
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 13.3.2023  

  

 

+ Kamenárstvo Rajník z Pruského vám oznamuje, že zajtra,  dňa 14.3.2023 bude prijímať 

objednávky na kamenárske práce za staré ceny. Bude ponúkať služby ako sú výkopy hrobiek, 

mramorové komplety a zdrží sa nasledovne:  

na Starom cintoríne na ul. Janka Palu – v čase od 8.00 do 9.00 hodiny, 

na Ústrednom cintoríne na ul. Moravská – v čase od 10.00 11.00  hodiny,  

na Cintoríne v Ľuborči – v čase od 11.00 do 12.00 hodiny,  

na Cintoríne v Kľúčovom – v čase od 12.00 do 13.00 hodiny. 

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0949 766 332. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz plastov z Nemšovej a Trenčianskej  

Závady bude zajtra, dňa 14.3.2023 a z Ľuborče a Kľúčového v stredu, dňa 15.3.2023. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz veľkoobjemového odpadu, 

elektroodpadu a nebezpečného odpadu z Ľuborče a Kľúčového bude vo štvrtok a v piatok,                 

t.j. dňoch 16 a 17.3.2023. 

 

+ SRZ Nemšová, OZ Hubert Ľuborča, Poľovnícke združenie Nemšová, Poľovnícke 

združenie HÁJ  Kľúčové, Hasiči Nemšová, Kľúčikovo,117. Zbor sv. Františka z Assisi (Skauti) 

v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú na zber odpadu na území mesta Nemšová v 

okolí cyklotrasy a čistenie brehov riek Vlára a Váh, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 18.3.2023 

so stretnutím o 8:00 hodine pri kúpalisku v Nemšovej. Prineste si so sebou pracovné rukavice, 

dobrú náladu a chuť pracovať. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na iný termín 

(na deň 25.03.2023). 

 

+ Divadlo Komédie z Bratislavy Vás srdečne pozýva na francúzsku komédiu „ PI ČAJ 

MILÁČIK“, ktorú odohrá v kinosále kultúrneho domu v Dolnej Súči dňa 21.3.2023                         

o 18.00 hodine. Vstupné je 17 eur. Predpredaj vstupeniek je denne na Obecnom úrade v Dolnej 

Súči alebo na tel. č. 0911 932 031. 

 

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

priaznivcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 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.  

 

+  Základná organizácia JDS DÚBRAVA organizuje zájazd na návštevu termálneho 

kúpaliska v Malých Bieliciach dňa 14.3.2023. 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.  

 

+ 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.  
 


