Hl.: 10.8.2016

+
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 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.
+
Gazdovstvo Uhliská Vás počas Nemšovského jarmoku srdečne pozýva do areálu
základnej školy na ulici Janka Palu na ochutnanie gazdovských špecialít z gazdovstva,
na mini ZOO pre deti so živými zvieratkami, vozenie na poníkoch a iné atrakcie.
+
Multifunkčná zásobovacia základňa Západ vás pozýva na 13. ročník Dňa otvorených
dverí počas Nemšovského jarmoku v piatok, 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.
+
Vážení občania, v piatok 12.8. a v sobotu 13.8. budú v našom meste pri príležitosti
akcie Nemšovský jarmok vykonávané vyhliadkové lety helikoptérou. Cena letu je 30,- Eur za
osobu a lety bude možné zakúpiť priamo na mieste, pri Športovom areáli NTS v Nemšovej,
alebo rezervovať na webovej stránke www.letyhelikopterou.sk .
+
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 39. ročník HUDOBNÉHO LETA 2016
v nedeľu 14.8. o 18.30 hod. do amfiteátra KC. Vystúpi DH Bodovanka. V prípade
nepriaznivého počasia sa hudobné vystúpenie bude konať vo veľkej sále Kultúrneho centra.

+
NWT Greenhouse, s.r.o. Kameničany prijme do pracovného pomeru silu na pozíciu
operátora skleníka. Pracovný režim je jednozmenný, od 7 do 16 hod. Pracovné miesto je
vhodné aj pre absolventa, je požadované stredné odborné vzdelanie, alebo úplné stredné
odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax. Nástup je možný ihneď. Bližšie
informácie získate na tel. čísle: 0902 332 332, Ing. Katarína Labová.

