Vzor žiadosti o vydanie súhlasu na použitie zábavnej pyrotechniky Oznamy zo dňa 4.5.2022

+
Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy Nemšová oznamuje rodičom detí, že podávanie žiadosti
o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela Nemšová na školský rok 2022/2023 prebieha formou
elektronickej prihlášky od 01.05. - do 08.05.2022.
Fyzický zápis detí bude prebiehať od 10.05. - do 11.05.2022 v čase od 14:30 hodiny do 16:00 hodiny v
priestoroch materskej školy.
V školskom roku 2022/2023 otvárame aj triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na t. č. 0903 214 896 alebo 0903 214 678.
+
Riaditeľka Materskej školy na ul. Odbojárov s elokovanými triedami na ul. Kropáčiho,
Ľuborčianskej a Trenčianskej oznamuje rodičom, že v dňoch od 2. -6. mája je možnosť podávania
prihlášok na predprimárne vzdelávanie. Prihlášky je potrebné doručiť do kancelárie riaditeľky na ul.
Odbojárov. Viac informácii na www.ms-nemsova.sk.
+
Pizzeria Express v Nemšovej, časť Ľuborča príjme na trvalý pracovný pomer šoféra/šoférku
a brigádnika/brigádničku na pozíciu pomocnej sily v kuchyni. Záujemcovia sa môžu hlásiť priamo na
prevádzke alebo na t. č. 0905 554 897.
+
Mestský úrad v Nemšovej srdečne pozýva všetky mamičky na kultúrno-spoločenské podujatie
„DEŇ MATIEK“, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8.5. 2022 v čase od 15.00 hodiny vo veľkej sále Kultúrneho
centra v Nemšovej. V kultúrnom programe vystúpia deti našich škôl.
+
V pondelok 2.5.2022 stratil náš malý spoluobčan zväzok kľúčov. Kto ich našiel, nech ich
odovzdá na MsÚ, kde si ich majiteľ prevezme.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom bývajúcim na ulici Kukučínová, že z dôvodu rekonštrukcie
pozemnej komunikácie nebolo možné realizovať vývoz papiera a komunálneho odpadu spoločnosťou
Marius Pedersen. Z tohto dôvodu bude mimoriadny vývoz komunálneho odpadu pre ulicu Kukučínová
v stredu 11.5.2022. Vývoz papiera zrealizujú VPS m.p.o. v utorok 10.5. 2022 v dopoludňajších
hodinách.
+
Súkromný pestovateľ ponúka na predaj v piatok 6.5.2022 v čase od 9.00 hodiny na tržnici pri
Mestskom múzeu letničky, trvalky, skalničky, bylinky a plantu zeleniny.
Ponúka muškáty kríčkové, ťahavé a poloťahavé, begónie, surfínie, vodovky, bakopu, plektrant,
klinčeky, georgíny, gazánie, osteo a iné druhy, majoránku, kari, mätu, rozmarín, oregano, materinu
dúšku, bazalku, zeler a plantu papriky a rajčín.
+
Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 5.5.2022 v čase od
14.00 do 15.30 hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rôzne druhy ovocia a zeleniny.
+
Mesto Nemšová pozýva všetky deti a rodičov na podujatie Deň pre rodinu, ktoré sa uskutoční
12. mája 2022 s registráciou o 14.30 hodine v športovom areáli NTS Nemšová. Tešiť sa môžete na
rôzne aktivity a Srandu bandu, ktorá ku nám prichádza so svojou šow.
+
Základná umelecká škola Nemšová oznamuje, že prijímacie skúšky pre školský rok 2022/2023
do odborov hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického sa uskutočnia 17. a 18. mája
2022 v čase od 14.00 do 17.00 v priestoroch ZUŠ Nemšová. Viac informácií nájdete na webovej stránke
www.zusnemsova.sk

