Hlásenie rozhlasu 29.7.2020:
+
Riaditeľka materskej školy na ul. Odbojárov poskytuje možnosť podania prihlášok
na predprimárne vzdelávanie s poldennou formou výchovy a vzdelávania pre deti, ktoré
k 31. decembru 2020 dovŕšia 3 roky. Podanie prihlášok je možné do 30. júla 2020 elektronicky
alebo v sídle školy na ul. Odbojárov. Viac informácii nájdete na webovom sídle školy. Materská
škola si vyhradzuje právo novú triedu neotvoriť v prípade nedostačujúceho záujmu“
+
Detská ambulancia, MUDr. Marušincová oznamuje svojím pacientom, že v termíne
od 27.7. do 9.8.2020 nebude ordinovať, z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude
MUDr. Zavřel v Hornom Srní.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Horné Srnie Vás pozýva
na Výročnú členskú schôdzu spojenú so športovým popoludním, ktorá sa uskutoční v piatok
31.júla o 15.00 hod. na futbalovom ihrisku Horné Srnie. Prineste si so sebou členský preukaz,
môžete si na mieste zaplatiť členský príspevok na rok 2020. Vaša účasť je nutná vzhľadom
k závažnosti prejednávaných bodov programu.
+
Pestovateľ z Veselého Vám bude predávať zajtra t.j. vo štvrtok od 11.00 na tržnici pri
mestskom múzeu marhule, broskyne, hrozno, rajčiny, zemiaky, slivky a uhorky na zaváranie.
+
Doktor Dráb oznamuje pacientom, že od 10.8. do 22.8.2020 nebude ordinovať z
dôvodu čerpania dovolenky. Meno zastupujúceho lekára a telefónne číslo oznámi
dodatočne.
Zároveň prosí pacientov, aby si dali predpísať lieky ktoré pravidelne užívajú ešte pred
dovolenkou.
Športové oznamy:
+
Futbalový klub TJ Vlára Ľuborča Vás pozýva na tradičný "DERBY" zápas medzi
Ľuborčou a Kľučovým, ktorý sa uskutoční v nedeľu 2.8.2020 od 16:00 hod. na domácom
ihrisku v Luborči.
Srdečne Vás pozývame.
+
FK Slovan Nemšová Vás pozýva na Majstrovský futbalový zápas 7. ligy – sever
OBFZ TN skupina „A“ medzi mužstvami dospelých FK Slovan Nemšová a TJ Cementár
Horné Srnie v nedeľu 2.8.2020 o 18.00 hodine na ihrisku NTS Nemšová.
+
"Vo štvrtok 30. júla vyvrcholí v popoludňajších hodinách na ihrisku Nad Cigáňom
letná mládežnícka miniliga Junior Cigáň Cup. Súčasťou bude tiež finálový zápas kategórie
do 21 rokov, či súťaž v kopaní penált, otvorená pre všetky deti a dorast. Kompletný program
nájdete na facebooku a instagrame Junior Cigáň Cupu."
+
Občianske združenie Žabka bike team Horné Srnie v spolupráci s obcou Horné Srnie
a mestom Nemšová pozývajú všetkých športových priaznivcov na 5. ročník cyklo-maratónu
v Hornom Srní, ktorý sa uskutoční v sobotu 1.8.2020. Taktiež prosíme všetkých
spoluobčanov, aby v čase pretekov t.j. od 10.00 do 14.00 hod. obmedzili pohyb motorových
vozidiel, zvierat a detí na úseku ulíc Hradná a oblasť Nemšovského jazera, keďže budú
tadiaľ prechádzať pretekári vo veľkej rýchlosti. Dopravu na týchto miestach budú riadiť
členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Nemšová. Prosíme, riaďte sa ich pokynmi.

