
Hlásenie zo dňa 14.8.2020 

+ Mesto Nemšová pozýva všetky deti 23. augusta t.j. v nedeľu do Králikovho mlyna od 
14. 00 hod. Deti sa môžu tešiť na skákací hrad a následne o 15.30 hod. privítame Bábkové 
divadlo LIENKA, ktoré si pre Vás pripravilo rozprávku: „Kocúr v čižmách“. 

+ Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na promenádny koncert dychovej 
hudby Borovienka, ktorý sa uskutoční dňa 23.8. o 18.30 hod. v Kultúrnom centre Nemšová 
a promenádny koncert dychovej hudby Stříbrňanka, ktorý sa uskutoční dňa 30.8. o 18.30 
hod. vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. 

+  Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie pozýva 
svojich členov na jednodňový zájazd na Oravskú priehradu a pútnické miesto KLIN, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 29. augusta 2020. Odchod autobusu je plánovaný o 6:15 hod. 
z Mierového námestia v Nemšovej. Účastnícky príspevok je 10€. Prihlásiť sa môžete u p. 
Mariana Králika na ulici SNP č.134 v Nemšovej.   

+ Mäsiarstvo Hôrka, s.r.o. oznamuje zákazníkom, že predajňa Bolešov bude v dňoch 
18.8. – 1.9. 2020 pre dovolenku zatvorená.  
Radi Vás privítame v najbližšej predajni v Novej Dubnici alebo v Trenčianskej Teplej.  
 
+ Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojich 
detí v školskej jedálni pri ZŠ Janka Palu 2, Nemšová, aby prišli svoje deti prihlásiť do 
kancelárie vedúcej školskej jedálne od pondelka 17.8., v čase od 7.00 do 15.00 hod.. Je 
nutné, aby rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa vypísal prihlášku na nový školský rok, ktorú 
si môže stiahnuť z webovej stránky školy v časti školská jedáleň. Stravovanie pre cudzích 
stravníkov poskytujeme od 24. augusta 2020 za cenu 2,79€. Strava bude balená do 
jednorazových plastových obalov. V prípade záujmu o stravovanie sa môžete nahlasovať 
u vedúcej školskej jedálne. 
 
+ Mesto Nemšová pozýva deti stráviť ,,Noc v mlyne," ktorá sa uskutoční 21.8.2020 (z piatka 
na sobotu) v priestoroch Králikovho mlyna. Pre deti bude zabezpečená strava, pripravené 
súťaže, hry a veľa zábavy. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: 0905 596 949. Počet účastníkov je 
obmedzený. Účasť na akcii je bezplatná.  

+ Spoločnosť MEUBLE s.r.o., výrobca nábytku, Vás pozýva na výpredaj skladových 
zásob v dňoch od 14.08.2020 od 07,00 - 16,00 hod. a 15.08.2020 od 07,00 - 13,00 hod.. 
Vypredaj sa koná v priestoroch firmy oproti areálu Technických služieb v Dubnici nad 
Váhom. 

Športový oznam: 

+ Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas medzi 
Ľuborčou a Hornou Stredou, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16.8.2020 od 17:00 hod na 
domácom ihrisku v Luborči. 

 


