec, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra o 18 hodine vo veľkej sále KC
v Nemšovej . vstupenky v hodnote 10€ si môžete zakúpiť počas úradných hodín na
mestskom úrade alebo 1 hodinu pred predstavením.
Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia prijme do pracovného pomeru
vodiča na nákladné auto a traktor. Požiadavky na zamestnanca : vodičský preukaz skupiny
„C“ a skupiny „T“, karta profesionálneho vodiča, zdravotná a psychologická spôsobilosť,
bezúhonnosť, flexibilita a zodpovednosť. Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na
email: vps@nemsova.sk, Bližšie info. na tel. 032 6598 422. Termín nástupu je 1.12.2019.
Verejno – prospešné služby, mestská príspevková organizácia prijme do pracovného pomeru
vodoinštalatéra a pracovníka pre obsluhu plynových kotolní. Požiadavky na zamestnanca :
prax, odborná spôsobilosť pre samostatnú obsluhu teplovodných kotlov VI. triedy s výkonom

do 100kW na plynné palivo, vodičský preukaz skupiny „B“, bezúhonnosť, flexibilita
a zodpovednosť. Žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na email: vps@nemsova.sk,
Bližšie info. na tel. 032 6598 422. Termín nástupu je ihneď.
+
Spoločnosť Lidl príjme pre svoju novootvorenú predajňu v Trenčíne na ulici Brnianska
a Bratislavská do trvalého pracovného pomeru predavačov/pokladníkov. 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
+
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na
zariadeniach distribučnej sústavy a v ich ochrannom pásme bude dňa 11.10.2019 t.j. v piatok
v čase od 9.30 do 11.30 odstavený prívod elektriny na nasledovných uliciach: Jozefa Hanku,
Antona Kropáčiho, Fraňa Madvu, Pavla Kyrmezera, Záhumnie, Za Soľnou.
Ďalej bude odstavený prívod elektriny taktiež v piatok 11.10. + v čase od 12.00 do 15.00 na
nasledovných uliciach: Janka Palu 2, 6, 12,16, Mládežnícka, Mierové námestie 3, Pionierska,
Rybárska, Urbárska, Vážska, Školská a Športovcov.

Športový oznam
Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na tradičný "DERBY" zápas medzi Ľuborčou a
Kľučovým, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.10.2019 od 15:30 hod na domácom ihrisku v
Ľuborči.
Srdečne Vás pozývajú

