Hl.: 31.8.2016
+
Hydinárska farma Nitra bude predávať dnes, 28-týždňové mládky v plnej znáške
plemeno Issa Brown červené a 9 mesačné sliepky, nosnice, červené, plemeno Moravia, mladé
kohúty na plemeno a mladé brojlerové kačice na výkrm, s váhou 3,20 kg. Predaj sa bude
konať nasledovne:
- od 17,00 – 17,20 hod. na tržnici v Nemšovej pri Mestskom múzeu,
- od 17,20 - 17,30 pred KS v mestskej časti Ľuborča,
- od 17,30 – 17,40 v mestskej časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou.
+
Chirurgická ambulancia, MUDr. Peter Daňo oznamuje pacientom že v piatok, 2.9.16
nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.
+
Zajtra, vo štvrtok 1.9. v čase od 9,00 do 10,00 hod. v Nemšovej na tržnici
pri mestskom múzeu bude súkromný podnikateľ predávať dáždniky z pevnej oceľovej
konštrukcie s 50 % zľavou z pôvodnej ceny, liečivé masážne gély a bude vykupovať staré
dáždniky. Okrem predaja bude poskytovať aj služby, ako opravu dáždnikov, brúsenie nožov,
aj do mäsových mlynčekov, brúsenie nožníc a iného kuchynského náradia. Na tieto služby
poskytuje zľavu 20 % pre dôchodcov.
+
Vážení rodičia, milí žiaci!
Základná škola na ul. Janka Palu 2 v Nemšovej Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie
školského roka 2016/2017 v pondelok, 5.9. o 8,30 hod. v kultúrnom centre Nemšovanka.
Žiaci sa zhromaždia pred školou o 8 hod., odkiaľ ich triedne učiteľky odvedú do kultúrneho
centra. Po slávnostnom otvorení školského roka pôjdu žiaci 2. až 9. ročníkov domov, žiaci
I. ročníkov pôjdu na slávnostné uvítanie primátorom mesta do obradnej siene KC
Nemšovanka a po ňom do svojich tried. Vedenie školy upozorňuje rodičov na zápis žiakov
do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne 6.9.
v čase od 6,00 do 7,45 hod. a od 11,40 hod. do 16 hod. Obedy v školskej jedálni sa 5.9. budú
vydávať v čase od 10,30 do 12,30 hod.
+
KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA, Školská 9, Nemšová organizačná zložka:
Základná škola sv. Michala oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského
roka 2016/2017 sa uskutoční v pondelok 05. 09. 2016.
- Žiaci sa o 08.00 hodine stretnú vo svojich triedach, so sebou si prinesú písacie potreby.
- Slávnostné otvorenie školského roka pokračuje svätou omšou o 9.00 hodine vo farskom
kostole sv. Michala.
- Pre tých, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, je výdaj obeda zabezpečený od 10.30 do 12.30
hodiny.
- Riadne vyučovanie sa začne v utorok 06. 09. 2016 o 8,00 hod.
- Školský klub detí, ako súčasť Katolíckej spojenej školy v Nemšovej bude prevádzkovaný
ráno od 6,30 do 7,45 hodiny a poobede od 11,30 do 16,15 hodiny. Poplatok za ŠKD je 5,00 €
mesačne. Činnosť v ŠKD sa začína dňom 06.09.2015 od 6,30 hodiny.
- Žiaci sa môžu aj tento školský rok zapísať do rôznych krúžkov v rámci Centra voľného času,
ako súčasti Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. Poplatok na rok za jeden a viac krúžkov je
pre žiaka, ktorý si uplatní na našej škole vzdelávací poukaz 10,00 €, ostatní 30,-€.
OZNAM pre rodičov detí, ktoré navštevujú Materskú škola sv. Gabriela, Školská 9,
Nemšová:Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová, ako organizačná zložka

Katolíckej spojenej školy bude otvorená od pondelka 05.09.2016 od 06.00 hodiny.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Horné Srnie pozýva
svojich členov na jednodňový autobusový zájazd do Uherského Hradišťa na „Slovácke
slávnosti vína“ v sobotu, 10. septembra 2016. Poplatok na osobu je 5,-€. Odchod autobusu
bude o 7,15 hod. z Mierového námestia Nemšová. Prihlásiť sa môžete u p. Mariána Králika,
bytom Nemšová, SNP č.45.
+
Gazdovstvo Uhliská v mestskej časti Trenčianska Závada Vás srdečne pozýva
na detské parkúrové preteky Finále Bnjamin Cup, ktoré sa budú konať už túto sobotu 3.9.16
od 10 hod.
+
Pekáreň Sézam na ul. Rybárskej príjme do pracovného pomeru silu na krájanie chleba.
Nástup je možný ihneď. Záujemci sa môžu hlásiť na tel. čísle: 0915 758 467.
+
Spoločnosť „kiki“ - vysokorýchlostný internet oznamuje občanom, že
vysokorýchlostný internet je dostupný už aj v lokalite mestskej časti Trenčianska Závada.
V prípade vášho záujmu viac informácií nájdete na letákoch vo vašich poštových schránkach,
na web-stránke www.kiki.sk alebo na mestskom úrade.
+
Štátna jazyková škola Trenčín so sídlom na Gymnáziu Ľ. Štúra, UL. 1.mája 2 Trenčín
ponúka kurzy anglického, nemeckého, španielskeho, francúzskeho, talianskeho, ruského
a japonského jazyka. Vstupné testy do vyšších ročníkov sa uskutočnia v budove Gymnázia Ľ.
Štúra v dňoch 5.9. a 6.9.2016 od 16 do 17 hod., zápis do všetkých ročníkov bude dňa
7.9.2016 od 14 do 17 hod. Informácie sú dostupné na webovej stránke www.sjstrencin.sk,
alebo na číslach 0901 918 353, 0901 918 354.

