
Hlásenie 22.09.2015 
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz plastových fliaš sa  uskutoční 

v stredu 23. septembra v časti Nemšová a Trenčianska Závada a  vo štvrtok 24. septembra v 
časti Ľuborča a Kľúčové.  
 
Mesto Nemšová vás pozýva na vystúpenie Folklórnej skupiny Kysucký prameň z Oščadnice 
v nedeľu 27. septembra o 16.00 hodine do veľkej sály KC v Nemšovej. Vstuné je 7 €. 
Vstupenky je možné si zakúpiť na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby. 
 
Obvodný lekár MUDr. Peter Dráb oznamuje svojim pacientom, že nebude ordinovať v dňoch 
24. a 25. septembra 2015. Zastupuje ho MUDr. Jozef Škunta.  

Národná transfúzna služba SR a Výbor miestneho spolku SČK v Ľuborči oznamuje, že odber 
krvi sa uskutoční zajtra 23. septembra v čase od 7.30 do 10.30 v Kultúrnom centre v Nemšovej. 
So sebou je potrebné si zobrať OP a kartu poistenca. 

Výbor miestneho spolku SČK Ľuborča oznamuje občanom, že dňa 10. októbra 2015 (t. j. 

v sobotu) poriada autobusový zájazd do Sv. Hostýna  na Morave na dušičkovú pobožnosť. 

Odchod autobusu bude o 11,00 hod. z Ľuborče a Nemšovej. Záujemci sa môžu prihlásiť u preds. 

SČK p. Alžbety Gurínovej osobne alebo na tel. č. 0905 382 237 

Firma JAVI s.r.o. Nemšová prijme do pracovného pomeru na dohodu alebo živnosť ženy a 
mužov. Podmienkou je dobrý zdravotný stav. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na 
telefónnom čísle: 0903/629360. 
 
Novootvorená predajňa náhradných dielov na osobné a nákladné vozidlá všetkých 

značiek,  Mierové námestie 21 v Nemšovej vás pozýva na nákup náhradných dielov 

a príslušenstva. Otvorené je v pondelok až v piatok v čase  8.00 – 16.00 hod. Do konca 

septembra poskytuje zľavu na všetky ND do 20%. 

Mesto Ilava oddelenie kultúry a rádio Šláger Vás pozývajú na koncert na podporu vysielania, 
ktorý sa bude konať  v nedeľu 27.9 o 15:30 v sále DK v Ilave. V programe vystúpia Duo 
Mirka a Ondrej, Akord- Pagáčovci, Melodic a Jožko Opatovský. Vstupné je 5 Eur. Predpredaj 
vstupeniek prebieha v DK Ilava a v mestskej knižnici. 
 

Vážení občania,                   

               Obec Bohunice vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku regiónu 

Vršatec. Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu MAS Vršatec, vyplnením prihlášky na 

mestskom úrade (prihláška môže byť doručená i elektronicky) a doručením vzorky súťažnej 

pálenky do stredy 7.októbra 2015 – 16:30 hod. Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to 

slivovica, ostatné ovocné destiláty a ostatné alko nápoje. Bližšie informácie nájdete na Vašom 

obecnom úrade a na www.obecbohunice.sk.  

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 11. októbra 2015 o 14:00 hod. v kaštieli v Bohuniciach.  



Pre výhercov sú pripravené vecné ceny,  a počas vyhodnocovania je pripravený zaujímavý 

sprievodný program. 

 
Hydinárska farma Nitra   ponúka na predaj 9 mesačné sliepky nosnice, červené plemena 
MORAVIA, 17 týždňové mládky, červené kohúty vhodné na ďalší chov aj konzum vo váhe 2,9 
kg, brojlerové sliepky vo váhe 2,7 kg a brojlerové kačice na výkrm vo váhe 2,7 kg. Predaj sa 
koná dnes 22. septembra v čase: 
Od 12,30 – 12,50 na Mierovom námestí v Nemšovej 
Od 12,50 – 13,00 pred KS v Ľuborči 
Od 13,00 – 13,10 v Trenčianskej Závade a  
Od 13.15-13,30 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou. 
 
 
 

 


