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+ Reštaurácia  Námestie  v Nemšovej prijme do trvalého pracovného pomeru 
pomocného kuchára/kuchárku a upratovačku. Bližšie informácie získate na čísle telefónu 
0908 733 762 alebo priamo v reštaurácii Námestie.  
 
+ O. z. “Žabka bike team“  Horné Srnie v spolupráci s obcou Horné Srnie a mestom 
Nemšová pozývajú všetkých športových priaznivcov na 3. ročník cyklo-maratónu v Hornom 
Srní, ktorý sa uskutoční túto sobotu 4.8.2018. Taktiež prosíme všetkých spoluobčanov, aby  
v čase pretekov ( t.j. od 10:00-14:00hod.) obmedzili pohyb motorových vozidiel, zvierat a detí  
na úseku  od vodárne na Volovcoch  a po ulici  Hradná a v oblasti  Nemšovského jazera, 
kedže budú tadiaľ prechádzať pretekári vo veľkej rýchlosti. Za pochopenie ďakujeme.  
Zároveň vás pozývame prísť si užiť atmosféru  pretekov a podporiť pretekárov. 
 
+ Ambulancia MUDr. Drába oznamuje svojim pacientom, že od 6.8. do 17.8.2018 
nebude ordinovať.  Zastupuje MUDr. Škunta.  
 

+ Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na TRADIČNÝ 23. NEMŠOVSKÝ JARMOK, 
ktorý sa bude konať v dňoch 10. a 11. augusta 2018. V piatok ,10.8.18  bude o 10.00 hod. 
otvorenie jarmoku,  o 16.15 hod. vystúpi FS Liborčan. O 17.30 hod. v rámci pripraveného 
programu vystúpi Cifrovaná muzika, o 19.00 hod. sa o dobrú náladu postará vystúpenie 
hudobnej skupiny HEX a o 21.00 hod. ukončí piatkový jarmočný deň Hornosrnianska 
dychovka. V mestskom múzeu  prebehne  o 13 hod.  slávnostné otvorenie vernisáže  
„Reflexie“, pani Márie Miklovič. Výstava bude sprístupnená v piatok do 20.00 hod. 
a v sobotu, do 11.00 hod.  

V piatok, 10.8.18 od 8 hod. ráno sa v priestoroch I. Zásobovacej základne v Nemšovej môžete 
tešiť na prezentáciu Regrutačnej skupiny Ozbrojených síl SR, prehliadku techniky Vojenskej 
polície, ukážku muzeálnej techniky, ukážku činnosti Zboru väzenskej  a justičnej stráže, 
prezentáciu florbalového klubu AS Trenčín, airosoft-ového klubu Black Wolves, statická 
a dynamická ukážka vrtulníka, zoskok výsadkárov a mnoho ďalších ukážok a prezentácií.     

V sobotu, 11.8.18 v rámci druhého jarmočného dňa o 10.00 hod. privítame dychový orchester 
s mažoretkami z Novej Dubnice.  

 


