
Hl. 1.7. 
Mestský úrad v Nemšovej vás opätovne upozorňuje a žiada, aby ste  zabránili  voľnému 
pohybu svojich psov, ktorí sa neustále voľne  pohybujú po území mesta, sú neoznačení, bez 
identifikačnej známky a ohrozujú  obyvateľov. V prípade odchyteného psa bude majiteľ 
povinný uhradiť náklady spojené s odchytom a príslušnými právnymi úkonmi. 
 
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že z dôvodu školenia pracovníkov bude 
v piatok 3. júla zatvorený. 
 
 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára Váh s.r.o. oznamuje odberateľom pitnej vody v časti 
Nová Nemšová bude prerušená dodávka vody vo štvrtok 2. júla v čase od 8.30 do 13.00 
hodiny. Za porozumenie ďakujeme. 
 
 
Mesto Nemšová vás srdečne pozýva na prvý koncert  38. ročníka  Nemšovského  hudobného 
leta v nedeľu 5. júla o 18.30 do amfiteátra Mestského múzea v Nemšovej. Hudobné leto 
otvorí Dychová hudba Nemšovanka. V prípade nepriaznivého počasia sa koncert koná vo 
veľkej sále KC.    

 
Mesto Nemšová Vás pozýva na štvrtý ročník letného kina, premietanie začína v piatok 3. júla 
o 21.00 hod. v amfiteátri Mestského múzea v Nemšovej americkým filmom Vlk  z Wall 
street.  Premietanie filmov bude pokračovať každý piatok. 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. 
 
Mestská knižnica v Nemšovej oznamuje termíny výpožičného času v mesiacoch júl a august 
nasledovne:  
V pondelok, utorok, štvrtok a piatok bude otvorená knižnica v čase od 9.00 hod do 15.30 
hod., v stredu od 12.00 hod. do 18.00 hod.. V dňoch od 3. do 14. augusta bude knižnica 
zatvorená z dôvosu čerpania riadnej dovolenky. 
 
 
Obvodný lekár MUDr. Peter Dráb oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 3. do 10. júla 
nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Jozef 
Škunta. 
 
 
Občianske združenie PEREGRÍN  a Mesto Nemšová Vás srdečne pozývajú na druhý 
tohtoročný zber liečivých bylín, ktorý sa uskutoční vo štvrtok  2. júla. Zraz účastníkov je 
o 16.00 hod.   pri chate Gilianka. V prípade nepriaznivého počasia bude zber preložený. 
 



 
V sobotu 4. júla o 10.30 sa na futbalovom ihrisku NTS Nemšová uskutoční priateľský 
prípravný zápas medzi družstvami mužov z AS Trenčín vs FC Slovácko, od 14.00 turnaj starých 
pánov a večer tanečná zábava. 
 
 
Futbalový klub Ľuborča, FC Niva a Mesto Nemšova Vás pozýva na 5.ročník turnaja v malom 
futbale NIVA CUP 2015.Turnaj sa uskutoční v sobotu 4.júla od 8.30 hod na ihrisku v Ľuborči.  
 
 
 
 


