
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 21.12.2022 

 

 

+ Súkromný podnikateľ z Nitry Vám bude predávať zajtra, 22.12.2022 za výhodné ceny 

čerstvé vajíčka, v balení po 30 kusov. Predávať bude nasledovne: 

v Nemšovej pri Mestskom múzeu v čase od 10.00 do 10.20 hodiny, v Ľuborči pri Kultúrnom 

stredisku v čase od 10.20 do 10.30 hodiny, v Trenčianskej Závade pri COOP Jednote v čase               

od 10.30 do 10.40 hodiny a v Kľúčovom pri Požiarnej zbrojnici v čase od 10.45 hodiny. 

 

 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje svojim občanom, že dňa 23.12.2022, t.j. v piatok 

bude Mestský úrad aj Stavebný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. 

 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje svojim občanom, že  od 23.12.2022 do 9.1.2023 bude 

mestská knižnica zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. 

  

 

+ Folklórna skupina Liborčan a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na vianočný 

koncert „Vinšujeme Vám“, ktorý sa uskutoční dňa 26.12.2022 v Kostole sv. Michala 

Archanjela v Nemšovej. 

 

 

+ MUDr. Marušincová oznamuje svojim pacientom, že od 27.12.2022 do  30.12.2022 

nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.  Zastupovať ju bude MUDr. Zavřel 

v Hornom Srní. 

 

 

+ PD Vlára Nemšová hľadá do kolektívu milú a pracovitú kolegyňu do výroby mliečnych 

výrobkov. Termín nástupu: ihneď. Podmienka: platný potravinársky preukaz. 

Mzda: od 4,69 €/hod + benefity na holdingové produkty. 

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0905 443 015. 

 
 

+ Spoločnosť Rádio makler, s.r.o. dáva do pozornosti, že na internetovom portáli 

www.terajsok.sk,  si prečítate o všetkom dôležitom z trenčianska – či už sa jedná o správy             

z regionálnej politiky, športu, kultúry alebo napríklad zaujímavé rozhovory s lokálnymi 

osobnosťami. 

Ak vo vašom okolí existuje problém, ktorý sa nerieši, alebo ste sa stali svedkami zaujímavej 

udalosti, váš tip napíšte do online formulára na webe Terajsok.sk alebo na emailovú adresu 

podlupou@terajsok.sk a redaktori sa už postarajú o zvyšok. Terajsok.sk sú vždy čerstvé správy 

z regiónu.  
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