Hlásenie 26.4.2019
Mesto Nemšová Vás pozýva na Tradičné stavanie májov a lampiónový sprievod dňa 30.4.2019. o 18.30 Trenčianska
Závada pri ihrsiku, 19.00 Kľúčové pred zbrojnicou, 19.30 Ľuborča pred Kultúrnym strediskom a o 20.00 v amfiteátri pri
mestskom múzeu. Účinkuje FS Liborčan, Dychová hudba Nemšovanka, žiaci ZUŠ Nemšová. a o 20.30 sa môžete tešiť
na lampiónový sprievod. Vážení občania milé deti všetci ste srdečne pozvaní.
Materská škola na ul. Odbojárov v Nemšovej s elokovanými triedami na uliciach Kropáčiho, Ľuborčianskej a
Trenčianskej oznamuje, že podávanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie sa bude konať v čase od 8,00 do 12,00
hodiny v dňoch 2 a 3. mája 2019 v kancelárii riaditeľky na ul. Odbojárov. Prihláška je dostupná na webovom sídle školy.
Súčasne materská škola pozýva do svojich priestorov budúcich škôlkarov a ich rodičov na Deň otvorených dverí v
dopoludňajšom čase dňa 2. mája 2019.
Občianske združenie Peregrín oznamuje účastníkom púte do Kremnickych Baní, že zraz bude v pondelok 29. apríla
2019 o 7,15 hod na Mierovom námestí. Nezabudnite si zobrať plavky a turistickú obuv a teplejšie oblečenie.
Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom vás srdečne pozýva 28. apríla, teda poslednú aprílovú nedeľu, na otvorenie
hlavnej sezóny Dubnického kaštieľa! Čaká na Vás bohatý program - od 13.00: známy mím Miro Kasprzyk, Skupina
historického šermu Wagus, rytieri Vir Fortis, Sokoliari Falconarii, a o 15.00 sa so svojím koncertom pre deti na Vás teší
herec a spevák Dano Heriban, po ktorom bude nasledovať autogramiáda.
Súčasťou bude aj sprievodný program ako prehliadky kaštieľa so sprievodcami v dobových kostýmoch, dobové hry pre
deti, dobová kuchyňa, kráľovská čokoláda, fotenie v dobových kostýmoch a po zimnom spánku otvárame aj Grottu
s vyhliadkovou vežou v parku. Teší sa na Vás Kolektív Dubnického múzea
Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka Materská škola sv. Gabriela, Školská 9,
Nemšová oznamuje rodičom, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Gabriela pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční štvrtok 02. 05. 2019 od 14:30 do 17:00 hodiny a štvrtok 09. 05. 2019 od 14:30 do 17:00
hodiny. Miestom podávania žiadostí je Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová. Bližšie informácie na www.sksnemsova.sk
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku,
Senior klub v Nemšovej a Obvodná organizácia Únie žien v Nemšovej pozýva svojich členov na brigádu „ČISTÉ MESTO“
v rámci dní jarného upratovania,
ktorá sa uskutoční dňa 29. apríla 2019 t. j. v pondelok. Stretnutie brigádnikov je o 9:00 hod v Senior klube Úpravu a
čistenie verejných priestranstiev budeme zabezpečovať v okolí Senior klubu (zelené plochy). Pracovné náradie (metly,
hrable, lopaty, motyky ...) si treba doniesť so sebou. Za pochopenie a spoluprácu ďakujú.

