
Hlásenie zo dňa 10. októbra 2022 

 

 

+      Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na 2 koncerty pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším. Prvý koncert sa uskutoční v nedeľu 16. októbra 2022 o 15. hodine vo veľkej sále 

Kultúrneho centra v Nemšovej. Spievať pre Vás bude Anton Lehocký. 

Druhý koncert 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. 

 

+    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. 

 

+      JUDr. 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. 

 

JUDr. Miloš Mojto  je pripravený odpovedať na akékoľvek vaše otázky. Všetci ste srdečne 

vítaní.  

 

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

Závady sa uskutoční v utorok 11.10. 2022, z Ľuborče a Kľúčového v stredu 12.10.2022. Vývoz 

veľkoobjemového odpadu, elektro odpadu a nebezpečného odpadu sa uskutoční v dňoch 13. – 

14. 10.2022 t. j. vo štvrtok a v piatok z mestských častí Ľuborča , Kľúčové a Trenčianska 

Závada.  

 

+ Materská škola na ul. Odbojárov pozýva deti na Deň strašidiel, ktorý sa bude konať v areály 
materskej školy v utorok 11.10. v čase od 17.00 hodiny. Vítané budú malé aj veľké strašidlá. 

 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 11. októbra v čase 
od 12.00 do 14.00 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny.  

 

+ Farský úrad Nemšová oznamuje občanom, že na hodovú sv. omšu v Trenčianskej Závade dňa 
16. októbra 2022, t. j. v nedeľu bude zabezpečený autobus s odchodom o 9.00 hod. od zastávky na 
Mierovom námestí a pôjde cez Ľuborču a Kľúčové. 

 

+ PD Vlára Nemšová ponúka na predaj živé brojlerové kurčatá z tradičného slovenského chovu. 
Objednávky prijímajú na t. č. 0905 732 746 , cena kurčaťa je 2,70 €/kg. 
Predaj sa uskutoční od pondelka do soboty t. j. od 10.10.2022 - 15.10.2022 v čase od 8.00 do 11.00 
a od 16.00 do 18.00 hodiny. 
 



+ 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. 
 

+ Pohostinstvo Šport – Šimková prijme brigádničku na zastupovanie počas PN. Bližšie 

informácie získate priamo v pohostinstve. 

  


