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+ Súkromný predajca z Veselého bude predávať dnes od 13 hod. na mestskej tržnici 
v Nemšovej pri múzeu jabĺčka v 5-kg balení. 

 
+ Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku a Senior klub v  Nemšovej  
 p o z ý v a svojich členov ale aj nečlenov na prednášku „Zdravie a vitalita v každom veku“, 
ktorá sa uskutoční dňa 11.septembra 2018 o 15:00 hod. v Mestskom múzeu v Nemšovej. 
 
+ Tlačiareň J+K  prijme pracovníka do trvalého pracovného pomeru na pozíciu rezač 
papiera do 1- zmennej prevádzky. Uchádzača o zamestnanie zaučia. Viac informácií získate 
na tel. čísle 0905 745 755 alebo priamo v Tlačiarni J+K na Mierovom námestí v Nemšovej.  
  
+ Mesto Nemšová pozýva všetky deti a ich rodičov na predstavenie Mira Jaroša  
„ Koncert pre neposlušné deti“, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra o 16.30 hod v Športovej 
hale na Mierovom námestí v Nemšovej.  Vstupenku v hodnote 10€ si môžete zakúpiť 
v pokladni Mestského úradu v Nemšovej počas úradných hodín.  
 
+ Katolícka spojená škola Nemšová v spolupráci s tanečnou školou Žickovcov 
organizujú „Tanečný kurz pre dospelých“, so začiatkom 21.9.2018. Stretnutia budú prebiehať 
vždy v piatok o 19 hod. v telocvični Spojenej katolíckej školy v Nemšovej. Bližšie informácie 
Vám budú poskytnuté na tel. č. 0907 171 889, alebo v katolíckej spojenej škole. 
 
+ Obec Bohunice pripravuje i tento rok Súťaž Bohunická placka  a Súťaž o najlepšiu 
pálenku regiónu (6. ročník). Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu Vršatec  
(od Zamaroviec po Dulov), vyplnením prihlášky na obecnom, mestskom úrade a doručením 
prihlášky do danej kategórie. V kategórii o najlepšiu pálenku aj vzorku pálenky na mestský 
úrad v Nemšovej, alebo priamo na obecný úrad v Bohuniciach do stredy 3. októbra 2018 – 
16:30 hod. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to slivovica, iné ovocné destiláty a „ostatné 
alko nápoje“. Bližšie informácie a prihlášky nájdete na mestskom úrade v Nemšovej, alebo  
na www.obecbohunice.sk . 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 7.októbra 2018 so začiatkom o 15:00 hod.  
v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bude bohatý sprievodný program: 

• Divadelné predstavenie „Zmierlivé dobrodružstvo“ – divadelný súbor MASKY 

• Vystúpenie dúlovských mažoretiek YVETT 

• Zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“ 

• Malý trh s ručne robenými výrobkami 

• Farmársky trh – predaj nadbytku úrody – potrebné sa nahlásiť 

• „Koštovka“ pálenky, hudba a ďalšie 

Pre výhercov sú pripravené vecné ceny. Organizátori veria, že sa do súťaží zapojí čo najviac  
občanov. 
 
 
 
 
 
 
 


