
Oznamy zo dňa 9.11.2022 
 
+         Vážení športoví priatelia! 

Po dvojročnej COVIDOVEJ prestávke oživujeme tradíciu. 

Už 52 rokov sa v uliciach Ľuborče snažíme rozhýbať malých aj veľkých ku zdravému 

životnému štýlu.  

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na  52. ročník  Behu okolo Ľuborče, ktorý sa uskutoční 

12.11.2022, t.j. v sobotu so začiatkom pretekov od 10.00 hod. Pripravili sme pre Vás bohaté 

vecné ceny pre všetky kategórie a každý účastník pretekov obdrží pamätnú medailu. 

Hlavná kategória je dotovaná finančnými odmenami v celkovej hodnote 525€, plus možná 

prémia za prekonanie traťového rekordu, ktorý v roku 1998 stanovil Ezayedi Ali z Lýbie. 

Počas pretekov je pripravené chutné občerstvenie pre malých i veľkých, v prípade potreby 

tejpingu budú k dispozícií fyzioterapeuti. 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Behu zdar :) 

 

+ Súkromná podnikateľka pani Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra, 

10.11.2022 v čase od 13.30 do 15.00 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia 

a zeleniny.  

 

 + Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu na ulici Gorkého 

oznamuje občanom, že dňom 12.11.2022, t.j. v sobotu ukončuje sezónu. Najbližší termín 

otvorenia bude v sobotu 10.12.2022.  

 

+ Výbor Bývalých urbárnikov Trenčianska Závada oznamuje svojim členom, že dňa 

12.11.2022, t.j. v sobotu organizuje brigádu na ošetrenie porastu v časti „Obory“ 

v Trenčianskej Závade. Zraz účastníkov je o 9.00 hod. na hornom konci. Výbor upozorňuje 

účastníkov brigády, aby prišli vo vhodnej obuvi a oblečení a priniesli si pracovné rukavice, 

kosák, pákové nožnice. Stravovanie si zabezpečuje každý sám. V prípade nepriaznivého 

počasia bude brigáda zrušená.  

 

 

+ Slovenský Červený kríž oznamuje darcom krvi, že dňa 15.11.2022 sa uskutoční odber 

krvi v Kultúrnom centre  Nemšová na ulici SNP 1. Darcovia krvi sa môžu nahlásiť 

u predsedníčky pani Betky Gurínovej na t.č. 0905 382 237. 

 

+ Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová hľadá na zastupovanie upratovačku počas 

práceneschopnosti na kratší pracovný čas od 15. 11. 2022. Práca je v popoludňajších hodinách.  

Bližšie informácie vám budú poskytnuté u riaditeľky školy na tel. čísle 0918 450 657. 

  

 

+ Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade so zákonom  č. 251/2012 Z.z. 

o energetike vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie 

a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú  bezpečnosť alebo spoľahlivosť 

prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú  na ich 

nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2023. Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo 

okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony Západoslovenská 

distribučná, a.s., a za týmto účelom v súlade so zákonom o energetike vstúpi na dotknuté 

pozemky.  



 + Mesto Nemšová pozýva všetkých na tvorivé vianočné dielne, ktoré sa uskutočnia dňa 

20.11.2022 v Kultúrnom centre Nemšová na ulici SNP 1 so začiatkom o 15.00 hodine. 

Z dôvodu nákupu materiálu je potrebné sa prihlasovať v termíne do 16.11.2022 na telefónnom 

čísle 0918 876 668 alebo prostredníctvom e-mailu: evidencia@nemsova.sk 

 


