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+ Vážení spoluobčania, prosíme vás o pomoc pri hľadaní strateného psa. Volá sa  Laky - 
je čierny kučeravý stredného vzrastu, kríženec čierneho bradáča. Má asi 12 rokov, vidí  
a počuje len veľmi slabo, je začipovaný. Stratil sa v stredu tento týždeň. Akékoľvek 
informácie o stratenom psíkovi oznámte prosím na tel.čísle 0905 596949. 
 
+ Hydinárska farma Nitra bude predávať zajtra, v sobotu 6.8. 28 týždňové mládky 
v plnej znáške plemeno Issa Brown, červené a 9 mesačné sliepky, nosnice, plemeno  Moravia. 
Predaj sa bude konať nasledovne: 
- od 8,30 – 8,50 na pri Mestskom múzeu v Nemšovej 
- od 8,50 - 9,00 pred KS v mestskej časti Ľuborča 
- od 9,00 - 9,15 v mestskej časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou. 
 
+  Firma FM RECYKLING Trenčín oznamuje občanom že dnes bude vykupovať papier  
za ktorý následne odovzdá 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. 
 
+          Mesto Nemšová Vás pozýva dnes na piatkové letné kino o 21.00 hod.  
v amfiteátri Mestského múzea. Uvidíte akčný film „Rivalové“  
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. 
 
+         Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 39. ročník HUDOBNÉHO LETA 2016 
v nedeľu 7.8. o 18.30 hod. do amfiteátra KC. Vystúpi DH Krásinka. V prípade nepriaznivého 
počasia sa hudobné vystúpenie bude konať vo veľkej sále Kultúrneho centra.  
 
+ PD Vlára Nemšovcá prijme do trvalého pracovného pomeru dojiča – dojičku  
do živočíšnej výroby do VKK Kľúčové. Prax nie je potrebná, záujemci budú zaučení. Bližšie 
informácie dostanete na č. tel.: 0905 943 135 alebo a na personálnom oddelení PD Vlára 
osobne. 
 
+  Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ  21. NEMŠOVSKÝ JARMOK, 
ktorý sa bude konať v dňoch 12. a 13. augusta 2016. 
V piatok 12.8. bude          o 10.00   h.   otvorenie jarmoku, o 11.00 h. vystúpi  VOJENSKÁ 
POSÁDKOVÁ HUDBA Banská Bystrica od 16.00 h. sa sa o vašu zábavu postarajú: Hudobná 
skupina UNDERDOGS ,Sokoliarska skupina PEREGRÍNUS, Folklórna skupina LIBORČAN 
a Detské folklórne súbory  DVORČEK pri ZUŠ Nemšová a PRVOSIENKA pri ZUŠ  
v Dubnici nad Váhom, Heligónkárky – sestry BACMAŇÁKOVÉ a o 21.00 hod. ukončí 
piatkový jarmočný deň    Hudobná skupina FANATIK.V sobotu 13.8.:              
O 10.00 h.  vystúpi DYCHOVÝ ORCHESTER A MAŽORETKY Nová Dubnica   
Sprievodnými  akciami: bude  v Mestskom múzeu v Nemšovej Výstava obrazov Damiány 
Hatnančíkovej a výstava kvetov v čase od 12.00 do 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.  


