
Hlásenie v mestskom rozhlase 5.10.2022 

 
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na vernisáž dvoch historických výstav 780. výročia prvej 

písomnej zmienky Mesta Nemšová a 100 rokov od úvodných stavebných prác na moste Tomáša Garika 

Masaryka cez rieku Vlára, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 6. októbra 2022 o 16.30 hodine v Mestskom 

múzeu v Nemšovej. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje všetkým prihláseným na výlet spojený s turistikou cez trasu 

VRŠATEC – SIDÓNIA, ktorý sa uskutoční v sobotu 08. októbra 2022, že odchod autobusu je                           

o 8.00 hodine z Mierového námestia v Nemšovej. 

 

+ Súkromná podnikateľka pani Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 6. októbra 2022 

v čase od 12  do 14 hodiny na tržnici pri Mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny.  

 

+  Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na 2 koncerty pri príležitosti mesiaca október – 

mesiaca úcty k starším.  

Prvý sa uskutoční v nedeľu 16. októbra 2022 o 15. hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. 

Spievať  pre Vás bude Anton Lehocký. 

Druhý sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2022 o 16. hodine taktiež vo veľkej sále Kultúrneho centra 

v Nemšovej. Hrať pre vás bude Dychová hudba Legrúti.   

 

+  Pekáreň Kubíček a synovia hľadá brigádnika na rozvoz výrobkov. Môže byť aj dôchodca. 
Pracovná doba je  od 4:00 do 9:00 hodiny. Záujemci môžu volať na telefónne číslo 0915 784 718. 
 
 
+ Stredná odborná škola Pruské Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční                      

dňa 13. októbra 2022  v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. Počas prehliadky školy si môžete pozrieť: 

prezentáciu odborov a možnosti štúdia na Strednej odbornej škole Pruské, výstavu drobných zvierat, 

ukážky výcviku psov, súťaž v jesennom aranžovaní, výstavku cukrárskych výrobkov, prehliadku malej 

záhradnej mechanizácie, súťaž Mladý poľnohospodár, tvorivé dielne a  prezentácie spolupracujúcich 

firiem a vysokých škôl. 

 

+ Nezávislý kandidát na primátora mesta Nemšová Ing. Juraj Krištofovič, Vás srdečne pozýva na 
predvolebné stretnutia s občanmi mesta dňa 9. októbra 2022 - v nedeľu o 17,00 hodine do Kultúrneho 
domu v Trenčianskej Závade a 10. októbra 2022 - v pondelok o 17,00 hodine do Kultúrneho centra v 
Nemšovej.  Ing. Juraj Krištofovič sa teší na spoločné stretnutie a otvorenú diskusiu s Vami. 
 
 
 
 
 



+ Dňa 7. októbra 2022 v piatok MUDr. Marušincová neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. 

Akútne stavy ošetrí MUDr. Šmatláková v Trenčianskej Turnej. 

 
+ Súkromný podnikateľ z Nitry Vám bude predávať, zajtra 6. októbra 2022 28 týždňové nosnice 
v znáške plemeno Moravia, 18 týždňové mládky pred znáškou, plemeno Dominant, slovenské zemiaky 
na uskladnenie neskoré, 1. trieda, odroda Agria, žlté, v 10 kilovom balení a to nasledovne: od 11 do 
11.20 hodiny  v Nemšovej na tržnici pri Mestskom múzeu, od 11.20 do 11.30 hodiny v Ľuborči pred 
Kultúrnym strediskom, od 11.30 do 11.40 hodiny V Trenčianskej Závade pri COOP Jednote a od 11.45 
v Kľúčovom pri Požiarnej zbrojnici. 


