Oznamy 27.11.2019
+
Vážení občania, primátor JUDr. Miloš Mojto a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na
prehliadku jedinečnej, 250 ročnej a najstaršej technickej pamiatky v regióne – Králikovho mlyna v
Nemšovej. Mlyn, ktorý sa nachádza na Mlynskej ulici, bol zrekonštruovaný z fondov Európskej únie
prostredníctvom operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika v rámci projektu „Historie pro budoucnost.“Podujatie sa uskutoční dnes 27. novembra o
15.00 .V programe okrem prehliadky bude aj vysvätenie mlyna, oboznámenie sa s históriou unikátnej
technickej pamiatky a vystúpenie žiakov ZUŠ v umeleckom pásme „Okolo Králikovho mlyna“.
+
Mesto Nemšová a štátny archív v Trenčíne Vás pozývajú na vernisáž výstavy „Tok času v
kronikách Nemšovej“. Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. novembra t. j. v sobotu o 16. 00 hodine v
mestskom múzeu Nemšová. Výstava kroník a kronikárskej činnosti v našich obciach poskytuje
množstvo historicky zaujímavých informácií o vývoji, snahách i úskaliach malej obce pri premene na
prosperujúce mesto. Príďte nahliadnuť ako plynul čas, kým sa mesto stalo tým čím je dnes. Výstava
potrvá do 20. januára.
+
+ Galéria EUROPEAN ART house v spolupráci s mestom Nemšová, Vás srdečne pozývajú, na
vernisáž výstavy výtvarníčky Mgr. Kataríny Lubjákovej, s názvom: STRETNUTIA. Slávnostná vernisáž sa
bude konať v piatok 29. novembra o 18:00 hod., vo výstavných priestoroch Galérie EUROPEAN ART
house v Nemšovej. Výstava potrvá do 20. decembra 2019
+
Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás pozývajú na privítanie Mikuláša
a rozsvietenie vianočného stromčeka dňa 6. decembra t. j. v piatok v amfiteátri pri mestskom
múzeu.
+
Základná umelecká škola Vás pozýva na Mikulášsky koncert žiakov tanečného a literárno –
dramatického odboru 4. decembra o 16.30 v KC Nemšová.
+
Základná umelecká škola Vás zároveň pozýva na adventný koncert žiakov hudobného odboru,
ktorý sa uskutoční dňa 8. decembra o 16 hodine v KC Nemšová
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra 28. novembra na tržnici mi Mestskom
múzeu jablká rôznych odrôd aj pre diabetikov a hrušky v čase od 13:00 do 14:30 hodiny.
+
Mestské divadlo Trenčín oznamuje, že z dôvodu ochorenia hercov sa divadelné predstavenie
ktoré sa malo konať dnes o 18:00 hod. v KC Nemšová ruší. Občania, ktorí si zakúpili vstupenky ich
môžu vrátiť dnes v KC Nemšová v čase od 17:00 do 17:30 hod. alebo na Mestskom úrade počas
úradných hodín. Za porozumenie ďakuje Mestské divadlo Trenčín.
+
Ženy v Nemšovej zorganizovali aktivitu na pomoc ľuďom bez domova pod názvom „Taška
svätého Vincenta“. Vzadu v kostole, alebo na MsÚ si môžete zobrať prázdnu igelitovú tašku, ktorú
podľa svojich možnosti môžete naplniť nasledovnými vecami: - TRVANLIVÉ POTRAVINY, aj kompóty HYGIENICKÉ POTREBY - PÁNSKE A DÁMSKE ZIMNÉ OBLEČENIE A OBUV - PANSKÚ SPODNÚ BIELIZEŇ A
PONOŽKY - PÁNSKE PRACOVNÉ OBLEČENIE - POSTEĽNÉ PRÁDLO - DEKY, UTERÁKY, OSUŠKY AKÝKOĽVEK ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL. Tieto veci môžete priniesť jednu hodinu pred každou svätou
omšou do učebne vľavo vzadu na fare, odkiaľ ich prevezmú ženy. PROSÍME, ABY STE DAROVALI LEN
ČISTÉ A POUŽITEĽNÉ VECI. Zbierka bude venovaná pre Občianske združenie DOBRÝ PASTIER v
Kláštore pod Znievom, kde sa starajú o bezdomovcov. Aktivita trvá od 18.11 do 05.12. 2019. Viac
informácií nájdete na plagátoch v mestských výveskách. VŠETKÝM ŠTEDRÝM DARCOM VOPRED
ĎAKUJÚ USPORIADATELIA.

