
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ  21. NEMŠOVSKÝ JARMOK, ktorý sa bude konať 
v dňoch 12. a 13. augusta 2016. 
Program: piatok:            
10.00                  Otvorenie jarmoku  
11.00                 VOJENSKÁ POSÁDKOVÁ HUDBA Banská Bystrica 
16.00                 Hudobná skupina UNDERDOGS  
17.00                 Sokoliarska skupina PEREGRÍNUS – Sokoliarstvo a predvádzanie dravcov 
18.00                 Folklórna skupina LIBORČAN - žatevné a dožinkové zvyky z Liborče 

Detský folklórny súbor  DVORČEK pri ZUŠ Nemšová 
Detský folklórny súbor PRVOSIENKA pri ZUŠ v Dubnici nad Váhom 

19.30                 Heligónkárky – sestry BACMAŇÁKOVÉ 
21.00                      Hudobná skupina FANATIK 
sobota:              
10.00                 DYCHOVÝ ORCHESTER A MAŽORETKY Nová Dubnica   
 
Sprievodné akcie:  

12. august:  Mestské múzeum v Nemšovej 
Výstava obrazov Damiány Hatnančíkovej 12.00-21.00 hod. 
Výstava kvetov 12.00-21.00 hod. 

 
 
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ vás pozýva na 13. ročník Dňa otvorených dverí počas 
Nemšovského Jarmoku, ktorý sa  koná  dňa 12. augusta v čase od 8.00 do 11.00 hodiny v priestoroch 
horných kasární. Program je zverejnený v skrinke úradných oznamov v Nemšovej a na internetovej 
stránke mesta.  
 
Firma FM RECYKLING Tren čín oznamuje občanom že dňa 5.8.t.j. v piatok bude 
vykupovať papier za ktorý následne odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, 
papierové utierky a servítky nasledovne: 
od 16,00 do 16,30 v m. časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou, 
od 16,30 do 17,00 hod. v m. časti Ľuborča pred KS, 
od 17,00 do 17,30 hod. na Mierovom námestí v Nemšovej, 
a od 17,30 do 17,50 hod. na parkovisku pred bývalým kinom v Nemšovej. 
 
 
PD Vlára Nemšovcá prijme do trvalého pracovného pomeru dojičov do živočíšnej výroby do VKK 
Kľúčové. Prax nie je potrebná, záujemci sa zaučia. Bližšie informácie dostanete na č. tel.: 0905 943 135 
a na personálnom oddelení PD Vlára osobne. 
 
 
 
Žiadame občanov, ktorí videli biely bicykel OLPRAM, ktorý bol odcudzený, aby to nahlásili na mestský 
úrad v Nemšovej. 
 
 
 
Súkromná podnikateľka ponúka zhotovovanie pomníkov, dosekávanie pomníkov, obnovu písma, 
výmenu poškodených svietnikov a váz, čistenie a konzerváciu starých hrobov. Záujemci sa môžu 
prihlásiť vo štvrtok 4. augusta o 9.00 na starom cintoríne, o 9.45 na Ústrednom cintoríne ul. Moravská, 
a o 10.30 na cintoríne v Ľuborči. 


