V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov primátor mesta zvoláva neplánované 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Nemšovej na dnes 6. júla o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul.
SNP č. 1, na poschodí s nasledovným programom:
1.

Otvorenie

2.

Rozdelenie a prevod časti obchodných podielov spoločníkov v spoločnosti
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh, s r. o.
- návrh na rozdelenie a prevod časti obchodného podielu mesta Nemšová v spoločnosti
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.

3.

Záver

Futbalový klub Ľuborča, FC Niva a Mesto Nemšova Vás pozývajú už na 6. ročník turnaja v malom
futbale NIVA CUP 2016.Turnaj sa uskutoční v sobotu 9.7. od 8.30 hod na ihrisku v Ľuborči. Zúčastní
sa ho 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.

Firma RENOVA Andrej Hlinka oznamuje, že vykonáva renováciu a čistenie starých terasových
pomníkov a rámov od machu a lišajníkov s vysokoúčinnou konzervačnou látkou a zárukou 5 rokov,
ďalej ich kompletnú renováciu, sprostredkováva výrobu a montáž žulových pomníkov, rámov,
krycích dosiek doplnky, kríže, sošky, ďalej sekanie, zlatenie, striebrenie a černenie písma za
výhodné ceny. Objednávky firma príma ajtra 7.7. nasledovne:
Na cintoríne v Kľúčovom v čase od 8.00 do 8.30
V Ľuborči od 8.30 do 9.00
v Nemšovej starý cintorín od 9.00 do 10.00
V Nemšovej na Ústrednom cintoríne, Ul. Moravská od 10.00 do 11.00 hod.

Predajca zo Slovenska ponúka na predaj vo štvrtok 7.7. v čase od 8.00 do 9.00 hod. na tržnici pri
mestskom múzeu horské čučoriedky za výhodnú cenu.

Mesto Nemšová, mestský úrad oznamuje občanom, že v súčasnom čísle Nemšovského spravodajcu
sú nesprávne uvedené termíny Hudobného leta 2016 za čo sa redakcia ospravedlňuje. Program
nájdete na našej internetovej stránke a v skrinkách úradných oznamov.
39. ročník HUDOBNÉHO LETA 2016 sa koná každú nedeľu počas letných prázdnin o 18.30 hod.
v amfiteátri, v prípade nepriaznivého počasia vo veľkej sále Kultúrneho centra Ul. SNP 1 Nemšová.
V nedeľu 10.7. vystúpi HS Kade Tade, 17.7. HS Mladík, 24.7.
DH Trenčianska 12,
31.7. DH Nedanovčanka, 7.8.DH Krásinka, 14.8. DH Bodovanka, 21.8. DH Hrnčarovani a 28.8.
DH Nemšovanka.

PRAGUE GAMES 2016
13. ročník najväčšieho mládežníckeho turnaja vo florbale na svete.
Turnaj sa hrá v 18 športových halách v Prahe.
Družstvo NTS FK-ZŠ Nemšová sa zúčastňuje po 8. krát.
Za 7 rokov pôsobenia získala Nemšová už 9 medailí ...
V kategórií starších žiačok 7 medailí (po sebe!!!),
v kategórií dorasteniek 1 medaila,
v kategórií junioriek 1 medaila.
Nemšová je v historickej tabuľke v dievčenských kategóriách v počte
získaných medailí na 1. mieste (zo 70 medailistov)

Staršie žiačky G-14
6.7.2016 Streda 10:40 Jedynka Trzebiatóv (Poľsko) – NTS FK-ZŠ Nemšová
6.7.2016 Streda 19:50 FC Helsinborg (Švédsko) – NTS FK-ZŠ Nemšová
7.7.2016 Štvrtok 13:40 NTS FK-ZŠ Nemšová – FbŠ Bohemians Praha (Česko)
7.7.2016 Štvrtok 13:40 NTS FK-ZŠ Nemšová – Florbalová akadémia MB (Česko)

Dorastenky G-16
6.7.2016 streda 09:40 Tatran Strešovice (Česko) – NTS FK- ZŠ Nemšová
6.7.2016 streda 17:10 NTS FK-ZŠ Nemšová – FBŠ Jihlava (Česko)
7.7.2016 štvrtok 10:40 NTS FK-ZŠ Nemšová – Lidome IBK (Švédsko )
7.7.2016 štvrtok 17:00 Waberss IBF (Švédsko) – NTS FK-ZŠ Nemšová

Piatok, sobota
1/32 finále,1/16 finále, osemfinále, štvrťfinále, semifinále, finále

