
 

 

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 23.1.2023  

 

 

+ Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že                 

od dnešného pondelka 23.1.2023 budú priebežne občanom v rodinných domoch rozdávať 

vrecia na triedený zber plastov, ostatných plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 

2023. 

 

+ Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 24.1.2023 

v čase od 12.00 do 14.00 hodiny a vo štvrtok 26.1.2023 v čase od 14.00 do 15.30 hodiny                       

na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny.  

 

 

+ Mesto Nemšová žiada občanov, aby od utorka 24.1.2023 neparkovali svoje vozidlá na 

sídlisku na  ulici Janka Palu 10/19 pri kotolni a pri kontajneroch na textil alebo ich preparkovali 

z dôvodu manipulácie s kontajnermi. 

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz fólie a ostatných plastov zo všetkých 

mestských častí sa uskutoční v stredu 25.1.2023. 

 

+ Skauti zo 117. zboru sv. Františka z Assisi Vás pozývajú na skautský ples, ktorý sa 

uskutoční v sobotu 28.1.2023 v Kultúrnom dome v Hornom Srní. Do tanca budú hrať Huncúti 

a po polnoci DJ. Tešiť sa môžete na pestrý program a bohatú tombolu. Cena vstupenky                  

je 35 EUR a v cene je zahrnutá večera, prípitok, sladké aj slané občerstvenie. Vstupenky a viac 

informácií získate na telefónnom čísle 0915 647 328. 

 

+ Gazdovstvo Uhliská Vás pozýva na fašiangy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 28.1.2023 so 

začiatkom od 10.00 hod. V ponuke budú zabíjačkové špeciality, domáce koláče, šišky aj fánky. 

V programe vystúpi folklórny súbor Liborčan, vodenie na koníkoch bude prebiehať v čase od 

12.00 do 14.00 hod., uvidíte aj tréning jazdeckého klubu Uhliská a večer sa môžete tešiť na 

fašiangovú zábavu. Tešia sa na Vás na Gazdovstve Uhliská. 

 

+ Reštaurácia Bar a Grill na Mierovom námestí v Nemšovej Vás pozýva  každý deň od 

pondelka do piatka na grilované kuriatka, grilované koleno aj grilované rebrá. Ponúkajú aj 

obedové menu. Do pozornosti dávajú celé grilované kura za cenu 7,99 Eur, ktoré má váhu                 

1200 gramov a je pre 4 ľudí. Pre záujemcov vedia pripraviť spoločenskú akciu v priestoroch 

reštaurácie alebo priniesť jedlo do domácností. Kuriatka sú zo slovenského chovu od firmy 

HYZA. 

 

+ Oznamy z kategórie „Straty a nálezy“: Našla sa batéria do notebooku. Majiteľ si ju môže 

prevziať na Mestskom úrade počas otváracích hodín. 

 
 


