
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 6.3.2023  

  

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz papiera z rodinných domov zo všetkých 

mestských častí sa uskutoční zajtra, dňa 7.3.2023. 

 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra, dňa 7.3.2023 

v čase od 12.00 do 14.00 hodiny a vo štvrtok, dňa 9.3.2023 v čase od 14.00 do 15.00 hodiny na 

tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny. 

 

+ Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania 

plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme nebude 

dodávka elektrickej energie, zajtra,  dňa 7.3.2023 v čase od 8.00 do 20.30 hodiny na týchto 

odberných miestach: ulica Jozefa Hanku č. 1 až 4,6,8,10, ulica Antona Kropáčiho                                    

č. 2,4,6,8,10,12,14, ulica Fraňa Madvu č. 1,4 až 9,11,1080/75, ulica Pavla Kyrmezera č. 1,3 až 

8,10,12,16, ulica Záhumnie č. 1, 3 až 11,13 až 15, 17,19,21,23,25,27, ulica Za Soľnou č. 2 až 

19,21,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,1071 a v čase od 8.00 do 16.00 hodiny  na ulici Závadská 

č. 99. Konkrétne čísla domov si môžete pozrieť v skrinke úradných oznamov pri mestskom 

úrade alebo na stránke mesta. 
 

+ Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v  Nemšovej 

pozýva  svojich členov na divadelné predstavenie „MILAN  RASTISLAV  ŠTEFÁNIK“ dňa 

14. marca 2023 (t. j. utorok ) o  18:30 hod., ktoré sa uskutoční v  Posádkovom klube Trenčín 

(ODA). Cena jednej vstupenky je 10 €. Predstavenie trvá cca 1:45 hod. Doprava je individuálna. 

Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Ing. Korbašovej  na tel. č. 0911 315 508 najneskôr do  zajtra, 

dňa 7.3.2023. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Kompostáreň na ulici Gorkého bude otvorená 

pre verejnosť v sobotu, dňa 11.3.2023 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. 

 

+ MUDr. Dráb oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 13.3. do 17.3.2023 nebude 

ordinovať. Súrne stavy ošetrí MUDr. Škunta.  

 

+ Pohostinstvo Šimková príjme pracovnú silu na zastupovanie počas dlhodobej 

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

u p. Šimkovej. 

 

 

+ 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. 

 

 


