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+ VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. hľadá vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu 
vodič motorového vozíka. Požadujú stredoškolské vzdelanie a platný preukaz obsluhy 
motorových vozíkov. Svojim zamestnancom firma poskytuje stabilné a perspektívne 
zamestnanie v zahraničnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou výroby skla. 
Bližšie informácie  Vám poskytne pani Barbora Vidomanová, číslo  telefónu 032/6557212, 
prípadne sa môžete informovať osobne na  personálnom oddelení VETROPACK Nemšová. 
 
+ Vážení občania, pri príležitosti  osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky 
o Nemšovej a zároveň konania sa 22. Nemšovského  jarmoku v dňoch 18. a 19. augusta vás 
srdečne pozývame na pripravované kultúrnospoločenské akcie ktoré sa budú konať 
nasledovne: 
- v piatok, 18. augusta začne ako tradične jarmok o 8.00 hodine s ukážkami  ľudových 
umeleckých remesiel ,  atrakciami, stánkami s občerstvením, skákacími hradmi a predajom 
rôznych výrobkov a tovarov, 
- o 12.00 sa v mestskom múzeu  otvorí výstava kvetov na prízemí, 
- o 13.00 výstava obrazov profesionálnych výtvarníkov z Nemšovej na poschodí. 
Pre pozvaných hostí začne o 14.00 h. v Kultúrnom centre slávnostný galaprogram  
pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej, spojený s oceňovaním 
občanov ktorí sa zaslúžili o rozvoj kultúrneho a spoločenského života v Nemšovej.  
Pre všetkých návštevníkov jarmoku vystúpi v amfiteátri  pri mestskom múzeu: 
- o 16.00  Heligonkárka Vlasta Mudríková,  
- o 17.15 FS Liborčan s programom „ Tanečná zábava pod Galkov“  s hud. 
sprievodom  skupiny   NGO pod vedením Pavla Králika, 
- o 18.45  sa v mestskom múzeu sa uskutoční  Krst  nového vydania knihy „ Mesto Nemšová 
– monografia“,  
- o 19.30  v amfiteátri pokračuje zábavný program Štefana Hruštinca, 
- o 20.45 začne  tanečná zábava s hudobnou  skupinou Filband. 
V sobotu 19. augusta  bude  pokračovať jarmok spolu s ďalšími  spoločenskými akciami: 
- o 10.00  už tradičný pochod dychového orchestra a mažoretiek z Novej Dubnice po ulici 
Janka Palu  do amfiteátra s koncertovaním  v amfiteátri múzea,  
- o 15.00 pre rodiny s deťmi je pripravené zábavno-spoločenské a športové podujatie v areáli 
základnej školy „Deň pre rodinu„   
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ poriada v čase od 8.00 – 11.00 Deň otvorených 
dverí. 
Občianske združenie Champion club poriada na Ihrisku  TJ Vlára Ľuborča 3. ročník 
Champion Race – najťažšieho športového preteku na Považí. 
V mestskom múzeu bude pokračovať výstava kvetov a výstava obrazov.  
- O 17.45 bude  vyhodnotená súťaž detských výtvarných prác ako predlohy na magnetku  
v amfiteátri pri mestskom múzeu,  
- o 18.15 začne detský program - divadlo so šašom Fifom, 
- o 20.30 vystúpi  hudobná skupina Gladiátor,  ktorej koncert ukončí o 21.45 ohňostroj. 
V nedeľu v rámci Hudobného leta  o 18.30 vystúpi Dychová hudba Nemšovanka. 
 
+ Firma SYSTEMTUBE Nemšová, sklad oceľových rúr (smer na železničný most) – 
prijme brigádnika, muža na pomocné práce v sklade. Môže byť aj dôchodca. Požiadavky: 
ochota pracovať. V prípade záujmu, bližšie info získate na tel. číslach: 0905 423 713  
a 032/65 89 824. 
  



+ Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že svoje deti na stravovanie v školskej 
jedálni na nový školský rok 2017/2018 môžete prihlasovať od pondelka 21. augusta každý 
pracovný deň v čase od 7.00 do 15.00 v školskej jedálni.   
 
 
Vážení občania, pri príležitosti  osláv 775. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej 

a zároveň konania sa 22. Nemšovského  jarmoku Vás v dňoch 18. a 19. augusta t.j. v piatok 

a v sobotu srdečne pozývame na pripravované kultúrnospoločenské akcie.   

V nedeľu, 20.8.2017 v rámci Hudobného leta 2017 o 18.30 vystúpi Dychová hudba 

Nemšovanka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


