
Hlásenie 27.9.2021  

+ Mesto Nemšová a OZ Peregrín Vás všetkých srdečne pozývajú do Králikovho mlyna, 

kde máte možnosť si pozrieť výtvarné práce detí z akcie Lacove chrobáky. Výstava bude 

sprístupnená do konca septembra počas otváracích hodín Králikovho mlyna.  

+ Chirurgická ambulancia MUDr. Petra Daňu oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania 

dovolenky nebude dnes ordinovať.  

+ Firma CrazyFly Nemšová hľadá upratovačku na brigádu. Upratovanie administratívnych 

priestorov 1x týždenne. V prípade záujmu sa informujte na recepcii firmy CrazyFly. 

+ Firma Daejung Europe,s. r. o., prevádzka Nová Dubnica obsadzuje do svojho tímu 
pracovné pozície: 
- skladník, hodinová mzda: 4,82 brutto. 
- operátor kvality, hodinová mzda: 4,63 brutto. 
- operátor výroby, hodinová mzda: od 4,52 brutto. 
Nástup možný ihneď  
Miesto výkonu práce: Nová Dubnica. 
Práca na tri zmeny, práca v stoji. 
Autobusová doprava zabezpečená zo smeru Ladce, Košeca, Ilava a taktiež zo smeru Pruské, 
Bohunice. 
Pre viac informácii nás kontaktujte na tel. čísle 042/32 11 520 alebo 0911 556 809. 
  
+ Mesto Nemšová pozýva všetkých dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším na 

koncert Moravanky , ktorý sa uskutoční dňa 10. októbra 2021 o 15:00 hod. vo veľkej sále KC 

Nemšovej.  

+  Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 

28.septembra v čase od 12.00 do 13.30 a vo štvrtok 30. septembra v čase od 12.00 do 14.30 

na tržnici pri mestskom múzeu broskyne, hrušky, slivky, jablká, hrozno, rajčiny, papriku, cibuľu, 

zemiaky, fazuľové struky a iné.  

+ Kluby Kresťanských demokratov z Nemšovej a Horného Srnia Vás srdečne 
pozývajú na výsadbu sadeníc dubov pri skautskom táborisku v Hornom Srní. 
Podujatie sa uskutoční pri príležitosti sviatku patróna ekológie svätého Františka z Assisi túto 
sobotu 2. októbra 2021. Zraz účastníkov je o 11. hod. pod novým cyklo mostom, pri hraničnom 
priechode s ČR. 

+ Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC v Hornom Srní prijme na zastupovanie dlhodobej PN do 
pracovného pomeru opatrovateľa/opatrovateľku. 
Termín nástupu - dohodou. 
Mzda - minimálne 701,- €. 
Bližšie informácie Vám poskytne  na telefónnom čísle 0901 918 590  Mgr. Renata Papierniková. 
 
+ Spoločnosť Fehers s.r.o. prijme do svojej predajne ovocia, zeleniny a potravín 

predavača/predavačku. Nástupný plat 740 € + odmeny, 8 hodinová pracovná zmena,  benefit 

zamestnanecká zľava na nákup. Životopis zasielajte na obchod@fehers.eu. Bližšie informácie na tel. 

čísle 0948 685 286. 


