10. 04. 2019
Oznamy
Jednota dôchodcov Jablonica oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na výstavu do Trenčína,
že odchod autobusu bude dňa 12.04.2019 t.j. v piatok od Kultúrneho domu o 7.30 hod a od
reštaurácie Záhoran o 7.35 hod. Žiadame účastníkov o dochvíľnosť.
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.
Hydinárska farma Pašienky v piatok 12.04.2019 o 11:00 hod. bude predávať na miestnom
trhovisku za dobrú cenu:
-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou
-vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami, s krajšou pečeňou
-vykŕmené husokačky bez pečene
-vykŕmené husokačky v polovici s celou pečeňou
-samostatné kačacie pečene
-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg
-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach, a to stehná a prsia
-vykŕmené kačacie drobky na polievku
-čerstvo chladené kurčatá
-budú sa predávať aj kurčatá po častiach, a to prsia bez kosti, celé stehná, krídieľka a
pečienky.
Na trhovisku sa budú zdržiavať 20 minút.
Pošta Jablonica oznamuje, že 12. 04. 2019 (piatok) bude otvorená od 08:00 do 12:00 hod.
Základná škola Jablonica oznamuje v súlade so VZN obce Jablonica č.4/2015 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonica, že ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční dňa 24.apríla 2019 od 12:00 do 16:00 hod. v 1.A triede v budove B
pavilónu školy.
Pri zápise žiaka do 1. ročníka vyžaduje prítomnosť oboch zákonných zástupcov dieťaťa
(osoby uvedené v rodnom liste dieťaťa).
Treba priniesť: rodný list dieťaťa a jeho fotokópiu, občianske preukazy, splnomocnenie alebo
doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého zákonného zástupcu v prípade jeho neprítomnosti
a vyplnený dotazník. K žiadosti o odklad prineste dokument o platnom vyšetrení z CPPPaP
a potvrdenie od detského lekára. Pri zápise rodičia zaplatia: 20 € na jednotné pomôcky pre
žiakov zabezpečené spoločnou objednávkou školy.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď
dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je
povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápisu sa
zúčastnia i rodičia s deťmi s odloženou školskou dochádzkou.
Lekáreň Anjela Strážcu v Jablonici bude v dňoch 25.4.-30.4.2019 zatvorená z dôvodu
inventúry.
Vážení občania, Spoločnosť DIGI SLOVAKIA si na jar pripravila cenovo výhodnú ponuku
satelitnej televízie aj v našej obci. Získať môžete jarnú zľavu až do výšky 200 eur! Digi
Slovakia ponúka až 67 kanálov už od 9,60 eur mesačne. Je tam veľmi veľa športových
kanálov, na ktorých dávajú najlepšie európske futbalové ligy a rovnako aj špičkový
tenis alebo si môžete vychutnať obľúbený detský kanál Ťuki TV.
DIGI Vám ponúka kvalitné služby satelitnej televízie a internetu.
Inštaláciu služby od DIGI dostanete úplne zadarmo.
Viac informácií sa dozviete na internetovej stránke digislovakia.sk, na DIGI zákazníckej linke
0850 211 112.
Súkromná podnikateľka, ihneď po vyhlásení na miestnom trhovisku, vykupuje za vysokú
cenu starodávne kašmírové sukne rôznej farby, môžu byť aj poškodené a rozpárané. Zdrží sa
1 hod. od vyhlásenia.

