
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 9.1.2023 
 
 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 10.1.2023 

v čase od 12.00 do 14.00 hodiny a vo štvrtok 12.1.2023 v čase od 13.30 do 15.00 hodiny                       

na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny.  

 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Zberný dvor na ulici Borovského bude opäť 

otvorený od utorka 10.1.2023 v riadnom čase a kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená 

pre verejnosť v sobotu 14.1.2023 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.  

 

+  Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz plastov z Ľuborče a Kľúčového bude              

v utorok, dňa 10.1.2023 a z Nemšovej a Trenčianskej Závady v stredu, dňa 11.1.2023. 

 

+ Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že 

odvoz vianočných stromčekov sa uskutoční priebežne počas celého tohto týždňa do piatka 

13.1.2023. 

+ Firma Lipt, s.r.o. Horné Srnie hľadá brigádnika na pomocné práce. Bližšie informácie 

získate na telefónnom čísle: 0902 110 022. 

 

+ Oznamy z kategórie „Straty a nálezy“: Našli sa kľúče, majiteľ si ich môže prevziať                   

na Mestskom úrade počas otváracích hodín. 

 

+ Regionálna a veterinárna správa Trenčín nariaďuje veterinárne opatrenia pre mesto 

Nemšová na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia nebezpečnej choroby – besnoty, 

choroby prenosnej na ľudí. Bližšie informácie si prečítate na internetovej stránke mesta 

Nemšová www.nemsova.sk v časti Aktuality, alebo na úradnej tabuli mesta Nemšová. 

 

+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na 26. Reprezentačný ples, ktorý sa uskutoční dňa 

21.1.2023 o 19.00 hodine vo Veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Program začne 

predtancovaním Tanečnej skupiny ELIS, pokračovať bude Hudobnou produkciou Stay Tuned, 

do tanca Vám bude hrať Hudobná skupina GALAKTIC a DJ Vašo Hála. Exkluzívnym hosťom 

bude Tomáš Bezdeda s kapelou. Čaká na Vás aj bohatá tombola. Vstupné je 50 Eur a predaj 

vstupeniek je v pokladni Mestského úradu. 

 

+ Skauti zo 117. zboru sv. Františka z Assisi Vás pozývajú na skautský ples, ktorý sa 

uskutoční dňa 28.1.2023 v Kultúrnom dome v Hornom Srní. Do tanca budú hrať Huncúti a po 

polnoci DJ. Tešiť sa môžete na pestrý program a bohatú tombolu. Cena vstupenky v predpredaji 

je 30 EUR a v cene je zahrnutá večera, prípitok, sladké aj slané občerstvenie. Vstupenky a viac 

informácií získate na telefónnom čísle 0915 647 328. 

 

 

http://www.nemsova.sk/

