
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 30.11.2022 

  

 

+ Súkromná podnikateľka pani Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra                             

1.12.2022 v čase od 13.30 do 15.00 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia 

a zeleniny.   

+ Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia Horné Srnie, pozýva svojich 

členov na kultúrno – spoločenské posedenie ku dňu osôb so zdravotným postihnutím zajtra, 

1.12.2022 o 16.30 hodine do Kultúrneho domu v Hornom Srní. 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že Kamenárstvo Rajník bude prijímať zajtra, 

1.12.2022  objednávky na kamenárske práce na marec roku 2023 stále v starých cenách.  

Objednávky prijaté do konca roka budú cenovo zvýhodnené.  

Kamenár sa v Nemšovej a v mestských častiach zdrží nasledovne: 

na cintoríne v Nemšovej na ul. Janka Palu – v čase od 08.00 do 09.00 hodiny, 

na cintoríne v Nemšovej na ul. Moravská – v čase od 09.00 do 10.00 hodiny, 

na cintoríne v Ľuborči na ul. Družstevná – v čase od 10.00 do 11.00 hodiny, 

na cintoríne v Kľúčovom – v čase od 11.00 do 12.00 hodiny, 

na cintoríne v Trenčianskej Závade - v čase od 12.05 – 13.00 hodiny.  

 

+ Mesto Nemšová oznamuje občanom, že výstavu jedinečných papierových betlehemov 

zo zbierky rodiny Plátekovej z Detvy a ďalšie si môžete môcť pozrieť v KRÁLIKOVOM 

MLYNE denne do soboty 3.12. 2022 v čase od 14 hodiny do 17 hodiny.  

Naďalej bude výstava prístupná počas otváracích hodín KRÁLIKOVHO MLYNA                                  

až do 6.1.2023. 

 

 + Amatérsky fotograf Ján Žovinec a Mesto Nemšová Vás pozývajú  na Vernisáž 

výstavy  "ROZPRÁVKA TATIER", ktorá sa uskutoční zajtra, 1.12.2022 o 16.00 hod. 

v Mestskom  múzeu v Nemšovej. 

Naďalej bude výstava prístupná denne do pondelka 5.12.2022 v čase od 10.00 do 17.00 hodiny. 

Vstup je voľný a všetci ste srdečne pozvaní.  

 

+ Základná umelecká škola Vás pozýva na Mikulášsky koncert žiakov tanečného odboru, 

ktorý sa uskutoční dňa 4.12.2022 t.j. v nedeľu o 16.30 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. Vstup 

je voľný a všetci ste srdečne vítaní. 

+  Mesto Nemšová a Základná umelecká škola pozýva všetkých na privítanie Mikuláša              

a rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2022 v amfiteátri                                   

pri mestskom múzeu. Nakúpiť si môžete na vianočných trhoch už od 14.30 hodiny, zabaviť sa 

na kultúrnom programe od 16.00 hodiny, Mikuláš k nám zavíta o 16.30 hodine a spolu s ním 

rozsvietime o 17.00 hodine vianočný stromček. Od 17.30 hodiny si zároveň môžete pozrieť                 

v mestskom múzeu výstavu stálych i dočasných historických expozícií, ktorá bude 

komentovaná. 

  


