27. 08. 2019
Oznamy
Ihneď po vyhlásení bude hydinárska farma na miestnom trhovisku predávať :
- 16 týždňové mládky všetkých farieb cena 6,50 € za 1 kus,
- mladé 24 týždňové nosnice v plnej znáške cena 5,90 € za 1 kus,
- mladé kačice na výkrm o váhe 3,5 kg cena 9,90 € za 1 kus.
Pozvánky
Klub slovenských turistov Jablonica Vás pozýva vo štvrtok 29. 8. 2019 na 39. ročník
pochodu „Senická mašírovka“, poriadaný KST Senica. Trasy 10, 17, 24 a 28 km vedú po
turistických trasách v okolí Senice. Odchod autobusov z Jablonice je 7:24 a 7:41 hod, alebo
doprava vlastnými autami a bicyklami. Štart pochodu od budovy DAV v parku je od 6,00 do
10,00 hod. Účastníci v cieli dostanú občerstvenie a diplom. Odchod autobusov zo Senice je
o 13:10, 16:00, 16:10, 18:25 alebo 18:45 hod. Členom KST Jablonica bude cestovné
a štartovné uhradené.
Obor turistiky Klubu slovenských turistov Jablonica z poverenia komisie cykloturistiky pri
Regionálnej rade KST Senica a v spolupráci s obcou Jablonica usporiada 17. ročník
Regionálneho zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.8. až 1.9.2019 na
kynologickom cvičisku ZKJ na konci obce smerom na Trnavu. Zúčastniť sa možno aj na
jeden deň, v sobotu 31.8.2019 so začiatkom 09,00 hod. Pozývame členov KST a ostatných
záujemcov z radov občanov k účasti na tomto zraze. V programe zrazu cykloturistov sú trasy
po stopách lesnej železnice brezovskej časti Malých Karpát a na zrúcaninu kláštora Katarínka.
Tiež možno absolvovať kratšie trasy podľa vlastného výberu a je pripravený ďalší sprievodný
program. Podrobnosti sa nachádzajú aj na internete na stránkach obce - časť organizácie
a združenia, na facebooku na stránke skupiny KST Jablonica, bližšie informácie poskytne aj
predseda OT KST Jablonica.
ŠK Jablonica Vás pozýva na Jablonické atletické hry, ktoré sa uskutočnia v sobotu 31. 08.
2019 v areáli Základnej školy. Registrácia súťažiacich: deti 08:00 - 09:00, dospelí 08:00 12:30. Štart pretekov: deti 09:30, dospelí 13:00 hod. Štartovné je dobrovoľné. Občerstvenie
pre pretekárov i divákov je pripravené.

