Hlásenie 25.08.2022
+
Mesto Nemšová Vás všetkých pozýva na výlet spojený s turistikou cez trasu VRŠATEC
- SIDÓNIA v sobotu 10.09.2022 Cesta na Vršatec zabezpečená Záujemcovia sa môžu
prihlásiť prostredníctvom: Emailu: evidencia@nemsova.sk , na čísle telefónu: 0918 876 668
alebo osobne na mestskom úrade najneskôr do 31. augusta 2022
+
Vedúca školskej jedálne pri ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová oznamuje rodičom, ktorí majú
záujem o stravovanie svojich detí v školskej jedálni, aby prišli svoje deti prihlásiť
do kancelárie vedúcej školskej jedálne od 22. 8. 2022 do 31. 08. 2022 v čase od 8.00 hod. do
14.00 hod.
Je nutné, aby rodič, prípadne zákonný zástupca dieťaťa vypísal prihlášku na nový školský rok,
ktorú si môžu stiahnuť z webového sídla školy v časti školská jedáleň.
Stravovanie pre cudzích stravníkov poskytujeme od 05. septembra 2022 v sume 3,45 eur do
jednorazových obalov. Obedy je možné vyzdvihnúť pri vchode do kancelárie vedúcej
školskej jedálne.
Ďalšie informácie vám poskytne vedúca školskej jedálne osobne alebo na tel. čísle
032/6598326, 0905 735 176.
+
Nadácia Františka Mišúna Červený Kameň Vás srdečne pozýva na benefičný koncert
Pavla Hammela, ktorý sa uskutoční v pondelok 29.augusta so začiatkom o 20:00 hod.
v Hostinci U Garaja v Pruskom. Predpredaj vstupeniek v Hostinci U Garaja je 8,-€, na
mieste v deň koncertu 10,-€. Výťažok v plnej výške z toho koncertu bude venovaný Hospicu
milosrdných sestier v Trenčíne, do ktorého prichádzajú ľudia s nevyliečiteľnými, väčšinou
onkologickými ochoreniami, dostanú tam lásku, pohodu a pokoj, v neposlednom rade
starostlivosť, ktorú, v tomto štádiu ochorenia, nedokáže poskytnúť rodina.
Príďte sa zabaviť na nezabudnuteľné pesničky, ako Medulienka, Učiteľka tanca, ZRPŠ,
Kamalásky a iné. Bude aj tombola, aj malé občerstvenie z AGROFARMY. Teší sa na Vás
Pavol Hammel, hostinská Zuzka a všetci, ktorí pomohli zorganizovať tento benefičný koncert.
+ ŽSR oznamujú občanom, že dňa 26. augusta 2022(t.j. zajtra) v čase od 8,00 – 12,00 hod.
bude železničný most na ulici Púchovská z dôvodu nevyhnutných opráv na trati neprejazdný.
+
Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas medzi
Ľuborčou a Veľkými Bierovcami , ktorý sa uskutoční v nedeľu 28.8.2022 od 14:00 hod na
domácom ihrisku v Luborči. Srdečne Vás pozývame.
+
Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov vám bude predávať zajtra t.j. 26.augusta 14
týždňové mládky rôzne farby, 25 týždňové mladé nosnice Moravia v znáške a 10 mesačné
nosnice Issa Brown. Predávať bude na tržnici pri Mestskom Múzeu v čase od 9,00- 9,20 hod,
v Ľuborči pri KD od 9,20-9,30, v Tr. Závade od 9,30-9,40 a v Kľúčovom pri PZ od 9,40-9,50

