Hlásenie 24.4.2019
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že si môžu na mestskom úrade v kancelárii č.
113 počas úradných hodín prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok
na komunálny odpad za rok 2019. Zároveň je možné uhradiť dane a poplatky v hotovosti alebo
platobným terminálom. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v časti Kľúčové a Trenčianska Závada
si budú môcť prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok na
komunálny odpad, tak ako každoročne, v budove Požiarnej zbrojnice v Kľúčovom
a v Kultúrnom stredisku v Trenčianskej Závade. Bližší termín bude oznámený v mestskom
rozhlase.
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že dňa 25.4. 2019, (to je vo štvrtok)
bude zatvorený.
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 Kremnických 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
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t. je 25.4. od 12.30 do 14.00 na tržnici pri
mestskom múzeu jablká.

