
Vážení občania,  Mesto Nemšová spolu so spracovateľom  architektonickej štúdie Ing. arch. 
Petrom Dunajovcom, Vás srdečne pozývajú na verejnú prezentáciu  návrhu architektonickej 
štúdie ako by malo Mesto Nemšová vyzerať v budúcnosti v užšom centre na Ul. Janka Palu 
spolu  s  námestím a v časti ulice SNP. Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok 9. júla  o 17.00 
hod., vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej. Vážení občania, chceme Vás požiadať, 
aby ste si našli čas a v čo najväčšom počte sa  zúčastnili na verejnej prezentácii  návrhu 
centra Nemšovej  kde  svojimi podnetnými návrhmi a pripomienkami  nám pomôžete 
nasmerovať rozvoj Nemšovej k spokojnosti  vás občanov a návštevníkov mesta.  Tešíme sa na 
Vašu účasť. 
 
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na prvý koncert  38. ročníka  Nemšovského  hudobného 
leta v nedeľu 12. júla o 18.30 do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hrá Dychová 
hudba Nedanovčanka. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert koná vo veľkej sále KC.    
 
Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premieta sa  v piatok 10. júla o 21.00 
hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej dobrodružný film Orel deváté légie. V prípade 
nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. 
 
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na galakoncert Lucie Bílej a Cigánskych diablov, ktorý sa 
bude konať  v stredu 5. augusta 2015 o 18,30 hod. vo veľkej sále  Kultúrneho centra 
v Nemšovej. 
Predpredaj vstupeniek je na mestskom úrade v Nemšovej  počas pracovných dní denne do 
15,00 hod. 
 
Mesto Nemšová ponúka 3 ks unimobuniek, ktoré sú  umiestnené na ihrisku v Trenčianskej 
Závade za odvoz. V prípade záujmu dostanete bližšie informácie na čísle tel. 032/65 09 611. 
 
Firma SAGI s.r.o. Žilina oznamuje občanom, že  v sobotu  11. júla  vykupuje papier za ktorý 
následne odovzdáva  toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové utierky a servítky 
nasledovne:  

v čase: 
     12:30 -12:45 v Kľúčovom pred hasičskou zbrojnicou 
     12.50 – 13.10 v Ľuborči pred KS      
     13.20 -  13.40 na Mierovom námestí v Nemšovej 
     13.50 – 14.00 pre bývalým kinom v Nemšovej 
 
 
Športový oznam: 
V stredu á. júla sa na futbalovom ihrisku NTS Nemšová uskutoční o 17.00  priateľský 
prípravný zápas medzi družstvami mužov z AS Trenčín vs FC Olomouc. 
 
 
 
 
 

 


