
Hl. 24.8. 
 
Vážení občania! 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že dnes, 24. augusta je fitness club a mestská športová 
hala z technických príčin zatvorená. 
 
+ Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom,  že vývoz plastových fliaš sa  bude konať 
v stredu 26.  augusta v častiach Nemšová a Trenčianska Závada a vo štvrtok 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. 
 
+ Riaditeľka Materskej školy na ul. Odbojárov v Nemšovej s elokovanými triedami na uliciach 
Kropáčiho, Ľuborčiankej a Trenčianskej srdečne pozýva zákonných zástupcov novoprijatých 
detí na neformálne stretnutie, ktoré sa bude konať dnes o 16,30 v 1. triede materskej školy 
na ulici Odbojárov."   

 
+ Vedúca ŠJ  pri ZŠ oznamuje, že strava v Školskej jedálni pri ZŠ  sa pripravuje  od  stredy   2.9. 
2015. Prihlasovanie detí začína dnes,  24.8. 2015 do 28.8.2015 denne,  od 8 hod do 15 
hodiny  
Výška stravného  zostáva nezmenená : 1. stupeň 0,95  eur 
      2 stupeň 1,01  eur 
      3. stupeň  1,12 eur 
Pri prihlásení na stravovanie nových stravníkov  je potrebné zakúpenie čipu  z dôvodu 
zavedenia elektronického prihlasovacieho systému. Stravníci, ktorí už na stravu chodili, majú 
platný číp 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 
 
  
 


