
Hlásenie zo dňa 19. októbra 2022 
 
 

+ JUDr. Miloš Mojto kandidát na primátora Nemšovej v komunálnych voľbách 2022 

pozýva všetkých občanov na jeho predvolebné mítingy, ktoré sa uskutočnia v nasledovných 

dňoch: 

23. októbra 2022 o 18:00 v hasičskej zbrojnici Kľúčové 

24. októbra 2022 o 18:30 vo veľkej sále Kultúrneho centra Nemšová. 

JUDr. Miloš Mojto  je pripravený odpovedať na akékoľvek vaše otázky. Všetci ste srdečne 

vítaní.  

 

+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na koncert pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším Koncert sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2022 o 16. hodine  vo veľkej sále 

Kultúrneho centra v Nemšovej. Hrať pre vás bude Dychová hudba Legrúti z ČR. 

 

+ Mesto Nemšová a Redakčná rada Nemšovského spravodajcu vás pri príležitosti      25. 

výročia vzniku Nemšovského periodika srdečne pozýva na vernisáž výstavy „ Nemšovské 

noviny – Nemšovský spravodaj – Nemšovský spravodajca“, ktorá uskutoční dnes 19.10.2022  

o 16.30 hodine v Mestskom múzeu.  

Výstava Nemšovského spravodajcu tak uzatvára triptych výstav:  25 rokov Nemšovského 

spravodajcu,  model mosta a výstavu historických fotografií -  100 rokov od úvodných prác na 

moste T. G. Masaryka cez rieku Vlára a kópiu 780. rokov starej prvej písomnej zmienky obcí 

Ľuborča  a Nemšová. Všetky tri  výstavy sú pre občanov prístupné do 31.12.2022 ako súčasť 

osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky.  V prípade komentovanej prehliadky 

ktorejkoľvek výstav kontaktujte na  email: nemsovsky.spravodajca@gmail.com . 

 

+     Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz veľkoobjemového odpadu, elektro odpadu 

a nebezpečného odpadu bude pokračovať v Nemšovej v  dňoch 20. a 21.10 2022.  

 

+   Oznamy z kategórie straty a nálezy: Našli sa dioptrické okuliare. Majiteľ si ich môže 

vyzdvihnúť na Mestskom úrade počas otváracích hodín.  

 

+     Pekáreň  Kubíček a synovia hľadá brigádnika na rozvoz výrobkov. Môže byť aj dôchodca. 
Pracovná doba je  od 4:00 do 9:00. Pekáreň Kubíček a synovia hľadá brigádnika na prácu pomocníka  
v pekárni 2 krát do týždňa. Môže byť aj dôchodca. Pracovná doba je iba v noci. Záujemcovia môžu 
volať na tel. číslo 0915 784 718 
+        
Mesto Nemšová dáva do pozornosti novú sociálnu službu v našom meste a to prepravnú službu, 

teda Sociálny taxík.  

Mesto Nemšová v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky 

zakúpilo špeciálne vozidlo na prepravu obyvateľov Nemšovej, ktorí to bezprostredne potrebujú. 

V najbližšej dobe budú do domácností distribuované letáky s informáciami o tejto službe. 

Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe, teda občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 

odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe 

s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po 

schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

mailto:nemsovsky.spravodajca@gmail.com


O prepravnú službu môže požiadať občan, ktorý má preukaz ZŤP, alebo preukaz ZŤP so sprievodcom 

alebo občan , ktorý má nepriaznivý zdravotný stav na základe lekárskeho potvrdenia a jeho ošetrujúci 

lekár mu odporučil takúto službu. 

Prepravná služba zabezpečí odľahčenie rodinných príslušníkov pri preprave prijímateľa sociálnej 

služby na návštevu lekára, nemocnice, obchodov, príbuzných, vybavenie úradných záležitostí a 

podobne. Prepravná služba funguje v pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

Výška úhrady za prepravnú službu je 0,50 €/1 km. 

Bližšie informácie a žiadosti na prepravnú službu môžete objednávať na tel. č.: 0944 005 695 počas 

pracovných dní od 7.00 – 15:00 h. 

Sociálny taxík bude v utorok 25. októbra o 9 hodine posvätený pred kostolom sv. Michala v Nemšovej 

dekanom Jánom Smolkom, aby nám obyvateľom Nemšovej a všetkých mestských častí slúžil a bol 

bezpečný. Veľa šťastných kilometrov. 

 

 
 
 

 


