
Mesto Nemšová Vás pozýva na piatkové letné kino, premietanie začína dnes o 21.00 
hod.  v amfiteátri Mestského múzea. Uvidíte českú komédiu PADESÁTKA. 
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. 
 
Futbalový klub Ľuborča, FC Niva a Mesto Nemšova Vás pozývajú na 6. ročník turnaja 
v malom futbale NIVA CUP  2016. Turnaj sa uskutoční  zajtra 9.7. od 8.30 hod na 
ihrisku v Ľuborči, ktorého sa ho zúčastní 30 mužstiev. 
Pre deti bude pripravený skákací hrad, pre dospelých súťaž v kopaní penált a meranie 
rýchlosti strely o hodnotné ceny. Turnaj vyvrcholí o 19.00 tej hodine, kedy je 
naplánované finále turnaja.  
Od 20.00 hodiny bude v areáli ihriska tanečná zábava s DJ Václavom na ktorú Vás 
organizátori srdečne pozývajú. 
 
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na 39. ročník HUDOBNÉHO LETA 2016 v  nedeľu 
10.7.o 18.30 hod. do amfiteátra KC. Vystúpi HS   Kade Tade. 
 
 
V dňoch 6.-9.7.2016 sa v Prahe koná 13. ročník najväčšieho medzinárodného 
mládežníckeho turnaja vo florbale na svete PRAGUE GAMES 2016. Turnaja sa 
zúčastnili tímy z 12 krajín Európy, medzi nimi aj tím dorasteniek a strarších žiačok z 
NTS FK - ZŠ Nemšová. Dnes sa uskutočnia zápasy o postup do bojov o medaily v osem -
, štvrť - a semifinálových zápasoch. Finále sa koná dňa 9.7.2016. Držíme našim 
dievčatám palce. Viac informácií si môžete pozrieť na www.praguegames.cz  
 
Spoločnosť P &P import, oznamuje výkup papiera ktorý sa uskutoční  v pondelok 11. 7. 
2016 
v čase: 15,30 - 15,35 hod. - Trenčianska Závada, pri potravinách 
             15,40 - 15,50 hod. – Ľuborča, autobusová zastávka, kopec 
             16,00 - 16,15 hod. - Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou 
             16,20 - 16,40 hod. - Ľuborča, pred potravinami CBA 
             16,50 - 17,05 hod. - Nemšová, Mierové námestie 
             17,10 - 17,15 hod. - Nemšová, pred bývalým kinom 
             17,20 - 17,30 hod. - Nemšová, pri potravinách Mlyny na ul. SNP 
             17,35 - 17,40 hod. - Nová Nemšová 
Spoločnosť odovzdáva toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky 
a servítky 
-  papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach 
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY 
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly na výmenu 
 

 


