
Hlásenie 6.3.2019   

+ Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu 
vykonávania plánovaných  prác na zariadeniach distribučnej sústavy, 
bude  prerušená dodávka elektriny nasledovne: 
 
V piatok 15.3. 2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na ul. Podhorská č. 99 
a Závadská č.99. 
 
V pondelok 18.3.2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na ul. Trenčianska 41. 
 
Ďalej tiež v pondelok 18.3.2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na uliciach 
Holubyho, Sadová, Slnečná, Stromová, Trenčianska a Záhradná. 
 
Ďalej tiež v pondelok 18.3.2019 v čase od 12.00 do 14.00 hodiny na uliciach 
Bernolákova, SNP, Vlárska, Šidlíkové, Šmidkeho a Štúrova. 
 
V utorok 19.3.2019 v čase od 9.00 do 11.00 hodiny na uliciach Fučíkova, Jozefa 
Lacu a Ľuborčianska len č. 40. 
 
V stredu 20.3.2019 v čase od 7.50 do 11.40 hodiny na uliciach Bernolákova, 
Hornov, Jesenského, Kamenec, Mlynská, Odbojárov č. 3 a 11, SNP, Šidlíkové 
a Štúrova. 
 
+ Mesto Nemšová pozýva všetky ženy na   Oslavy Medzinárodného dňa 
žien v nedeľu      10. marca   2019  o 15.00 hod. do veľkej sály Kultúrneho centra 
v Nemšovej. V programe vystúpi Dychová hudba Borovienka. 
 

+    Dychová hudba Vlčovanka srdečne pozýva všetkých priaznivcov 
dychovej hudby na stretnutie priateľov dychovky, ktoré sa bude konať v sobotu 
16. marca v Kultúrnom centre Nemšová  so začiatkom o 19.30 . účinkovať budú 
známe dychové hudby: Bodovanka, Drietomanka, Textilanka a Vlčovanka. Ako 
hosť včera vystúpi Dychová hudba Moravská veselka. Účastníkov podujatia 
čaká okrem dobrej dychovky aj bohatá tombola. Vstupenky si možno objednať 
na telefónnom čísle 0908 279 462. Cena vstupenky je 25€. Usporiadatelia sa 
tešia na Vašu účasť.  
 
+   PD Vlára Nemšová, farma Kľúčové hľadá do trvalého pracovného 
pomeru zamestnancov do živočíšnej výroby k hovädziemu dobytku na pozíciu: 
dojič, nadháňač, traktorista a ošetrovateľ HD. Viac informácií na tel.č. 
0903942109.  
 

tel:0903942109


+ Detská ambulancia MUDr. Zavřel oznamuje svojim pacientom, že 
v dňoch 7 a 8 marca bude čerpať riadku dovolenku. Akútne stavby zastupuje 
MUDr. Marušincová v Nemšovej.  
+ Firma Sahos príjme do pohostinstva v mestskej časti Kľúčové Brigádnika/ 
brigádničku. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na čísle telefónu 0918 
481 880.  
+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t j 7 marca na tržnici pri 
mestskom múzeu od 13.00 hod. jablká hrušky a čokoládu na varenie.  
 
 


