
Hlásenie 25.07.2022 

+      Dobrý deň Vážený spoluobčania. Občianské združenie Kľúčikovo Vás pozýva na hodové 

popoludnie pre deti "Kľúčikovo 2022" , ktoré sa uskutoční dňa 30. júla to je v sobotu od 

14.00 hodine na futbalovom štadióne v mestskej časti Kľúčové. Môžete sa tešiť na bohatý 

program spojený s balónikovou a bublinkovou show, kamiónmi, hasičmi, maľovaním na tvár, 

tombolou a vystúpeniami tanečných skupín. Vstupné je dobrovoľné.  

+      Obec Bolešov odo dňa 05. 09. 2022 otvára zariadenie starostlivosti  o dieťa do troch 

rokov veku dieťaťa – „Jasle Floriánko“. Zariadenie je určené pre deti od 1 do 3 rokov veku 

dieťaťa. Prevádzka jaslí denne od pondelka do piatku v čase od 06:30 do 16:00 hod. Výška 

úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu vo veku od 1 roka do 

3 rokov je vo výške paušálneho poplatku 420,- EUR na mesiac/dieťa. Poplatok za stravovanie 

je stanovený vo výške 2,14 EUR na deň/dieťa. Poplatok zahŕňa desiatu, obed a olovrant. 

V prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do Jaslí Floriánko v obci Bolešov je potrebné 

vypísať „Žiadosť o prijatie dieťaťa do  zariadenia o deti do troch rokov veku dieťaťa“ 

a doložiť prílohy – rodný list dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. 

Uvedené tlačivá je možné si stiahnuť z internetovej stránky obce Bolešov:   www.bolesov.eu   

v sekcii „Pre obyvateľov“  - Jasle Floriánko. Vypísanú žiadosť  spolu s prílohami je potrebné 

doniesť do podateľne obecného úradu alebo zaslať poštou na adresu: Obec Bolešov, Bolešov 

78, 018 53 Bolešov. V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Ing. Kotešovú, tel. č. 0911 

441 132  

+             Mesto Nemšová všetkých srdečne pozýva na Letné kino v rámci, ktorého si môžete pozrieť 

film „ Starček, ktorý vypadol z okna a zmizol“, ktoré sa uskutoční v piatok 6. augusta o 21.00 hodine 

v športovom areáli NTS v Nemšovej. Vstup je voľný. 

+      Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov na „Ukončenie stavby cyklotrasy na trase Kľúčové – 

Ľuborča“ dňa 29. júla o 19:50 pri cintoríne v Kľúčovom za prítomnosti predstaviteľov mesta 

a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

+       Súkromný pestovateľ z Nových Zámkov vám bude predávať pri Mestskom múzeu zajtra  26. júla 

v čase od 7,30 hod do 8,30 hod marhule na zaváranie, broskyne, čučoriedky, jahody, kukuricu, uhorky 

nakladačky, zemiaky 15 kg balenie a iné. 
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