Hlásenie rozhlasu 28.8.2020:
+ Predajca čučoriedok z Martina bude predávať na trhovisku v Nemšovej
pri múzeu lesné čučoriedky v cene 1l/4,-€, pri odbere 5l v cene 3,50€ za
liter. Lesné brusnice za cenu 5,-€ za liter a domáce sirupy z lesných
plodov. Predaj sa uskutoční dnes v čase od 11,30 do 12,30 hod.
+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na promenádny koncert dychovej
hudby Stříbrňanka , ktorý sa uskutoční v nedeľu 30.8. o 18.30 hod.
vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Nakoľko sa koncert
uskutoční v uzavretých priestoroch Kultúrneho centra prosíme o
rešpektovanie hygienických opatrení. Bez rúška Vám nebude umožnený
vstup do veľkej sály. Ďakujeme za pochopenie.
+ Moravský drak Vás pozýva na vyhliadkové jazdy auto-vláčikom
v Nemšovej v dňoch: 29.8.2020 t.j. v sobotu od 18:00 hod. podľa
záujmu. V nedeľu 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 v Nemšovej, na zastávke autobusu. Jazdy sa
nekonajú za nepriaznivého počasia.
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že v pondelok 31.augusta 2020
bude zatvorený.
+ Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, Nemšová oznamuje
občanom že v pondelok 31. augusta 2020 bude zákaznícke centrum
zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.
+ Mesto Nemšová oznamuje že vývoz papiera od bytových a rodinných
domov sa uskutoční v utorok 1.9.20. Vývoz biologicko rozložiteľného
odpadu /hnedé nádoby/ sa uskutoční z mests. častí Ľuborča, Kľúčové a
Tr. Závady v stredu 2.9.a z Nemšovej 3.-4. septembra.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že Zberný dvor na ulici
Borovského od 1.9.2020 mení otváracie hodiny nasledovne:
Pondelok – zatvorené. Utorok – Piatok otvorené v čase od 11.30 do
18.00 hodiny. V 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€

+ Stavebniny ROPSPOL na Rybárskej ulici oznamujú svojím
zákazníkom, že budú zatvorené v sobotu 29.8.2020 a v utorok 1.9.2020.
+ Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Nemšovej oznamuje svojim
žiakom a ich rodičom, ž otvorenie školského roka 2020/2021 sa
uskutoční v stredu 02.09.2020 :
od 07.40 do 07.50 hod. - nástup žiakov 1. stupňa cez ranný filter
od 07.50 do 08.00 hod. - nástup žiakov 2. stupňa cez ranný filter
Škola bude vykonávať ranný filter meraním teploty, zabezpečí
dezinfekciu rúk pri príchode žiakov do školy. Podľa usmernenie
Ministerstva školstva SR rodičia žiakov 2. – 9. ročníka nesmú vstupovať
do budovy školy. Okrem rodičov žiakov 1. ročníka a prípravného ročníka
ZŠ sv. Michala, ktorí pôjdu so svojimi deťmi do tried. Každý žiak je
povinný priniesť v prvý deň pri príchode do školy Dotazník a vyhlásenie
rodiča na začiatku školského roka, ktorý si rodičia môžu prevziať vo
vestibule školy, alebo stiahnuť z web-stránky školy: www.sksnemsova.sk
Ďalej bude nasledovať:
08.00 – 08.40 hod. – Privítanie žiakov v triedach
09.00 - Slávnostná sv. omša v kostole sv. Michala
Riadne vyučovanie sa začne vo štvrtok 03.09.2019 o 8.00 hod.
 Školský klub detí bude v prevádzke od 03.09.2020
ráno od 6.30 do 7.45 hod. a poobede od 11.25 do 16.15 hodiny
 Každý žiak bude do 14.9.2020 nosiť do školy 2 rúška
+ Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej oznamuje, že slávnostné
otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční pre všetky triedy dňa
2. septembra v budove Základnej školy na Ulici Janka Palu 2.
Žiaci prvého ročníka príp. druhého ročníka pôjdu do tried spolu s rodičmi,
ostatní bez rodičov. Každý žiak musí 02. 09. priniesť písomné vyhlásenie
zákonného zástupcu na začiatku školského roka. Toto tlačivo si môžete
stiahnuť na webovom sídle školy alebo si ho môžete vyzdvihnúť
vytlačené vo vestibule školy. Bez podpísaného vyhlásenia nemôže žiak
do školy nastúpiť. Taktiež musíte predložiť vždy po prerušení dochádzky
žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni vyhlásenie o tom, že žiak
neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené
karanténne opatrenie. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu
budú žiaci od 02. 09. do 14. 09. do školy vchádzať rôznymi vchodmi
podľa časového harmonogramu, ktorý zverejníme na webovom sídle
školy. Pri vstupe im bude vykonaný ranný filter. V prípade opakovaného
namerania zvýšenej telesnej teploty min. 37,2 °C nebude môcť dieťa do
školy nastúpiť. Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň
dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v
interiéri školy je do 14. 09. pre žiakov 2. stupňa povinné, pre žiakov

1. stupňa odporúčané. Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do
školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom
roku začne dňa 3. septembra v čase od 6:00 do 7:45 hod. a od 11:35
do 16:00 hod. Obedy v školskej jedálni sa 2. septembra budú vydávať
len prihláseným žiakom v čase od 10:30 do 12:30 hodiny. Bližšie
informácie nájdete na webovej stránke školy. Informácie sú
aktualizované.

