21. 08. 2019
Oznamy
Západoslovenská distribučná oznamuje, že sa bude vykonávať odpočet elektromerov, a to od
21. 8. do 27. 8. 2019 na uliciach: Bernolákova, Brezie, Dlhá, Jánošíkova, Nový majer,
Školská, Sídlisko, Trnavská a Zápotočie.
V prípade neprítomnosti, aby občania vystavili stav elektromera na viditeľné miesto.
Upozorňujeme občanov, že vývoz separovaného odpadu, t.j. plasty, sklo, kovy, sa uskutoční
vo štvrtok 22. 08. 2019.
Lekáreň Anjela Strážcu Jablonica bude v dňoch 26.8. až 28.8.2019 otvorená od 7:30 do 15:00
hod. 30.8.2019 bude lekáreň zatvorená.
Firma Plantex s.r.o. z Veselého ponúka občanom na predaj z vlastnej produkcie broskyne na
zaváranie aj konzum, prvé letné jablká, čučoriedky, ovocné šťavy a nektáre, hrušky, slivky.
Spoločnosť ROOS GROUP s.r.o., Priemyselná 281/41, Senica, príjme do trvalého
pracovného pomeru do prevádzky pizzeria Maldini na futbalovom štadióne zamestnanca na
pozíciu: Čašník / čašníčka
Požadujeme stredoškolské odborné vzdelanie ukončené minimálne výučným listom v odbore,
alebo prax min. 1 rok na pozícii čašník.
Nástupný plat: 3 - 4,- Euro /hod + prémie podľa pracovného výkonu.
Práca v 12 hodinovej zmene /krátky a dlhý týždeň/, celodenná strava na zmene zabezpečená.
Nástup možný ihneď.
Životopisy môžete zasielať na adresu: seligova.radka@gmail.com
Telefonický kontakt: Šeligová Radoslava - 0908 191 054, Vepy Erik - 0918 614 055
Pozvánky
Obec Jablonica Vás pozýva na Obecný deň v sobotu 24. 08. 2019 vo dvore obecného úradu.
Program:
13.00 - 15:00 hudobná skupina 2bra3 Šediví s Pištú a FS Jabloničanka
15:00 - 16:00 kúzelník Peter Šesták
16:30 - 17:40 Cmorík band
18:00 - 22:00 zábava so skupinou Reflex
Pripravené atrakcie pre deti, maľovanie na tvár, modelovanie z balónov a taktiež bohaté
občerstvenie.
Od 13:00 do 16:00 je možnosť navštíviť pamätnú izbu.
TJ Tatran Jablonica Vás pozýva v nedeľu 25.08.2019 o 16.30 hodine na futbalový zápas A
mužstva TJ Tatran Jablonica - TJ Kúty.
DH Hradišťanka a Obec Hradište pod Vrátnom Vás srdečne pozývajú, pri príležitosti 110.
výročia dychovej hudby v Hradišti pod Vrátnom, dňa 25. 08. 2019 do areálu kultúrneho domu
na jubilejný 25. ročník Prehliadky dychových hudieb. Vstupné 4 €.

PD Senica v spolupráci s Mestom Senica Vás pozýva na tradičný Dostihový deň v Senici,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 25. 08. 2019 na dostihovej dráhe v mestskej časti Čáčov so
začiatkom o 13:30 hod.

