Hlásenie 06. októbra 2022

+
MUDr. Marušincová oznamuje svojim pacientom, že zajtra 7. októbra nebude ordinovať
dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Akútne stavy ošetrí MUDr. Šmatláková v Trenčianskej
Teplej.
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na vernisáž dvoch historických výstav 780. výročia
prvej písomnej zmienky Mesta Nemšová a 100 rokov od úvodných stavebných prác na moste
Tomáša Garika Masaryka cez rieku Vlára, ktorá sa uskutoční dnes 6. októbra 2022 o 16.30
hodine v Mestskom múzeu v Nemšovej.
+ Mesto Nemšová oznamuje všetkým prihláseným na výlet spojený s turistikou cez trasu
VRŠATEC – SIDÓNIA, ktorý sa uskutoční v sobotu 08. októbra 2022, že odchod autobusu je
o 8.00 hodine z Mierového námestia v Nemšovej.
+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na 2 koncerty pri príležitosti mesiaca
október – mesiaca úcty k starším.
Prvý sa uskutoční v nedeľu 16. októbra 2022 o 15. hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v
Nemšovej. Spievať pre Vás bude Anton Lehocký.
Druhý sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2022 o 16. hodine taktiež vo veľkej sále Kultúrneho
centra v Nemšovej. Hrať pre vás bude Dychová hudba Legrúti z ČR.
+ Pekáreň Kubíček a synovia hľadá brigádnika na rozvoz výrobkov. Môže byť aj dôchodca.
Pracovná doba je od 4:00 do 9:00 hodiny. Záujemcovia môžu volať na telefónne číslo 0915
784 718.
+
Stredná odborná škola Pruské Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
dňa 13. októbra 2022 v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. Počas prehliadky školy si môžete pozrieť:
prezentáciu odborov a možnosti štúdia na Strednej odbornej škole Pruské, výstavu drobných
zvierat, ukážky výcviku psov, súťaž v jesennom aranžovaní, výstavku cukrárskych výrobkov,
prehliadku malej záhradnej mechanizácie, súťaž Mladý poľnohospodár, tvorivé dielne a
prezentácie spolupracujúcich firiem a vysokých škôl.
+ Nezávislý kandidát na primátora mesta Nemšová Ing. Juraj Krištofovič, Vás srdečne pozýva
na predvolebné stretnutia s občanmi mesta dňa 9. októbra 2022 - v nedeľu o 17,00 hodine do
Kultúrneho domu v Trenčianskej Závade a 10. októbra 2022 - v pondelok o 17,00 hodine do
Kultúrneho centra v Nemšovej. Ing. Juraj Krištofovič sa teší na spoločné stretnutie a otvorenú
diskusiu s Vami.
+
Vážení spoluobčania, očná optika Doktor Optik Vás pozýva do svojej optiky v Dubnici
nad Váhom . Pri príležitosti Svetového dňa zraku má pre Vás špeciálnu ponuku. Kvalitné
okuliarové rámy už od 29 eur či špičkové okuliarové sklá za skvelé ceny.
STačí sa zastaviť od 12. do 15. októbra v Dome služieb, na Námestí Matice slovenskej, v
Dubnici nad Váhom. Doktor Optik - Vaša rodinná optika
+
Občianske združenie NOS – Nemšovský otužovací spolok oznamuje, že zimná
sezóna otužovania 2022/2023 bola odomknutá. Pravidelné stretnutia otužilcov sa budú konať
každý utorok a štvrtok o 17:00 hodine a cez víkend každú sobotu a nedeľu o 9:00 hodine na
mieste - Otužilecká pláž pod Nemšovským mostom. Každý, kto má záujem, je vítaný.
Začiatočníkom bude poskytnutá pomoc pri prvých vstupoch do vody. Začiatočníkom bez

dozoru otužovanie neodporúčame. Priniesť si treba plavky, osušku, obuv do vody, prípadne
podložku pod nohy na prezliekanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je
potrebná konzultácia s lekárom. V prípade záujmu kontaktujte číslo telefónu 0903 342 017,
alebo e-mailom nos.nemsova@gmail.com
+
Pohostinstvo Šport – Šimková prijme brigádničku na zastupovanie počas PN. Bližšie
informácie získate priamo v pohostinstve.
+
Dr. Miloš Mojto kandidát na primátora Nemšovej v komunálnych voľbách 2022 pozýva
všetkých občanov na jeho predvolebné mítingy, ktoré sa uskutočnia v nasledovných dňoch:
16. októbra 2022 o 17:00 v Kultúrnom stredisku Ľuborča
18. októbra 2022 o 18:00 v Kultúrnom stredisku Trenčianska Závada
23. októbra 2022 o 18:00 v hasičskej zbrojnici Kľúčové
24. októbra 2022 o 18:30 vo veľkej sále Kultúrneho centra Nemšová
Dr. Mojto je pripravený odpovedať na akékoľvek Vaše otázky. Ste srdečne vítaní.

