11. 09. 2019
Oznamy
Pošta Jablonica oznamuje, že bude z prevádzkových dôvodov v dňoch 12.9. a 13.9.2019, t.j.
vo štvrtok a piatok otvorená od 8.00 do 12.00 hodiny. Ďakujeme za porozumenie.
Našli sa kľúče v kameňolome Jablonica majiteľ si ich môže prevziať na Obecnom úrade v
Jablonici.
Reštaurácia Záhoran príjme do trvalého pracovného pomeru výčapníka alebo výčapníčku do
pohostinstva. Informácie na tel. čísle 0904/613553.
Kamenárska firma zo Zohora ponúka na miestnom cintoríne tieto práce:
- kompletné pomníky s možnosťou výberu z katalógu,
- žulové krycie dosky, terazzové krycie dosky za bezkonkurenčné ceny,
- betónovanie základov a chodníkov okolo hrobu,
- brúsenie starých hrobov na mieste zo strojom
- obnova starého písma , sekanie písma na mieste/farby zlaté , strieborné, čierne/.
Doplnky - vázy, svietniky, kríže.
Na uvedené práce ponúkajú 30% zľavu.
Telefónny kontakt: 0904 480 760
Pozvánky
Dobrovoľný hasičský zbor v Jablonici Vás srdečne pozýva na oslavy 130. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. septembra 2019.
O 14.00 hod. začína slávnostný pochod hasičských jednotiek od DK na námestie:
- môžete si pozrieť viac ako 20 kusov hasičskej techniky od histórie až po súčasnosť,
- nebudú chýbať ani ukážky práce hasičov,
- pre deti bude pripravený detský kútik,
- maľovanie na tvár, súťaže, hasičský fotokútik a iné,
- koncert kapely Funny Fellows,
- nebude chýbať ani občerstvenie,
- večer Vás pozývame na tanečnú zábavu do sály DK od 21.00 hod. Hrá Miniband zo Smrdák.
Príďte s nami osláviť naše vzácne jubileum. Na Vašu účasť sa tešia jablonickí dobrovoľní
hasiči.
Pri príležitosti 120. výročia železničnej trate Jablonica - Brezová pod Bradlom, bude v sobotu
14. septembra 2019 vypravený mimoriadny osobný motorový vlak.
Príchod vlaku na zastávku Jablonica, obec bude 09:33 hod. a odchod o 10:15 hod. Počas
zastávky mimoriadneho vlaku sa na autobusovej stanici uskutoční program, kde vystúpia žiaci
ZŠ a FS Jabloničanka.
Pri týchto príležitostiach Vás pozývame navštíviť aj Jablonickú pamätnú izbu v Dome
služieb, ktorá bude otvorená od 09:00 do 17:00 hod.

