OBEC JABLONEC
Jablonec 206, 900 86 Jablonec

DÔLEŽITÝ OZNAM !
Starosta obce Jablonec a starostovia obcí Cífer a Budmerice ĎAKUJÚ všetkým občanom
za humanitárnu pomoc, ktorá poslúžila na Ukrajine. Veľká vďaka patrí všetkým darcom, ktorí
takto prejavili a stále prejavujú solidaritu s ľuďmi v tiesni a v ťažkostiach!

Prosíme poskytovateľov ubytovania v Jablonci, ktorí prichýlili a UBYTOVALI
vojnových utečencov z Ukrajiny vo svojej domácnosti, aby bezodkladne nahlásili počet
ubytovaných
na Obecnom
úrade
v Jablonci
(e-mail:
jablonec@jablonec.sk,
+421336488113) ak odídu, prosíme nahlásiť aj to.
Tieto údaje sú potrebné pre Ministerstvo vnútra SR, kde vedú denné počty vojnových utečencov
pre prípad potreby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.
Zároveň je potrebné, aby sa každý cudzinec z Ukrajiny osobne nahlásil aj s platnými dokladmi
na Oddelení cudzineckej polície v Trnave, Paulínska 13 (nonstop služba).
Ak je v obci Jablonec rodina, ktorá premýšľa o poskytnutí ubytovania pre vojnových
utečencov z Ukrajiny, prosíme, aby túto skutočnosť nahlásila na Obecný úrad Jablonec.
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OBEC JABLONEC
Jablonec 206, 900 86 Jablonec

ZBIERKA TRVANLIVÝCH POTRAVÍN
Vyjadrujeme hlboký zármutok nad situáciou, ktorá sa odohráva na Ukrajine
a chceme vyjadriť spolupatričnosť so všetkými ženami, matkami, seniormi
a deťmi utekajúcimi zo svojich domovov pred zúriacou vojnou.
Aj naša obec Jablonec sa rozhodla, že vyhlási zbierku potravín a hygienických
potrieb, ktoré budú slúžiť pre vojnových utečencov bývajúcich v obci Jablonec,
Cífer a Budmerice.
V obci Jablonec sa budú zbierať trvanlivé potraviny a hygienické potreby

v stredu 16.03.2022 a vo štvrtok 17.03.2022
v Spoločenskom dome v Jablonci
v čase od 08:00 do 18:00 hodiny.
Potraviny môžu nosiť aj občania iných obcí.
Prosíme Vás, aby ste preferovali radšej väčšie množstvo jedného druhu
tovaru, než veľa potravín rôzneho druhu.
Zoznam:
Trvanlivé potraviny :
-konzervy, mäso v konzerve, cestoviny, ryža, sáčkové polievky, paštéty,
strukoviny, minerálky, balené vody, džúsy, keksíky, croissanty, piškóty a iné
sladkosti, detské výživy, džemy, trvanlivé mlieko, cukor, olej a iné.
Hygienické potreby:
-hygienické utierky, toaletný papier, dezinfekčné mydlá, dámske hygienické
vložky, plienky pre deti veľkosti 1,2,3,4,5, vlhčené obrúsky, fľaše a iné.
Ďakujeme!
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