Oznamy zo dňa 3.11.2022
+
Vážení športoví priatelia!
Po dvojročnej COVIDOVEJ prestávke oživujeme tradíciu.
Už 52 rokov sa v uliciach Ľuborče snažíme rozhýbať malých aj veľkých ku zdravému životnému
štýlu.
Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na 52. ročník Behu okolo Ľuborče, ktorý sa uskutoční
12.11.2022 so začiatkom pretekov od 10.00 hod.. Pripravili sme pre Vás bohaté vecné ceny pre
všetky kategórie a každý účastník pretekov obdrží pamätnú medailu.
Hlavná kategória je dotovaná finančnými odmenami v celkovej hodnote 525€ , plus možná prémia
za prekonanie traťového rekordu, ktorý v roku 1998 stanovil Ezayedi Ali z Lýbie.
Počas pretekov je pripravené chutné občerstvenie pre malých i veľkých, v prípade potreby tejpingu
budú k dispozícií fyzioterapeuti.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Behu zdar :)
+
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania
plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy nebude dodávka elektrickej energie dňa
7.11.2022 v čase od 8.30 do 12.30 hodiny na týchto odberných miestach:
Janka Palu 3
Odbojárov 7
Hornov 2, 2/OP,4
Janka Palu od súpisného čísla 7 až 59
Odbojárov od súpisného čísla 2 až 9
Sklárska od súpisného čísla 1 až 12
Železničná od súpisného čísla 1 až 20
Konkrétne súpisné čísla si môžete pozrieť v skrinke úradných oznamov pri mestskom úrade.
+
Mesto Nemšová a Občianske združenie PEREGRÍN vás srdečne pozývajú na interaktívny
seminár: „Možnosti v prevencii rakoviny prsníka“, ktorý sa uskutoční dnes 3.11.2022 o 17.00
hodine v Kultúrnom dome v Ľuborči. Seminár vedie Doc. MUDr. Vladimír Bella a PhD., PhDr.
Erika Zámečníková.
+
Slovenský Červený kríž oznamuje darcom krvi, že dňa 15.11.2022 sa uskutoční odber krvi
v Kultúrnom centre Nemšová na ulici SNP 1. Darcovia krvi sa môžu nahlásiť u predsedníčky pani
Betky Gurínovej na t.č. 0905 382 237.
+
Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová hľadá na zastupovanie upratovačku počas
práceneschopnosti na kratší pracovný čas od 15. 11. 2022. Práca je v popoludňajších hodinách.
Bližšie informácie vám budú poskytnuté u riaditeľky školy na tel. čísle 0918 450 657.
+
Ambulancia MUDr. Drába a MUDr. Škuntu oznamujú svojim pacientom, že v pondelok
7.11.2022 budú ošetrovať iba súrne stavy z dôvodu celodenného prerušenia dodávky elektrickej
energie v oboch ambulanciách. Upozorňujeme pacientov, že sa nebudú dať vystaviť ani recepty,
nebude fungovať ani mail ani telefón.
+

Športové oznamy:

V mestskej športovej hale Nemšová sa uskutočnia majstrovské florbalové stretnutia v sobotu
5.11.2022 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. Turnaj prípravky hrajú dievčatá z Partizánskeho,
Radoly a Nemšovej. V nedeľu 6.11.2022 v čase od 11.00 do 13.30 hodiny sa uskutoční
majstrovský extraligový zápas vo florbale žien. Domáce Nemšovanky nastúpia proti súperkám
z Nitry.

Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na zápas medzi Ľuborčou a
Brestovcom, ktorý sa uskutoční v sobotu 5.11.2022 od 13:30 hod. na domácom
ihrisku v Ľuborči.
+

