
Hl. 26.8. 
 
Vážení občania! 
 
+ Kamenárstvo KIN-JAR Pruské bude prijímať dnes objednávky na služby: - prebrusovanie 
a voskovanie terazzových dosiek, výkop a montáž panelových hrobiek, opravy starých hrobov, 
vybetónovanie obrúb a chodníkov, ponúka širokú ponuku pomníkov už od 250,- €, jednohroby 
a dvojhroby z bledého kameňa v zľavách až do 30%. 
Objednávky sa budú prijímať nasledovne: 
- od 16,30 do 17,30 hod. v Nemšovej, na ul. J.Palu, 
- od 17,30 do 18,30 hod. na miestnom cintoríne v Ľuborči, 
- od 18,30 do 19,30 hod. na miestnom cintoríne v Kľúčovom. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz plastových fliaš sa  bude konať zajtra, 
27. augusta v častiach Ľuborča a Kľúčové. Plastové fľaše ukladajte do vriec v rodinných domoch 
a do nádob na sídliskách  skrčené, zošliapnuté nohou. Ďakujeme za pochopenie. 
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premieta sa  v piatok 28. augusta 
o 21.00 hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej  film Babovřesky  3. V prípade 
nepriaznivého počasia sa premietanie ruší, zmena programu je vyhradená. 
 
+ Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na koncert  38. ročníka  Nemšovského  hudobného leta 
v nedeľu, 30. augusta o 18.30hod. do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrať bude DH 
Bodovanka.  V prípade nepriaznivého počasia sa koncert koná vo veľkej sále KC.    
 
+ Mesto Nemšová Vás pozýva na vystúpenie Kysuckého prameňa z Osčadnice, dňa 27.9.2015, 
t.j. v nedeľu o 16,00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová. Cena vstupenky je 7,- €. Predpredaj 
vstupeniek je na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.  
  
 
+ Vedúca ŠJ  pri ZŠ oznamuje, že strava v Školskej jedálni pri ZŠ  sa pripravuje  od  stredy   2.9. 
2015. Prihlasovanie detí prebieha do 28.8.2015 denne,  od 8 hod do 15 hodiny.  Výška stravného  
zostáva nezmenená. Pri prihlásení na stravovanie nových stravníkov  je potrebné zakúpenie čipu  
z dôvodu zavedenia elektronického prihlasovacieho systému. Stravníci, ktorí už na stravu chodili, 
majú platný čip zakúpený, ale musia nahlásiť deň nástupu na stravovanie a vyplniť prihlášku na 
stravovanie. 
Cena za 1 ks čipu je 5 eur, ktorá sa uhrádza  v hotovosti pri prihlasovaní v kancelárii ŠJ. 
Ostatné informácie ohľadom prihlasovacích údajov pre objednanie stravy internetom 
dostanú rodičia v priebehu septembra, prostredníctvom písomného oznámenia , ktoré tiež bude 
k dispozícii v školskej jedálni na nástenke. 
ŠJ pri ZŠ naďalej pripravuje aj stravu pre cudzích stravníkov formou odnosu v obedári, v celkovej 
hodnote 2,50 eur. 
Obed sa podáva  v prvý deň v školskom roku  od 10,30- 12,30 a ďalšie dni od 12 –14 hod. 
Prípadné ďalšie informácie Vám budú poskytnuté v kancelárii ŠJ alebo na t. č. 032/6598326 
 
+ KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka: Základná  škola  sv.  
Michala oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2015/2016 
sa uskutoční v stredu, 02. 09. 2015. Program otvorenia je nasledovný: 
- o 08.00 hod. je  stretnutie žiakov vo svojich triedach -  žiaci si prinesú papier a písacie potreby, 
- o 09.00 hod. bude  slávnostná sv. omša v kostole sv. Michala,    
- od 10.30 do 12.30 hod. bude  výdaj obeda v školskej jedálni. 
Riadne vyučovanie sa začne vo štvrtok 03. 09. 2015  o 8,00 hod. 



Ďalej škola oznamuje rodičom, že Školský klub detí, ako súčasť Katolíckej spojenej školy v 
Nemšovej   bude prevádzkovaný ráno od 6,30 do 7,45 hodiny a poobede od 11,30 do 16,15 
hodiny. Poplatok za ŠKD je 5,00 € mesačne. Činnosť v ŠKD sa začína dňom 03.09.2015 od 6,30 
hodiny. 
Žiaci sa môžu aj tento školský rok zapísať do rôznych krúžkov v rámci Centra voľného času, ako 
súčasti Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. Poplatok  na rok za jeden a viac krúžkov je pre 
žiaka, ktorý si uplatní v škole vzdelávací poukaz 10,00 €, ostatní 30,-€. 
 
+ Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka Materská škola sv. Gabriela, 
Školská 9, Nemšová oznamuje rodičom, že školský rok 2015/16 sa začína v stredu 02.09.2015. 
MŠ očakáva DETI od 6,00 hod do 8.00 hod. ráno. Potrebné informácie o prvom vstupe dieťaťa 
do materskej školy môžete nájsť na webovej stránke školy www.sksnemsova.sk 
 
+ Vážení rodičia, milí žiaci! 
Základná škola Janka Palu 2 v Nemšovej Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie školského 
roka 2015/2016 dňa 2. septembra o 8,30 hod. v kultúrnom centre Nemšovanka. Žiaci sa 
zhromaždia pred školou o 8,00 hod., odkiaľ ich triedne učiteľky odvedú do kultúrneho centra. Po 
slávnostnom otvorení školského roka pôjdu žiaci 2. až 9. ročníkov domov, žiakov 1. ročníkov 
privíta v obradnej sieni primátor mesta a potom prváčikovia pôjdu do svojich tried. 
Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí 
v tomto roku začne 3. septembra od 6,00 do 7,45 hod. a od 11,40 do 16,00 hod.    
Obedy v školskej jedálni sa 2. septembra budú vydávať v čase od 10,30 do 12,30 hod.   
 
+ V piatok 28.8.15  sa zahajuje výkup padaných jabĺk. Výkup bude prebiehať v Nemšovej – v 
kovošrote, ulica Rybárska.  

 

+ Gazdovstvo Uhliská, mestská časť Trenčianska Závada vás pozýva na Finále detských pretekov 
v parkúrovom skákaní, ktoré sa budú konať v sobotu 29. augusta od 10 hod.   

 
  
 
 
 
 

 


