12. 11. 2021
Oznamy
PD ZÁHORIE Jablonica oznamuje svojim členom, že sa budú vydávať naturálie vo štvrtok
11.11. a piatok 12.11.2021 od 12.00 hod. do 15.00 hod., a v sobotu 13.11.2021 v čase od 7.00
hod. do 11.00 hod. Dôchodcovia majú nárok na 3 q obilia bez úhrady. Spoločný osev bude 50
kg z ára. Treba si priniesť vlastné vrecia na obilie a prísť aj s pomocníkom na naberanie.
K dispozícii bude aj kukurica. Je to posledný výdaj naturálií členom za rok 2021.
Dnes 12. 11. 2021 príde do našej obce pojazdná predajňa mäsa a mäsových výrobkov firmy
Domáca mäsovýroba, s.r.o. Myjava, a to v čase : 9.20 – 10.30 hod.
Mäso je vyrobené a spracované na Slovensku. V ponuke je bravčové a hovädzie mäso.
Mäsové výrobky sú vyrábané podľa tradičných receptúr a sú to: domáce klobásy, párky,
špekáčky, jaternice, masť, slanina, tlačenka a ďalšie výrobky.
Predajňa bude chodiť pravidelne každý druhý piatok.
Pristavená bude na trhovom mieste.
MUDr. Timeková oznamuje, že z dôvodu nadmerného hluku pri prebiehajúcich stavebných
prácach v budove budeme do odvolania ordinovať na ambulancii do 11.00 hod.
V prípade záujmu budeme naďalej očkovať proti ochoreniu Covid 19 doteraz
nezaočkovaných /1. dávka/ a záujemcov o 3. dávku po uplynutí najmenej 6 mesiacov
od druhej dávky - len kapitovaných.
Očkujeme vakcínou Comirnaty Pfizer.
Nahlasovať sa môžete telefonicky alebo mailom s uvedením čísla telefónu.
Predbežný termín očkovania 19. 11. 2021.
Dnes 12. novembra 2021 o 12. hodine sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete
elektromotorických sirén na území SR, a to dvojminútovým stálym tónom.
Pozvánky
TJ Tatran Jablonica, futbalový oddiel Vás pozýva na majstrovský futbalový zápas v nedeľu
14.11.2021 o 14.00 hodine nastúpia muži proti mužstvu z Popudinských Močidľan. Zároveň
Vás pozývame v stredu 17.11.2021 o 14.00 hodine do Oreského kde mužstvo mužov zohrá
posledný zápas jesennej časti.
Milí športoví priatelia, počas nasledujúceho súťažného zápasu TJ Tatran Jablonica v nedeľu
14.11 o 14,00 budeme vyberať členské príspevky za rok 2021. Členské je stanovené na 10 €
pre dospelých a 5 € pre dôchodcov a študentov. Všetkým členom budú následne vystavené
členské preukazy. Vopred všetkým ďakujeme za podporu a tešíme sa na stretnutie s Vami.

