
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 15.3.2023  

  

 

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

odpadu a nebezpečného odpadu z Ľuborče a Kľúčového bude v dňoch 16.3.2023 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 okolo 

cyklotrasy a na 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 25.03.2023. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že zber konárov zo všetkých mestských častí sa 

uskutoční v dňoch 21.3.2023 a 22.3.2023. Prosíme občanov, aby nezväzovali konáre špagátmi. 

 

+ Firma Lipt s.r.o. Horné Srnie hľadá brigádnika. Práca je vhodná aj pre dôchodcu. 

Bližšie informácie vám budú poskytnuté na tel. č. 0902110022. 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 

16.03.2023  od 14.00 do 15.00 na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny.  

 

+ 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. 

 

+ 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 na 

trojzmennú  prevádzku. Firma ponúka stabilné zamestnanie, adekvátne finančné ohodnotenie, 

odmeny , vernostné a zaškolenie nových pracovníkov. Ponúkaná hrubá mzda                                      

je 1 300 Eur. Informácie o voľných pracovných miestach vám poskytne osobne, prípadne na 

tel. čísle 0902 979 610 p. Repková.  

 

+ Pohostinstvo Šimková príjme pracovnú silu na zastupovanie počas dlhodobej 

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

u p. Šimkovej.  

 


