+Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov, pre ktorých je jarmok letnou atrakciou,
tradíciou, zábavou, bohatým kultúrnym programom, stánkami s cukrovinkami, burčiakom
alebo voňavou živánskou na 24. Nemšovský jarmok ktorý sa bude konať 16. a 17. augusta na
ulicich Janka Palu, Mierové námestie a v amfiteátri v Nemšovej. V bohatom sprievodnom
programe si vypočujete a pozriete vystúpenia:
V piatok:
o 10.00 Otvorenie jarmoku mestským rozhlasom
o 10.00 Pochod vojenskej posádkovej hudby Banská Bystrica po ul. Janka Palu do amfiteátra
pri KC
o 14.00 vystúpenie žiakov ZUŠ Nemšová,
o 16.00 FS Liborčan,
o 17.30 Barbiera - majstra sveta vo fitnesse
o 19.00 Kapelu Heľenine oči ,
o 21.30 Igora Kmeťu,
o22.30 Oldies párty DJ Lacyho.
V sobotu si vypočujete a pozriete:
o 10.00 Tradične Dychový orchester a mažoretky z Novej Dubnice
o 13.45 Hudobnú skupinu AT Band
o 15.30 Dychovú hudbu Mistříňanka
o 17.30 Ľudovú hudbu Martina Brxa
o 20.00 Dychovú hudbu Krásinka
Sprievodné programy počas jarmoku:
Deň otvorených dverí v Horných kasárňach od 8.00
Otvorenie výstavy obrazov Nadi Grzelákovej v mestskom múzeu o 15.00
Otvorenie výstavy sklo/dekor Mariky Račekovej v mestskom múzeu o 16.00.
+Cirkus Gartner vás pozýva na svoje vystúpenie do priestorov šapitó pri mestskej pálenici na
ulici Rybárska v Nemšovej v piatok 16. augusta o 19.00 hodine za akciovú cenu 5,-€,
v sobotu o 19.00 hodine a v nedeľu 18.8.2019 o 11. hodine v cene 10,- €. Klauni, artisti,
akrobati veľkolepý zverinec vám počas jarmoku predvedú nezabudnuteľné zážitky.

Oznámenie
o uzávierke cesty II/507 – Ul. Janka Palu
a presmerovaní trasy
pravidelných autobusových liniek
z dôvodu konania sa Nemšovského jarmoku
v dňoch 16. a 17.8.2019
Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu konania sa
24.
ročníka Nemšovského
jarmoku a následného rozmiestnenia
predajných stánkov na Ul. Janka Palu - cesta II/507 bude v dňoch 15.
augusta od 19.00 hod. do 17. augusta 16.00 hod. uvedená ulica
uzatvorená so súhlasom príslušných orgánov.
Spoje v zmysle platného cestovného poriadku, ktoré majú zastávku
Nemšová - kino, budú počas uzávierky stáť na zastávke Nemšová - Mierové
námestie.
To znamená, že jedinou zastávkou bude v tomto čase zastávka na
Mierovom námestí pre oba smery.
Za porozumenie ďakujeme.

