Hlásenie v mestskom rozhlase zo dňa 23.03.2022

+

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s dianím na Ukrajine, mesto Nemšová
poskytlo urgentné ubytovanie odídencom z Ukrajiny - matkám s deťmi a jednej rodine
s maloletými deťmi v penzióne NTS v Nemšovej.
Všetkým občanom, ktorí majú záujem zlepšiť situáciu utečencov v našom meste,
dávame do pozornosti, že je možnosť prispieť finančne na existujúci, transparentný
účet mesta Nemšová,
číslo: SK68 0900 0000 0051 7112 1256,
ktorý je uvedený aj na web stránke mesta a na úradných tabuliach mesta Nemšová.
Pri poukázaní
darovanej sumy je potrebné do poznámky uviesť text UKRAJINA resp. skratku UA.
Výťažok bude použitý adresne a presne len v Nemšovej, nikam mimo mesta sa
nebudú posielať.
Do 10 dní po skončení kalendárneho mesiaca, mesto Nemšová zverejní na web
stránke mesta a na úradných tabuliach mesta Nemšová na čo konkrétne boli
vyzbierané finančné prostriedky použité.
Všetkým Vám, ktorí sa rozhodnete pre podporu tejto výzvy, vopred ďakujeme.

+
Mestský úrad v Nemšovej v spolupráci s Úniou žien, OZ prídomových
záhradkárov Nemšová, OZ záhradkárov Bočky, OZ Peregrín, Miestnou organizáciou
Jednoty dôchodcov a Senior klub , Miestnym spolkom červeného kríža Ľuborča
pozývajú na brigádu v rámci začiatku jarného upratovania, ktorá sa uskutoční dňa 24.
marca t.j. vo štvrtok v čase od 08.00 hodiny. Zraz účastníkov bude pred mestským
úradom na ul. Janka Palu, kde budú prerozdelené úlohy. Všetkým, ktorí sa zúčastnia
vopred ďakujeme.

+
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.
+
Králikov mlyn a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na tvorivé
dielne ZDOBENIE KRASLÍC, ktoré sa uskutočnia v piatok 25.3.2022 o 15:00 hod.
v Králikovom mlyne.
Maximálny počet je 10 účastníkov. Nutné nahlásiť sa vopred na telefónnom čísle 0905
596949, alebo priamo v mlyne, počas otváracích hodín. Tešíme sa na Vás.
+
Mesto Nemšová oznamuje občanom, že vývoz veľkoobjemového odpadu,
elektroodpadu a nebezpečného odpadu z Nemšovej a Tr. Závady bude v dňoch od
24.3. do 25.3.2022. Upozorňujeme občanov, že nábytok musí byť rozobratý a medzi
nebezpečný odpad patria farby, riedidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
a pod. Zamestnanci VPS nesmú prevziať odpady z azbestu a azbestocementu,
asfaltový papier a lepenku a rôzne zvyšky pesticídov, insekticídov, jedov a pod..

+
Súkromný podnikateľ z Nitry vám bude predávať zajtra 24.3.2022 14 týždňové
mládky farebné plemeno Dominant, 28 týždňové nosnice plemeno Issa Brown
v znáške, sadbové zemiaky odroda Agria nasledovne:
Nemšová na tržnici pri mestskom múzeu v čase od 10.00 do 10.20,
v Ľuborči pri kultúrnom stredisku v čase od 10.20 do 10.30,
v Trenčianskej Závade pri Jednote v čase od 10.30 – 10.40,
v Kľúčovom pri požiarnej zbrojnici v čase od 10.45 do 11.00 hodiny.
+
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.
+
Pošta Nemšová oznamuje, že bude otvorená z prevádzkových dôvodov v
dňoch 24.,25.a 28.3.2022 (t.j. štvrtok, piatok a pondelok) bez prestávky do 15:00
hodiny.

