
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 28.12.2022 

 

 

+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje svojim občanom, že dňa 30.12.2022, t.j. v piatok 

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

 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje svojim občanom, že  do 9.1.2023 bude mestská knižnica 

zatvorená z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. 

 

  

+ MUDr. Marušincová oznamuje svojim pacientom, že 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. 

 

 

+ Pohostinstvo Vináreň v Kľúčovom hľadá posilu brigádnika alebo brigádničku. 

Pracovná doba je každý deň vždy od 15.00 hodiny. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 

a informovať osobne v pohostinstve  na ulici Stromová č. 1 v Kľúčovom alebo na telefónnom 

čísle 0949 424 598. 

 

 

+    Gazdovstvo Uhliská  Trenčianska Závada Vás pozýva na „ Predsilvestrovskú tanečnú 

zábavu“, ktorá sa uskutoční dňa 30. 12.2022,  t.j. v piatok o 19,00 hod.   

Do tanca Vám zahrá Janka Štefancová s kapelou. Vstupné je 12,-€. V cene vstupného je 

zahrnutá kapustnica a domáce pagáče. Zároveň na Vás čaká bohatá tombola. Bližšie informácie 

ako aj rezerváciu miesta Vám poskytnú na tel. čísle 0917 837 708. 

 

 

+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na zapálenie Novoročnej vatry pri príležitosti 

privítania Nového roka 2023. Stretneme sa pod Sobotišťom dňa 1.1.2023 o 16.30 hodine. 

Zaspieva pre Vás FS Liborčan. Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

 

+ 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. 

 

 

http://www.nemsova.sk/

