
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 9.3.2023  

  

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená 

pre verejnosť v sobotu, dňa 11.3.2023 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.  

 

+ Mesto Nemšová a Miestny výbor Kľúčové Vás srdečne pozývajú na „Kľúčovské 

driapačky peria“, ktoré sa uskutočnia v sobotu, dňa 11.3.2023 v čase od 10.00 do 16.00 hodiny 

v Hasičskej zbrojnici v Kľúčovom. Príďte medzi nás si pripomenúť čaro driapania peria 

a tajomných príbehov. Vstup je voľný.  

  

+ MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 13.3. do 17.3.2023 nebude 

ordinovať. Súrne stavy ošetrí MUDr. Škunta.  

 

 

+ Základná organizácia JDS DÚBRAVA organizuje zájazd na návštevu termálneho 

kúpaliska v Malých Bieliciach dňa 14.3.2023(t. j. utorok). Predpokladaný odchod z  Hornej 

Súče je o  9:00 hod. a  návrat okolo 16:00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na čísle 

telefónu  0903 781 060   alebo 0904 230 857 prípadne u p. Ing. Korbašovej   na čísle telefónu                   

0911 315 508. Účastníci nemusia byť členmi JDS. Cena za dopravu 10 €/osoba.  

 

+ Základná škola, Janka Palu v Nemšovej pozýva rodičov, priateľov školy  a našich 

priaznivcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu, dňa 15.3.2023. Od 09.00 do 

13.30. hodiny si môžete prezrieť priestory školy a zúčastniť sa na vyučovaní. Tešia na vás žiaci 

a zamestnanci školy.  

 

+ Pohostinstvo Šimková príjme pracovnú silu na zastupovanie počas dlhodobej 

práceneschopnosti s nástupom ihneď. Bližšie informácie získate priamo v predajni potravín                   

u p. Šimkovej.  

 

+ Spoločnosť MIKON so sídlom v Pruskom  príjme do zamestnania nových pracovníkov 

na pozíciu – operátor výroby lisovač s nástupom ihneď. Práca je na trvalý pracovný pomer. 

Práca na trojzmennú  prevádzku. Firma ponúka stabilné zamestnanie, adekvátne finančné 

ohodnotenie, odmeny a vernostné a zaškolenie nových pracovníkov. Ponúkaná hrubá mzda                  

je 1 300 Eur. Informácie o voľných pracovných miestach Vám poskytnú osobne, prípadne na 

tel. čísle 0902 979 610 p. Repková.  

 
 

+  Športové oznamy : v sobotu, dňa 11.3.2023 sa od 14.00 hodiny uskutoční prvý finálový 

zápas prvej ligy vo floorballe žien medzi domácou Nemšová B a hráčkami  Tempish Capitol 

Bratislava.  

 

 


