15. 03. 2019
Oznamy
Dňa 19.3.2019 bude pošta zatvorená z prevádzkových dôvodov.
Pošta Jablonica prijme do pracovného pomeru - pracovník pri priehradke. Pracovnú zmluvu
počas zastupovania rodičovskej dovolenky, jednozmenný pracovný čas, ZM 477 € mesačne,
možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 110 € mesačne.
Požadujeme:
- úplné stredné odborné vzdelanie,
- slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, spoľahlivosť a presnosť,
- základné ovládanie výpočtovej techniky.
Bližšie informácie na pošte Jablonica u p. Shevliakovej, alebo na tel. č. 034/ 6583 298.
MUDr. Timeková oznamuje, že od 18.03.2019 do 29.03.2019 neordinuje z dôvodu čerpania
dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Dederová v Cerovej.
Hydinárska farma Pašienka, v piatok 15.03.2019. o 11:30 hod. bude predávať na miestnom
trhovisku za akciovú cenu:
-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou ,s priemernou váhou
4,50 až 5 kg cena za 1 kg 5,50 €
-vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami ,s krajšou pečeňou ,s priemernou váhou
4,30 až 4,50 kg cena za 1 kg 5,40 €
-vykŕmené husokačky bez pečene, cena za 1 kg 4,50 €
-vykŕmené husokačky v polovici s celou pečeňou s priemernou váhou 2,5 kg
-samostatné kačacie pečene, cena za 1 kg 22,80 €
-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena za 1 kg 16,80 €
-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach, a to stehná a prsia
-vykŕmené kačacie drobky na polievku
-čerstvo chladené kurčatá s drobkami, cena za 1 kg 2,45 €
-budú sa predávať aj kurčatá po častiach, a to prsia bez kosti, celé stehná, krídieľka a
pečienky.
Na trhovisku sa budú zdržiavať 20 minút.
Pozvánky
COOP Jednota, SD Senica, Miestny dozorný výbor Jablonica pozýva členov Jednoty na
výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 18. marca 2019, t.j. v pondelok, o 15:00 hod.
v reštaurácii Fast food v Jablonici.
Klub slovenských turistov Jablonica pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na
otvorenie jarnej turistickej sezóny a akcie 100 jarných km, ktoré sa uskutoční v sobotu 16.
marca 2019. Začiatok pochodu je o 9,00 h pred Základnou školou. Trasa 12 km vedie okolo
priehrady na Suchánku, trasa 17 km pokračuje asi 2 km na prírodnú pamiatku „Ľahký
kameň“, kde sa nachádza studienka s tromi kaskádovými jazierkami. Návrat cez Mihalinovú
alebo naspäť do Jablonice. Výber trasy bude podľa poveternostných podmienok a záujmu

účastníkov. Predpokladaný návrat z kratšej trasy okolo 13,30 hod, z dlhšej do 15,30 hod.
Záujemcovia na štarte obdržia preukaz k plneniu podmienok 100 jarných km.
PD ZÁHORIE Jablonica pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa
uskutoční v utorok 19.03.2019 o 10,00 hod. v sále kultúrneho domu v Jablonici. Zastupovanie
člena na schôdzi je možné len členom na základe písomného splnomocnenia s úradne
overeným podpisom. Predstavenstvo PD žiada členov o dochvíľnu účasť. Ak nebude výročná
členská schôdza uznášaniaschopná predstavenstvo PD zvolá náhradnú členskú schôdzu dňa
19.03.2019 o 10,30 hod. s pôvodným programom.

