
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 16.2.2023  

  

 

+ Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú  na  Jarný 

bazárik, ktorý sa  bude konať  v Kultúrnom dome Ľuborča  zajtra 17.2.2023 v čase                            

od 9.00 do 17.00 hod.  a v sobotu  18.2.2023 v čase od 9.00 hod do 12.00 hod. Bližšie 

informácie  získate na FB stránke Materského centra Púpavka alebo na telefónnom čísle                 

0902 217 905. Zároveň bude počas trvania bazáriku organizovaná aj zbierka vrchnáčikov na 

pomoc pre Kristínku Korienkovú z Trenčianskej Závady. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.   

+ Základná škola  Janka Palu Nemšová, rada školy a rodičovské fórum Vás pozývajú 

zajtra, dňa 17.2.2023 do Kultúrneho centra v Nemšovej na tanečnú školskú zábavu. Začiatok je 

o 19.00 hodine, vstupné je 25 €. Vstupenky si môžete zakúpiť  v riaditeľni školy                                     

v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 14.00 hodiny. Informácie získate na telefónnom čísle 

0918 450 657. Príďte  sa zabaviť, do tanca hrá hudobná skupina TRIUMF. Tešíme sa na Vás.  

 

+ Vážení občania, pozývame Vás na tradičné fašiangy do mestskej časti Kľúčové dňa 

18.2.2023, t.j. v sobotu spojené s fašiangovým sprievodom od 10.30 hodiny pred Požiarnou 

zbrojnicou. Kto má záujem, môže sa pridať do sprievodu. Od 14.00 hodiny Vás pozývame                

pred Požiarnu zbrojnicu na bohatý program spojený s ochutnávkou zabíjačkových špecialít, 

ukážkou ľudových remesiel, fašiangový bufet a fašiangovú diskotéku s DJ HAWKOM. Tešíme 

sa na Vás.  

   

+ Obec Dolná Súča srdečne pozýva na fašiangové slávnosti, ktoré sa uskutočnia v sobotu, 

dňa 18.2.2023 od 14-tej hodine na námestí. Uvidíte ukážku tradičnej zabíjačky a môžete 

ochutnať zabíjačkové špeciality. V kultúrnom programe vystúpia DH Chabovienka,                           

Fsk Nezábudky, sestry Bacmaňákové, ĽH Huncúti a domáce súbory.  

Večer od 20.00 hodiny sa v kultúrnom dome koná fašiangová krojovaná tanečná zábava, kde 

do tanca a na počúvanie bude vyhrávať DH Stříbrňanka. Všetkých srdečne pozývame.  

 

+ Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania 

plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme nebude 

dodávka elektrickej energie dňa 22.2.2023 v čase od 7.30 do 15.30 hodiny na týchto odberných 

miestach: ulica Bernolákova č. 21,23,32,36, ulica Šidlíkové č. 12,14,15 až 43, ďalej 

51,52,58,4713/1,4720,4724/1,4731,4734 a Šmidkeho č. 1 až 13 a 15. Konkrétne čísla domov si 

môžete pozrieť v skrinke úradných oznamov pri mestskom úrade alebo na stránke mesta. 

 

 

+ Reštauračný Grill na Mierovom námestí, kde sa grilujú kuriatka, bravčové kolená 

a rebrá hľadá pracovníčku do obsluhy na 4 hodiny od pondelka do piatka počas obedových 

hodín. Môže to byť aj osoba na materskej dovolenke, dôchodca alebo  aj žena v domácnosti. 

Bližšie informácie získate priamo na prevádzke. 

 

+ Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že                 

priebežne rozdávajú občanom v rodinných domoch vrecia na triedený zber plastov, ostatných 

plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 2023.  

 
 


