9.8.2018
+
Mestský úrad v Nemšovej žiada majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali
v priestoroch parkoviska pri mestskom úrade dnes 9.8.2018, nakoľko sa zajtra začína
Nemšovský jarmok a v priestoroch parkoviska budú rozložené predajné stánky ľudových
remesiel. Ďalej oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu konania sa 23. Nemšovského jarmoku
a následného rozmiestnenia predajných stánkov na Ul. Janka Palu - cesta II/507 bude
v dňoch od 9. augusta, od 19.00 hod. do 11. augusta 16.00 hod. uvedená ulica uzatvorená
so súhlasom príslušných orgánov.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že bude zajtra, v piatok 10.8.18 otvorený
od 6,00 hod. do 13,00 hod.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje že zajtra, v piatok 10.8.2018 bude Kompostáreň
aj Zberný dvor v Nemšovej zatvorený. V sobotu, 11.8.2018 bude Kompostáreň otvorená
v čase od 9.00 do 15.00 hod. a Zberný dvor v čase od 9.00 do 17.00 hod.
+
Mesto Nemšová Vás srdečne pozýva na 23. TRADIČNÝ 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. O 21.00 hod. ukončí piatkový jarmočný deň Hornosrnianska
dychovka. V mestskom múzeu
prebehne o 12 hod. otvorenie výstavy gladiol
a o 13 hod. bude nasledovať slávnostné otvorenie vernisáže „Reflexie“, pani Márie Miklovič.
Výstavy budú sprístupnené v piatok do 20.00 hod. a v sobotu do 12.00 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,
statickú a dynamickú ukážku vrtuľníka, 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.
*Slávnostné otvorenie bude v piatok, o 10 hod.
+
Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že z dôvodu vykonávania plánovanej
práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú zajtra, v piatok 10.8.18, v čase od 8 do 14
hod. budú bez dodávky elektriny ulice: - Jozefa Hanku, Pavla Kirmezera, Antona Kropáčiho,
Fraňa Madvu, Za Soľnou a SID Záhumnie.
+
Stavebniny ROPSPOL v Nemšovej, na Rybárskej ul. budú otvorené zajtra, v piatok
10.8.18 len do 13 hod. a v sobotu, 11.8.18 budú zatvorené.

