
Hlásenie 28.03.2022 
 
+ Základná škola, Janka Palu 2 v Nemšovej zverejnila na svojom web sídle informácie k zápisu 
detí do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023. Súčasne boli pridané do sekcie Zápis do 1. 
ročníka informácie a tlačivá, ktoré bude nutné predložiť pri zápise. Rodičia, ktorí plánujú 
zapísať svoje dieťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej školy, Janka Palu 2 v 
Nemšovej, vyplnia Elektronickú prihlášku do 31. 03. 2022. 
 
+ VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. , zahraničná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou výroby skla, 

hľadá nových zamestnancov z dôvodu rozširovania výroby na pracovnú pozíciu: Triedič 

črepov. Zamestnanec na tejto pracovnej pozícii pracuje v trojzmennej nepretržitej 

prevádzke. Bližšie informácie Vám poskytneme osobne na personálnom oddelení.   

  

+ Základná škola sv. Michala, súčasť Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, zverejnila 

na sociálnych sieťach a na webovom sídle školy informácie k zápisu detí do prvého ročníka 

pre školský rok 2022/2023. V záložke Zápis do 1. ročníka na webovom sídle školy je 

Elektronická prihláška, ktorú v prípade záujmu vyplnia rodičia do 4.4.2022 a sú tu zverejnené 

všetky potrebné tlačivá, ktoré bude potrebné priniesť na zápis. Zápis prváčikov bude 

prebiehať v priestoroch školy 5.4. od 13:00-17:00 a 6.4. od 8:00-13:30, aj za účasti 

zapisovaných detí. Zapisujeme deti do bežných tried a do tried pre deti so zdravotným 

oslabením, konkrétne deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a s poruchami 

autistického spektra. 

+  Súkromná podnikateľka p. Benková z Trenčína Vám bude predávať zajtra 29.3.2022 v čase 

od 12.00 do 14.15 a vo štvrtok 31.3. 2022 od 13.00 do 15.00 hodiny na tržnici pri mestskom 

múzeu rôznu zeleninu a ovocie. 

+     Mesto Nemšová oznamuje občanom, že začína sezónu vývozu biologicky rozložiteľného 

odpadu dňom 30.3. z Ľuborče, Kľúčového a Tr. Závady a 31.3. a 1.4. z Nemšovej.  

Ďalej oznamujeme, že dňom 1.4.2022 začíname sezónu na kompostárni v Ľuborči. Otvorené 
bude v sobotu v čase od 10.00 do 14.00 hodiny a v stredu v čase od 15.00 do 17.00 hodiny.   
 
Mesto Nemšová vyzýva všetkých občanov na jarné upratovanie, ktoré bude prebiehať 
v tomto týždni vo všetkých mestských častiach. Prosíme občanov, aby si vyzametali pred 
svojimi nehnuteľnosťami a tým prispeli ku krajšiemu vzhľadu nášho mesta. Všetkým, ktorí sa 
zúčastnia jarného upratovania vopred ďakujeme.   
 
+     Mesto Nemšová a Králikov mlyn  Vás srdečne pozývajú na tvorivé dielne – Pletenie 

korbáčov, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 31.3.2022 o 15.30 v Králikovom mlyne.  

Maximálny počet účastníkov 10 preto je potrebné sa nahlásiť vopred na telefónnom čísle 
0905 596 949, alebo priamo v mlyne počas otváracích hodín.  
 

 


