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+
Firma vykupujúca papier oznamuje občanom že bude zajtra, v stredu 5.9.18
vykupovať papier za ktorý následne odovzdá toaletný papier, hygienické vreckovky,
papierové utierky nasledovne:
- od 16,00 - 16,15 hod. – v m.č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
- od 16,20 – 16,45 hod. – v m.č. Ľuborča, pred potravinami CBA
- od 16,50 – 17,10 hod. – v Nemšovej, Mierové námestie
- od 17,15 – 17,25 hod. – v Nemšovej, pred bývalým kinom
- od 17,35 – 17,50 hod. – v Nemšovej, pri potravinách Mlyny na ul. SNP.
+
Tlačiareň J+K prijme pracovníka do trvalého pracovného pomeru na pozíciu rezač
papiera do 1- zmennej prevádzky. Uchádzača o zamestnanie zaučia. Viac informácií získate
na tel. čísle 0905 745 755 alebo priamo v Tlačiarni J+K na Mierovom námestí v Nemšovej.
+
Mesto Nemšová pozýva všetky deti a ich rodičov na predstavenie Mira Jaroša
„ Koncert pre neposlušné deti“, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra o 16.30 hod v Športovej
hale na Mierovom námestí v Nemšovej. Vstupenku v hodnote 10€ si môžete zakúpiť
v pokladni Mestského úradu v Nemšovej počas úradných hodín.
+
Obec Bohunice pripravuje i tento rok Súťaž Bohunická placka a Súťaž o najlepšiu
pálenku regiónu (6. ročník). Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu Vršatec (od
Zamaroviec po Dulov), vyplnením prihlášky na obecnom (mestskom) úrade a doručením
prihlášky do danej kategórie a v kategórii o najlepšiu pálenku aj vzorku pálenky na obecný
úrad alebo priamo na obecný úrad v Bohuniciach do stredy 3. októbra 2018 – 16:30 hod.
Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to slivovica, iné ovocné destiláty a „ostatné alko
nápoje“. Bližšie informácie a prihlášky nájdete na Vašom obecnom (mestskom) úrade alebo
na www.obecbohunice.sk .
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 7.októbra 2018 so začiatkom o 15:00 hod.
v kaštieli v Bohuniciach. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bude bohatý sprievodný program:
• Divadelné predstavenie „Zmierlivé dobrodružstvo“ – divadelný súbor MASKY
• Vystúpenie dúlovských mažoretiek YVETT
• Zemiakové „dožinky“ v podobe súťaže „Bohunická placka“
• Malý trh s ručne robenými výrobkami
• Farmársky trh – predaj nadbytku úrody – potrebné sa nahlásiť
• „Koštovka“ pálenky, hudba a ďalšie
Pre výhercov sú pripravené vecné ceny, veríme, že sa do súťaží zapojí čo najviac našich
občanov.

