
Hlásenie zo dňa 21.8.2020 

+ Mesto Nemšová pozýva všetky deti 23. augusta t.j. v nedeľu do Králikovho mlyna od 

14. 00 hod. Deti sa môžu tešiť na skákací hrad a následne o 15.30 hod. privítame Bábkové 

divadlo LIENKA, ktoré si pre Vás pripravilo rozprávku: „Kocúr v čižmách“. 

+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na promenádny koncert dychovej hudby 

Borovienka, ktorý sa uskutoční v nedeľu  23.8. o 18.30 hod. v Kultúrnom centre Nemšová.  

 

+ Zberný dvor na ulici Borovského oznamuje občanom, že od 1.9.2020 mení otváracie 

hodiny na Zbernom dvore nasledovne: 

Pondelok – zatvorené. 

Utorok – Piatok otvorené v čase od 11.30 do 18.00 hodiny. 

Sobotu v čase od 9.00 do 15.30 hod.  

Žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny a neodkladali odpad pred zberným 

dvorom. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom a hrozí Vám pokuta 

v priestupkovom konaní do výšky 1.500€. 

 

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

členov na jednodňový zájazd na Oravskú priehradu a pútnické miesto KLIN, ktorý sa uskutoční 

v sobotu 29. augusta 2020. Odchod autobusu je plánovaný o 6:15 hod. z Mierového námestia 

v Nemšovej. Účastnícky príspevok je 10€. Prihlásiť sa môžete u p. Mariana Králika na ulici SNP 

č.134 v Nemšovej.   

+ Moravský drak pozýva na vyhliadkové jazdy auto-vláčikom v Nemšovej v dňoch od  

29.8.2020 od 18:00 hod. podľa záujmu  

30.8.2020 od 10:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.  

Okruh trvá približne 0,5 hod., cena 2€.  

Stanovisko vláčika je na Mierovom námestí na zastávke autobusu. Jazdy sa nekonajú za 

nepriaznivého počasia. 

 

+         Detské centrum Matilda v Dubnici nad Váhom oznamuje rodičom, že ešte prijíma 

jasličkárov od 1 do 4 rokov. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na www.jasle-dubnica.sk 

alebo na t.č. 0903 023 479. 

 

+          Riaditeľka materskej školy pozýva rodičov novoprijatých detí na neformálne stretnutie, 

ktoré sa bude konať v stredu 26. augusta o 16,30 v areáli materskej školy na ulici Odbojárov. 

Rodičom budú poskytnuté základné informácie o prevádzke a organizácii materskej školy. 

V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie uskutoční vo vnútorných priestoroch školy. 

+ Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich 

detí v Školskej jedálni  pri ZŠ  Janka Palu  2, Nemšová, aby prišli svoje deti prihlásiť 

do kancelárie vedúcej školskej jedálne v čase od 7.00 hod – 15.00 hod. 

Je nutné, aby rodič, zákonný zástupca dieťaťa vypísal prihlášku na nový školský rok, ktorú si 

môže stiahnuť z webovej stránky školy v časti školská jedáleň. Stravovanie pre cudzích 



stravníkov poskytujeme od 24. augusta 2020 za cenu 2,79 eur. Strava bude balená do 

jednorazových plastových obalov. V prípade záujmu o stravovanie sa môžete nahlasovať u 

vedúcej školskej jedálne. 

Ďalšie informácie budú poskytnuté v kancelárii ŠJ alebo na t. č 6598326.  

+ Súkromný chovateľ ponúka na predaj 13. týždňové mládky, nosnice červené, 

8. mesačné sliepky, nosnice Morávie, 1.ročné sliepky nosnice, červené ISSA BROWN. 

Všetko za akciové ceny, dnes 21.8. od 13.00 – 13.20 hod. v Nemšovej na tržnici, od 13.30 – 

13.40 hod. v Ľuborči, od 13.45 hod. v Kľúčovom, pred požiarnou zbrojnicou.  

 

       

 

 

  

 


