Hl. 7.8.
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na koncert 38. ročníka Nemšovského hudobného leta
v nedeľu 9. augusta o 18.30 do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrá HS
Mladík. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert koná vo veľkej sále KC.
Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premieta sa v piatok 7. augusta
o 21.00 hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej dobrodružný film OSTROV. V prípade
nepriaznivého počasia sa premietanie ruší.
Mesto Nemšová ponúka na predaj vstupenky na Laciho Strikea Street Dance Academy a veľkú
letnú discopárty s rádiom Go Deeday, ktorá sa uskutoční počas nemšovského jarmoku
v sobotu 15. augusta od 19.00 hod. vo veľkej sále KC v Nemšovej. Cena vstupenky sú 2 €.
Zakúpiť si ich môžete na Mestskom úrade v Nemšovej počas pracovnej doby.

Mesto Nemšová vás pozýva na 20. ty tradičný nemšovský jarmok, ktorýv sa bude konať
v piatok a v sobotu 14. a 15. augusta. Pripravený je bohatý kultúrny program.
Materská škola na ulici Odbojárov v Nemšovej s elokovanými triedami na uliciach Kropáčiho,
Ľuborčianskej a Trenčianskej prijme do trvalého pracovného pomeru hlavnú kuchárku
s nástupom september 2015. Podmienkou je výučný list. Bližšie informácie počas pracovných
dní na telefónnom čísle 032 6598289 a 0911 190 425.

MUDr. Peter Dráb oznamuje svojim pacientom, že od 10.08. do 14.08.2015 bude čerpať riadnu
dovolenku. Zastupovať ho bude MUDr. Jozef Škunta.

PD Vlára Nemšová oznamuje, že prijme brigádnikov na zber chmeľu v termíne od 17. augusta
do 5. septembra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na čísle tel. 0905 443 017 alebo osobne na
personálnom oddelení PD Vlára počas pracovnej doby.
Štúdio zdravia a krásy Vital, s.r.o. Borčice 10 vám vo svojich priestoroch v Borčiciach ponúka
nasledovné procedúry: tvarovanie postavy a odstraňovanie vrások, kde výsledky sú viditeľné
už po prvej procedúre, ličbu ozónom, podpora imunity, detoxikácia organizmu. Štúdio rozšírilo
svoje služby o širokú ponuku profesionálnych masáží a kaderníctvo. Objednávky príma na čísle
tel. 0905 491 794 alebo osobne na adrese Borčice 10.
Predajca z Turian ponúka na predaj dnes 7. augusta na trhovisku v Nemšovej čučoriedky za
výhodnú cenu.

