29. 04. 2019
Oznamy
Obec Jablonica ponúka na predaj CD s názvom Záhorienka o Záhorí, na ktorom sa nachádza,
okrem iných, aj pieseň o Jablonici - Cestička cez Bílu Horu. Záujemcovia si môžu CD
zakúpiť na Obecnom úrade v Jablonici počas úradných hodín. Cena 3 €. Počet CD je
obmedzený.
Oznamujeme občanom, že májová veselica, ktorá sa mala uskutočniť 30. 04. od 17:00 vo
dvore OcÚ je ZRUŠENÁ z dôvodu nepriaznivého počasia.
Stavanie mája sa uskutoční v nezmenenom čase o 16:30.
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica Vám oznamuje, že vyplácanie
podielov za rok 2017 a 2018 sa bude konať v piatok 3.5.2019 od 16.00 hod. do 19.00 hod., v
malej zasadačke KD Jablonica.
V jarných mesiacoch prebieha každoročne povinná vakcinácia mäsožravcov (psov a mačiek)
proti besnote. V zmysle novelizácie Zákona o veterinárnej starostlivosti ohľadom čipovania
psov, ktorá je platná od 01.septembra 2018, je vlastník psa povinný zabezpečiť čipovanie
najneskôr od 12. týždňov veku psa. Zároveň veterinárny lekár nesmie ošetriť nezačipovaného
psa. Vakcinácia, prípadne čipovanie sa bude vykonávať individuálne a priebežne v predajni
,,Chovateľské potreby" , nie hromadne. Vlastník psa je povinný predložiť občiansky preukaz
pri registrácii vakcinácie aj čipovania.
Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na
zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
30.04.2019 v utorok v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.: Nový majer a v čase od 12:00 hod.
do 14:00 hod.: Nádražná č.270 a 272, Zámostie č.228
02.05.2019 vo štvrtok v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.: Červená Armáda od č.287 po č.354
vrátane
03.05.2019 v piatok v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod.: Bosý Járok
06.05.2019 v pondelok v čase od 08:00 hod do 10:00 hod.: Hurbanova a v čase od 12:00 hod.
do 14:00 hod.: Nádražná a Zámostie
Pozvánky
Slovenský červený kríž, Jednota dôchodcov a Zväz záhradkárov v Jablonici organizujú zájazd
do Kátova na ,,Deň záhrady ", dňa 11. mája 2019. Odchod autobusu bude o 7.00 hod. od
Kultúrneho domu. Platí sa záloha 5.00 €. Členom záhradkárov a červeného kríža bude záloha
vrátená v autobuse. Pozývame členov aj nečlenov organizácii, ktorých popri nákupe
záhradníckych výpestkov a pomôcok zaujíma aj výstava bonsajov. Prihlásiť sa treba u p.
Oľgy Šimkovej do 5. mája 2019.
TJ Tatran Jablonica Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas 1. mája t.j. v stredu o 10.00
hod, kedy žiaci nastúpia proti žiakom z TJ Sobotište.
Občerstvenie zabezpečené.

