
Hlásenie zo dňa 17.8.2020 

+ 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.  

+  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.   

+ Mesto Nemšová pozýva deti stráviť ,,Noc v mlyne," ktorá sa uskutoční 21.8.2020 (z 
piatka na sobotu) v priestoroch Králikovho mlyna. Pre deti bude zabezpečená strava, 
pripravené súťaže, hry a veľa zábavy. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0905 596 949. Počet 
účastníkov je obmedzený. Účasť na akcii je bezplatná. 
  
+ Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra 18. augusta v čase od 11.00 do 13.00 
hodiny na tržnici pri mestskom múzeu rajčiny, papriku, broskyne aj na zaváranie, melóny, 
kôpor, kukuricu, slivky, jablká, nové zemiaky, cibuľu.  

+ Spoločnosť Fehers s.r.o., Nemšová - predajňa Ovocia, zeleniny a potravín  
prijme zástupcu/-kyňu vedúcej. Nástupný plat 800,-€. Bližšie informácie získate na t.č.  0948  
685 286. 

+ Vážení rodičia, 

vedenie Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová Vám oznamuje, že v dňoch od 24. – 28. 
augusta 2020 (pondelok – piatok) v čase od 8.00 – 14.00 hodiny organizuje letnú školu pre 
prihlásených žiakov 1. – 4. ročníka.  Pre deti sú pripravené výlety do blízkeho okolia obohatené 
o výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré pripravujú pani vychovávateľky školského klubu detí. 

Žiadame rodičov, ktorí v júni prihlásili svoje dieťa do letnej školy, aby sledovali aplikáciu 
EduPage a elektronicky potvrdili účasť svojho dieťaťa v letnej škole najneskôr do 19. 08. 
(streda) do 20.00 hod. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. 

 

  

 


