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New York Pub Nemšová Vás srdečne pozýva na párty v sobotu 17. 09. o 21. hodine. o Vašu 
bezpečnosť sa postará profesionálna strážna služba ARISTOS . Obslúžia Vás hostesky 
z firmy Old Herold. New York Pub Nemšová sa teší na Vašu účasť.  
 
 
Atletický klub Spartak organizuje dnes od 15:00 do 17:30 na Mestskom štadióne v Dubnici 
nad Váhom nábor nových členov od 4 rokov. Bližšie informácie obdržíte na telefónnom čísle 
0948 888 765.  
 
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 -  16.30. Súťažiť sa bude v troch 
kategóriách, a to 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. okt´bra so začiatkom o 15:00 v kaštieli 
v Bohuniciach. 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.  

Pre výhercov sú pripravené vecné ceny, veríme, že sa do súťaží zapojí čo najviac občanov.  
 
 
Gazdovstvo Uhliská Vás srdečne pozýva v sobotu 17. 9 a v nedeľu 18.9 na Majstrovstvá 
Slovenska vo westernovom jazdení – reiningu. Podvečer v sobotu bude aj country zábava 
v priestoroch hostinca.  
 
Občianske združenie Peregrín Vás pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie 
pozýva na púť na Skalku, spojenú s Pobožnosťou krížovej cesty, turistickým prechodom do 
Kláštora a svätú omšu, ktorá sa začne o 16. hodine na nádvorí Kláštora. Zraz účastníkov bude 
zajtra to je 15.9 o 13.00 hodine pri kostole na Malej Skalke.  
 
Výbor miestneho spolku slovenského červeného kríža v Ľuborči oznamuje občanom, že odber 
krvi sa uskutoční dňa 27. septembra 2016 to je v utorok v Kultúrnom centre Nemšová. So 
sebou si treba priniesť občiansky preukaz a kartičku poistenca. odber začne ráno o 7:30 do 
10,30.  
 
 


