Hlásenie rozhlasu 31.7.2020:
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 dnes od 13.00 do 14.30 hod.na tržnici pri
mestskom múzeu marhule, broskyne aj na zaváranie, hrozno, rajčiny, zemiaky, slivky,
šalátové uhorky 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.
+
Dopravná spoločnosť prijme vodičov skupiny D (autobusy), z Nemšovej a blízkeho
okolia, za účelom prevozu zamestnancov na jednozmennú a viaczmennú prevádzku. Linka
začína v Nemšovej a cieľ je v Ilave. Práca je vhodná aj pre dôchodcov. Nástup je možný ihneď.
Bližšie informácie získate na tel. čísle: 0948 048 002.
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.
+
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.

