Hl. 4.4.2018
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, vo štvrtok sa v m. č. Nemšová bude
vyvážať komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad z hnedých nádob.
+
Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva neplánované, 34. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Nemšovej na deň 05. apríla 2018 t. j. vo štvrtok o 07.00 hodine
do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
Program:
1.
Otvorenie
2.
Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre
projekt: „Obnova požiarnej zbrojnice, Nemšová“, spolufinancovanie
3.
Záver
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra, 5. apríla na tržnici v Nemšovej
pri mestskom múzeu jablká a hrušky. Pestovateľ sa zdrží od 13.30 hod. do 14.30 hod.
+
Firma Jukka Vám bude predávať zajtra, vo štvrtok 5. apríla v čase od 14,15 – 15,00
hod. na trhovom mieste pri mestskom múzeu nasledovné stromčeky k výsadbe: jablone,
hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové
i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový,
černice, čučoriedky, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory,
previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.
Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná
zložka Základná škola sv. Michala oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ
sv. Michala a prípravného ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční budúci týždeň
v dňoch 10. – 11. apríla 2018 (t.j. v utorok a v stredu) v čase od 13,00 do 18,00 hod.
a 12. apríla 2018 (t.j. vo štvrtok) v čase od 8:00 do 12:20 hod. K zápisu je potrebné predložiť
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! V prípade zdravotne
postihnutého dieťaťa priniesť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
ZŠ sv. Michala ponúka:
• výchovu a vyučovanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky
• otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
• vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka a druhého cudzieho jazyka
od 7. ročníka, nemeckého alebo ruského, prebieha v dvoch moderne vybavených
jazykových učebniach,
• vyučovanie informatiky od 3. ročníka v dvoch počítačových učebniach
vybavených najnovšou výpočtovou technikou
• podpora rastu nadaných detí
• pravidelné organizovanie školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho kurzu aj na prvom
stupni
• škola organizuje olympiády vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, biblickú
olympiádu, žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych súťaží a projektov
• pre deti s mentálnym a telesným postihnutím možnosť zápisu do špeciálnych
tried
• možnosť trávenia voľného času detí a rozvíjanie ich záujmov v školskom klube detí
od 6.30 hod. do 16.15 hodiny popoludní,
+

•
•

zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej ponuke pravidelnej
krúžkovej činnosti a príležitostných akcií cez školské Centrum voľného času
odborné služby školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a školského
logopéda.

+
Autoškola Naďo Beluša oznamuje záujemcom o získanie vodičských oprávnení,
že informácie o ďalšom kurze budú poskytnuté v KC Nemšová budúci týždeň v stredu
11. apríla o 16.00 hod. Vodičské oprávnenie môžete získať na všetky skupiny motocyklov,
osobný automobil i pre mládež od 17 rokov, osobný automobil s prívesom nad 750 kg,
na nákladný automobil, traktor, prívesy, návesy a autobus. Pre študentov je poskytovaná
zľava a študijná literatúra zdarma. Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne pri zahájení alebo
na čísle telefónu 0905 222 200.
+
Slovenská pošta, pobočka Nemšová oznamuje, že z dôvodu plánovanej odstávky
elektrickej energie bude budúci týždeň v stredu, 11.4. 2018 Pošta Nemšová poskytovať služby
len od 11.00 hod. do 17.00 hod. Ďakuje za porozumenie.

