
Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 23.11.2022 

 

 

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

24.11.2022 v čase od 13.30 do 15 hodiny rôzne druhy ovocia a zeleniny. 

 

+ Kompostáreň na ulici Gorkého č. 2097 oznamuje občanom, že v sobotu 26.11.2022 

bude mimoriadne otvorená v čase od 10.00 do 14.00 hodiny. Ďalší termín otvorenia bude dňa                    

10. 12.2022. 

 

+ Mesto NEMŠOVÁ v spolupráci s Občianskym združením PEREGRÍN Vás pozýva                

na otvorenie III. ročníka Výstavy BETLEHEMOV v Králikovom mlyne 

v sobotu 26.11.2022 o 15. hodine. Jedinečné papierové betlehemy zo zbierky rodiny Plátekovej 

z Detvy a ďalšie si budete môcť pozrieť denne, od nedele 27.11.2022 -  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. 

Počas otvorenia výstavy si môžete v priestoroch sídla OZ PEREGRÍN, na Mlynskej ulici 10, 

zakúpiť vianočné vence a ozdoby, oblátky, zdobené perníky, včelí med, a iné výrobky domácich 

majstrov. 

 

 

+ Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC v Hornom Srní prijme na zástup počas 

práceneschopnosti opatrovateľa/opatrovateľku. Bližšie informácie Vám poskytne                             

pani Mgr. Renata Papierniková  na telefónnom čísle 0901 918 590. 

 

 

+ 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. 

Záujemcovia o predaj výrobkov a produktov (včelí med, vianočné pečivo, ozdoby, sušené 

ovocie) sa môžu prihlásiť na čísle telefónu 0918 876 668 alebo prostredníctvom e-mailu: 

evidencia@nemsova.sk a to najneskôr do 30.11.2022. 

 

 

 

 

 

mailto:evidencia@nemsova.sk

