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+ Pestovateľ z Veselého predáva dnes na mestskej tržnici pri múzeu tohtoročné 
Slovenské jablká za veľmi výhodnú cenu.   
 
+ Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa koná dnes v Kultúrnom 
stredisku v Ľuborči od 10,00 do 17,00 hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej 
bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné 
ceny. V špeciálnej akcii je sezónny výpredaj textilu a obuvi, so zľavami až 50%, sklené 
kahance, diódové sviečky, umelé kvety, okuliare a iné. 
 
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh oznamuje občanom bývajúcim  
na sídlisku, na ul. J. Palu že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí  bude zajtra od 9,00 h. 
až do odstránenia poruchy odstavený prívod pitnej vody.  Za pochopenie ďakujeme. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových fliaš sa uskutoční zajtra,  
v stredu 21.9.2016 v častiach Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok, 22.9.2016  
v častiach Ľuborča a Kľúčové.  
 
+ Pekáreň Sézam na ul. Rybárskej príjme do pracovného pomeru silu na krájanie chleba. 
Nástup je možný ihneď.  Záujemci sa môžu hlásiť na tel. čísle: 0915 758 467.  
 
+ Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o. s prevádzkou v Ilave príjme do zamestnania 
mechanikov - nastavovačov do elektrovýroby na 3-zmennú prevádzku s nástupom ihneď. 
V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie do Ilavy, príp. sa informujte 
telefonicky na čísle 042/3220536.  
 
+ Výbor Miestneho spolku slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom, 
že odber krvi sa uskutoční dňa 27. septembra 2016, t.j. v utorok v Kultúrnom centre 
Nemšová. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. Odber začne 
ráno o 7,30 hod. do 10,30 hod.   
  
+ Obec Bohunice pripravuje 4. ročník súťaže o najlepšiu pálenku regiónu  a 3. ročník 
súťaže o najlepšiu zemiakovú placku. Do súťaží sa môžu prihlásiť občania z regiónu Vršatec. 
Vyplnením prihlášky na mestskom úrade a doručením vzorky pálenky na mestský úrad alebo 
priamo na obecný úrad v Bohuniciach do stredy 5. októbra - do 16.30 hod. Súťažiť sa bude 
v troch kategóriách:  slivovica,  iné ovocné destiláty a ostatné alko nápoje. Zemiakové placky 
sa budú piecť priamo na akcii, takže svoju špeciálnu zemiakovú zmes  
si prinesiete až tam. Súťažiť sa bude tiež o najväčší zemiak, najťažší zemiak a zemiak 
unikátnych tvarov. Bližšie informácie a prihlášky nájdete na obecnom úrade alebo na 
www.obecbohunice.sk. Vyhodnotenie súťaží sa uskutoční dňa 9. októbra so začiatkom 
o 15:00 hod. v kaštieli v Bohuniciach. Pre výhercov sú pripravené vecné ceny, veríme, že sa 
do súťaží zapojí čo najviac občanov. Súčasťou podujatia bude sprievodný program: 

• Divadelné predstavenie „Kráľ kráľov“ – divadelný súbor MASKY Ilava 
• Zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“ 
• Malý trh s ručne robenými výrobkami 
• „Koštovka“ pálenky, hudba a ďalšie. 


