03. 07. 2019
Oznamy
Hydinárska farma Pašienky v stredu 03.07.2019 o 12:45 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 15 minút.
Detská ambulancia MUDr. Olšovská oznamuje, že v dňoch 08. 07. - 11. 07. 2019 (pondelok štvrtok) nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V piatok 12.07.2019 bude ordinácia
otvorená. Zastupuje MUDr. Markovičová, Poliklinika Senica.
Lekáreň Anjela Strážcu Jablonica bude v dňoch 8.7. – 15.7.2019 z dôvodu čerpania
dovolenky zatvorená. Otvorená bude od 16.7.2019.
Ihneď po vyhlásení si môžete na miestnom trhovisku zakúpiť:
Firma Alen ponúka na predaj : tričká cena od 5€, nohavice, legíny, kraťase, šaty, spodná
bielizeň, tuniky, detské súpravy, pyžamá, nočné košele a iný tovar za výhodné ceny.
Súkromný výkupca ,príde vykupovať starodávne kašmírové sukne všetkých farieb. Môžu byť
aj poškodené, rozpárané, aj rozobrané. Na mieste vyplatí v hotovosti až do 4000 € podľa
farby, vzoru a zachovalosti. Výkupca sa zdrží od 11:00 hod - do 12:00 hod na predajnom
mieste.
Pozvánky
Vážení občania!
Naši dobrovoľní hasiči a Obec Jablonica Vás srdečne pozývajú na 7. ročník veteránskej
súťaže a 13. ročník nočnej hasičskej súťaže O pohár starostu obce Jablonica. Hasičské
družstvá budú súťažiť v miestnom parku v sobotu 6.júla 2019.
O 18,00 hod. odštartuje súťaž veteránov - teda súťažiť budú hasiči s technikou vyrobenou do
roku 1979. Od 22,00 hod. bude prebiehať nočná hasičská súťaž v požiarnom útoku s vodou.
V stánkoch s občerstvením ponúkame alko a nealko nápoje, cigánsku pečienku a guláš z
diviny.
Naši dobrovoľní hasiči sa tešia na vašu účasť a veria, že prídete povzbudiť súťažné družstvá a
tak spoločne stráviť pekný sobotný podvečer.

