Hlásenie 27.07.2022

Občianske združenie Kľúčikovo Vás pozýva na hodové popoludnie pre deti "Kľúčikovo
2022" , ktoré sa uskutoční dňa 30. júla to je v sobotu od 14.00 hodine na futbalovom štadióne
v mestskej časti Kľúčové. Môžete sa tešiť na bohatý program spojený s balónikovou a
bublinkovou show, kamiónmi, hasičmi, maľovaním na tvár, tombolou a vystúpeniami
tanečných skupín. Vstupné je dobrovoľné.
+

+
Obec Bolešov odo dňa 05. 09. 2022 otvára zariadenie starostlivosti o dieťa do troch
rokov veku dieťaťa – „Jasle Floriánko“. Zariadenie je určené pre deti od 1 do 3 rokov veku
dieťaťa. Prevádzka jaslí denne od pondelka do piatku v čase od 06:30 do 16:00 hod. Výška
úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu vo veku od 1 roka do
3 rokov je vo výške paušálneho poplatku 420,- EUR na mesiac/dieťa. Poplatok za stravovanie
je stanovený vo výške 2,14 EUR na deň/dieťa. Poplatok zahŕňa desiatu, obed a olovrant.
V prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do Jaslí Floriánko v obci Bolešov je potrebné
vypísať „Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia o deti do troch rokov veku dieťaťa“
a doložiť prílohy – rodný list dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.
Uvedené tlačivá je možné si stiahnuť z internetovej stránky obce Bolešov: www.bolesov.eu
v sekcii „Pre obyvateľov“ - Jasle Floriánko. Vypísanú žiadosť spolu s prílohami je potrebné
doniesť do podateľne obecného úradu alebo zaslať poštou na adresu: Obec Bolešov, Bolešov
78, 018 53 Bolešov. V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Ing. Kotešovú, tel. č. 0911
441 132
+
Mesto Nemšová všetkých srdečne pozýva na Letné kino v rámci, ktorého si môžete pozrieť
film „ Starček, ktorý vypadol z okna a zmizol“, ktoré sa uskutoční v piatok 6. augusta o 21.00 hodine
+
Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov na „Ukončenie stavby cyklotrasy na trase Kľúčové –
Ľuborča“ dňa 29. júla o 19:40 pri cintoríne v Kľúčovom za prítomnosti predstaviteľov nášho mesta
a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, ktorý nás navštívi so svojím
pelotónom v rámci svojej cyklistickej tour po okolitých mestách a obciach trenčianskeho kraja.
+
Súkromný pestovateľ z Nových Zámkov vám bude predávať pri Mestskom múzeu zajtra 28. júla
v čase od 7,30 hod do 8,30 hod marhule na zaváranie, broskyne, čučoriedky, jahody, kukuricu, uhorky
nakladačky, zemiaky 15 kg balenie a iné.
+ Futbalový klub Kľúčové Vás srdečne pozýva na tradičné Kľúčovské hody, ktoré sa uskutočnia od
28. júla do 1. augusta. Akcie pri kaštieli sa uskutočnia aj v prípade nepriaznivého počasia, pod
zastrešeným tanečným parketom.
+
Stavebniny ROPSPOL oznamujú zákazníkom, že od 28. Do 30. Júla budú z technických príčin
zatvorené.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Horné Srnie pozýva svojich členov na
športové popoludnie, ktoré sa uskutoční v piatok 29. júla 2022o 15.30. na futbalovom štadióne
v Hornom Srní na Dráhach
+
Chirurgická ambulancia MUDr. Peter Daňo oznamuje svojim pacientom, že od 29. júla do 5.
augusta nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

+
MUDr. Marušincová oznamuje svojim pacientom, že od 1. augusta do 14. augusta nebude
ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Zavřel v Hornom Srní.

Milí občania, v piatok 29.07.2022 nás navštívi kandidát na župana Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaro Baška, v rámci svojej cyklistickej tour. Pelotón na čele s Jarom
Baškom navštívi spolu všetkých 276 miest a obcí trenčianskeho kraja a prejde spolu až 1100
kilometrov, aby sa stretol s občanmi a vypočul si vaše návrhy, ako môžeme zlepšiť život
v našom kraji.
Pri príležitosti zastávky Tour de Baška v našej obci, vás preto kandidát na župana
Jaro Baška pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční
Na verejnom priestranstve pri Cintoríne v mestskej časti Kľúčovo o 19:40hod.
+

Ak sa chcete otvorene rozprávať o vašich problémoch, ste srdečne vítaní. Ďakujeme a držíme
palce Jaroslavovi Baškovi a celému pelotónu Tour de Baška.

