Hl. 21.9. 2016
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že vývoz plastových fliaš sa uskutoční zajtra,
vo štvrtok 22.9.2016 v častiach Ľuborča a Kľúčové.
+
Firma MK granit s.r.o. Púchov oznamuje občanom že ponúka kompletné kamenárske
práce, výber z viac ako 500 pomníkových zostáv, laserové gravírovanie fotografií, výrobu,
predaj a montáž pomníkov a pomníkových zostáv, brúsenie a leštenie prírodného kameňa,
obnovu starého písma, doplnenie údajov na pomník - priamo na cintoríne. Ponúka zľavy až
do 35%, pri objednávke kompletného žulového hrobu dostanete pomník v hodnote 500,- €
zdarma. Objednávky na uvedené práce bude firma preberať zajtra, vo štvrtok nasledovne:
- na Ústrednom cintoríne v Nemšovej, ul. Moravská od 9 – do 10 hod.,
- na miestnom cintoríne v Nemšovej, ul. Janka Palu od 10 do 11 hod.,
- na miestnom cintoríne v Ľuborči od 11 do 12 hod.,
- na miestnom cintoríne v Trenčianskej Závade od 12 do 13 hod.,
- na miestnom cintoríne v Kľúčovom od 13 do 14 hod.
+
COOP Jednota Trenčín oznamuje že približne do 01.10.2016 bude predajňa č. 111-027
v časti Trenčianska Závada zatvorená z dôvodu práceneschopnosti vedúcej prevádzkovej
jednotky.
+
Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. s prevádzkou v Ilave príjme do zamestnania
mechanikov - nastavovačov do elektrovýroby na 3-zmennú prevádzku s nástupom ihneď.
V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie do Ilavy, príp. sa informujte
telefonicky na čísle 042/3220536.
+
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC v Hornom Srní hľadá do pracovného pomeru
opatrovateľku v trojzmennej prevádzke. Požiadavka stredné odborné vzdelanie so zameraním
na opatrovanie alebo akreditovaný opatrovateľský kurz v počte min. 220 hodín. Bližšie
informácie na tel. è. 032/6588 387 alebo 0901 918 590.
+
Výbor Miestneho spolku slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom,
že odber krvi sa uskutoční dňa 27. septembra 2016, t.j. v utorok v Kultúrnom centre
Nemšová. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Odber začne
ráno o 7,30 hod. do 10,30 hod.
+
Vážení občania v priestoroch budovy Mierového námestia č. 24 v Nemšovej
je otvorená prvá galerijná predajňa European Art, kde môžete vidieť a zakúpiť si viac ako 200
umeleckých diel od známych a aj menej známych autorov, originálne obrazy, keramiku,
vitráže, šperky, ručne maľovaný hodváb, svietniky.
+
Obec Bohunice pripravuje 4. ročník súťaže o najlepšiu pálenku regiónu a 3. ročník
súťaže o najlepšiu zemiakovú placku. Do súťaží sa môžu prihlásiť občania z regiónu Vršatec.
Bližšie informácie a prihlášky nájdete na obecnom úrade alebo na www.obecbohunice.sk.
Vyhodnotenie súťaží sa uskutoční dňa 9. októbra so začiatkom o 15:00 hod. v kaštieli
v Bohuniciach. Pre výhercov sú pripravené vecné ceny. Súčasťou podujatia bude sprievodný
program:- Divadelné predstavenie „Kráľ kráľov“ – divadelný súbor MASKY Ilava,Zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“, -Malý trh s ručne
robenými výrobkami, -„Koštovka“ pálenky, hudba a ďalšie.

