Hlásenie zo dňa 12. októbra 2022
+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na 2 koncerty pri príležitosti
mesiaca úcty k starším. Prvý koncert sa uskutoční v nedeľu 16. októbra 2022 o 15.
hodine vo veľkej sále
Kultúrneho centra v Nemšovej. Spievať pre Vás bude Anton Lehocký.
Druhý koncert 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
z ČR.
+
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.
+
JUDr. Miloš Mojto kandidát na primátora Nemšovej v komunálnych voľbách 2022
pozýva všetkých občanov na jeho predvolebné mítingy, ktoré sa uskutočnia
v nasledovných dňoch:
16. októbra 2022 o 17:00 v Kultúrnom stredisku Ľuborča
18. októbra 2022 o 18:00 v Kultúrnom stredisku Trenčianska Závada
23. októbra 2022 o 18:00 v hasičskej zbrojnici Kľúčové
24. októbra 2022 o 18:30 vo veľkej sále Kultúrneho centra Nemšová.
JUDr. Miloš Mojto je pripravený odpovedať na akékoľvek vaše otázky. Všetci ste
srdečne vítaní.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz veľkoobjemového odpadu,
elektro odpadu a nebezpečného odpadu sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 10.2022 t. j.
vo štvrtok a v piatok z mestských častí Ľuborča , Kľúčové a Trenčianska Závada.
+
Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 13.
10. 2022 v čase od 14.00 do 16.00 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne
druhy ovocia a zeleniny.
+
MUDr. Dráb oznamuje pacientom, že v piatok 14.10. 2022 nebude ordinovať z
dôvodu účasti na celoslovenskej konferencii lekárov. Súrne stavy ošetrí MUDr. Škunta.
Zároveň MUDr. Dráb oznamuje pacientom, že od 17.10.2022 začína očkovať proti
chrípke.
+
Nezávislý kandidát na primátora mesta Nemšová Ing. Juraj Krištofovič vás
srdečne pozýva na predvolebné stretnutia s občanmi mesta 15.10.2022 t.j. v sobotu
o 17.00 hod. do Kultúrneho domu v Ľuborči a 16.10.2022 t.j. v nedeľu o 17.00 hod. do
priestorov požiarnej zbrojnice v Kľúčovom. Ing. Juraj Krištofovič sa teší na spoločné
stretnutie a otvorenú diskusiu s Vami.”

+
Farský úrad Nemšová oznamuje občanom, že na hodovú sv. omšu v Trenčianskej
Závade dňa 16. októbra 2022, t. j. v nedeľu bude zabezpečený autobus s odchodom o 9.00
hod. od zastávky na Mierovom námestí a pôjde cez Ľuborču a Kľúčové.

+
Mesto Nemšová a Redakčná rada Nemšovského spravodajcu vás pri príležitosti
25. výročia vzniku Nemšovského periodika srdečne pozýva na vernisáž výstavy „
Nemšovské noviny – Nemšovský spravodaj – Nemšovský spravodajca“, ktorá
uskutoční 19.10.2022 t.j. v stredu o 16.30 hodine v Mestskom múzeu.
Výstava Nemšovského spravodajcu tak uzatvára triptych výstav: 25 rokov
Nemšovského spravodajcu, model mosta a výstavu historických fotografií - 100 rokov
od úvodných prác na moste T. G. Masaryka cez rieku Vlára a kópiu 780. rokov starej
prvej písomnej zmienky obcí Ľuborča a Nemšová. Všetky tri výstavy sú pre občanov
prístupné do 31.12.2022 ako súčasť osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky. V
prípade komentovanej prehliadky ktorejkoľvek výstav kontaktujte na email:
nemsovsky.spravodajca@gmail.com .
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že bude mimoriadny vývoz BRO v dňoch
17.10., 18.10. 19.10.2022 t. j. v pondelok, utorok a stredu.
+
Predajňa Farmárik v Bolešove vám ponúka možnosť zakúpiť rezanú kapustu.
Cena za 1kg je 0,80 centov. Režeme každý piatok a v utorok.
Taktiež Vám ponúkame možnosť objednať si jablká na kvas v cene 0,27 centov za 1
kg.
Objednávky rezanej kapusty a jabĺk na kvas je potrebné nahlásiť vopred na našej
predajni v Bolešove oproti kostolu alebo na tel. čísle 0948 957 951 a na našej stránke
www.farmarik.sk.
Tešíme sa na Vašu návštevu a ďakujeme za využitie našich služieb. Váš Farmárik.
+
Vážení spoluobčania, očná optika Doktor Optik Vás pozýva do svojej optiky v
Dubnici nad Váhom . Pri príležitosti Svetového dňa zraku má pre Vás špeciálnu
ponuku. Kvalitné okuliarové rámy už od 29 eur či špičkové okuliarové sklá za skvelé
ceny.
Stačí sa zastaviť od 12. do 15. októbra v Dome služieb, na Námestí Matice
slovenskej, v Dubnici nad Váhom. Doktor Optik - Vaša rodinná optika
+
Oznamy z kategórie straty a nálezy: Našli sa dioptrické okuliare. Majiteľ si ich
môže vyzdvihnúť na Mestskom úrade počas otváracích hodín.

