Oznamy 2.12.2019
+
Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás pozývajú na privítanie Mikuláša
a rozsvietenie vianočného stromčeka dňa 6. decembra t. j. v piatok od 16:00 hodiny 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
+
Gazdovstvo Uhliská Vás pozývajú v piatok 6. decembra od 15.00 hodiny na posedenie
s Mikulášom. Môžete sa tešiť na vianočné dielničky pre deti aj dospelých, vodenie na koníkoch
a samozrejme na Mikuláša, ktorý príde podvečer, od 17.00 hodiny.
+
Obecný úrad Pruské pozýva na tradičný jarmoček, ktorý sa uskutoční dňa 7.12.2019 od 8:00
hod. v areáli TJ Považan Pruské. Zakúpiť si budete môcť rôzne výrobky a vianočné ozdoby a taktiež
budete môcť ochutnať a zakúpiť si rôzne zabíjačkové špeciality. Príde aj Mikuláš a prinesie deťom
balíčky. O príjemnú atmosféru sa bude starať hudobná skupina KORAL.
Všetci sú srdečne vítaní."
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať na trhovisku v Nemšovej zajtra t. j. utorok 3.12.
jablká a hrušky v čase od 12:00 do 14:30 hodiny.
+
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.

