Oznamy zo dňa 23.8.2021
+
Milí spoluobčania, aj tento rok sa Dubnica rozospieva, roztancuje a rozohrá do krás
a podôb folklóru počas 27. ročníka Dubnického folklórneho festivalu.
Začíname v sobotu 28. augusta o 10-tej hodine v parku Jána Baltazára Magina vystúpením
Fidlikantov, ktoré bude venované najmä detskému publiku. V pestrom programe sa môžete
tešiť na vystúpenia Opatovských harmonikárov, blok detských folklórnych súborov, Vlastu
Mudríkovú, dychovú hudbu Bodovanka, folklórny súbor Krakus z Poľska, folklórny súbor Váh,
Zborovských heligonkárov, folklórny súbor Poľana, Zemplín, Štefana Štefanca a skupinu Fajta
a nebudú chýbať ani dubnické folklórne súbory Vršatec, Mladosť, Dubnička a Senior Vršatec.
Vstupné na folklórny festival je pre dospelých 6 €, pre deti, študentov, seniorov a ZŤP – 3 €.
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami.
+
Vedúca školskej jedálne pri ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová oznamuje rodičom, ktorí majú
záujem o stravovanie svojich detí v školskej jedálni, aby prišli svoje deti prihlásiť do kancelárie
vedúcej školskej jedálne od pondelka 23. 8. 2021 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Je nutné, aby rodič, prípadne zákonný zástupca dieťaťa vypísal prihlášku na nový školský rok,
ktorú si môžu stiahnuť z internetovej stránky školy v časti školská jedáleň.
Stravovanie pre cudzích stravníkov poskytujeme od 02. septembra 2021 v sume 3,45 eur do
jednorazových obalov. Obedy je možné vyzdvihnúť pri vchode do kancelárie vedúcej školskej
jedálne.
Ďalšie informácie vám poskytne vedúca školskej jedálne osobne alebo na tel. čísle
032/6598326.
+
Dňa 26.8. od 10,00 hod - 17,00 hod sa uskutoční charitatívny bazár značkového
oblečenia pre ženy, deti a pánov na Tržnici za Kultúrnym CENTROM v prípade nepriaznivého
počasia vo veľkej sále KC v Nemšovej. Výťažok z bazáru pôjde na rehabilitačný pobyt pre pána
Antona Štefulu. Ďakujeme, že ho prídete podporiť.
+
Bistro KÁMO v Ilave Vás srdečne pozýva na benefičný koncert pre Moravu, ktorý sa
uskutoční dňa 27.8.2021 od 16.00 hodiny. Vystúpi ZUŠ v Ilave, Kalinka a skupina Dríst. Vstupné
je dobrovoľné.
+
Mesto Nemšová príjme 3 brigádničky, alebo brigádnikov na záhradnícke práce
v termíne od 2. 9. do 30.9. 2021. Jedná sa o čistenie a odburinenie mestskej zelene
v Nemšovej a mestských častiach. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na mestskom
úrade počas úradných hodín.
+
Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 24. augusta
a vo štvrtok 26. augusta na tržnici pri mestskom múzeu v čase od 12.00 do 13.30 broskyne aj
na zaváranie, skoré jablká, slivky, hrušky, hrozno, papriku, rajčiny, čučoriedky, cibuľu
a karfiol.

