14. 03. 2019
Oznamy
Pán Vankó z Tešedíkova ponúka ihneď po vyhlásení na miestnom trhovisku na predaj rôzne
druhy sadbových zemiakov, rôzne druhy zeleniny a iný tovar.
Dnes dňa 14.3.2019 v čase od 9.00 do 14.00 hod. vám firma Hromek - Gasmont vykoná
opravy, vyčistí plynové kotly .
Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0918 587 349.
Súkromný podnikateľ ponúka na miestnom trhovisku bavlnené návlečky, plachty, utierky,
osušky, uteráky a iný textilný tovar. Všetko za akciové ceny.
Hydinárska farma Pašienka, v piatok 15.03.2019. o 11:30 hod. bude predávať na miestnom
trhovisku za akciovú cenu:
-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou ,s priemernou váhou
4,50 až 5 kg cena za 1 kg 5,50 €
-vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami ,s krajšou pečeňou ,s priemernou váhou
4,30 až 4,50 kg cena za 1 kg 5,40 €
-vykŕmené husokačky bez pečene, cena za 1 kg 4,50 €
-vykŕmené husokačky v polovici s celou pečeňou s priemernou váhou 2,5 kg
-samostatné kačacie pečene, cena za 1 kg 22,80 €
-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena za 1 kg 16,80 €
-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach, a to stehná a prsia
-vykŕmené kačacie drobky na polievku
-čerstvo chladené kurčatá s drobkami, cena za 1 kg 2,45 €
-budú sa predávať aj kurčatá po častiach, a to prsia bez kosti, celé stehná, krídieľka a
pečienky.
Na trhovisku sa budú zdržiavať 20 minút.
Pozvánky
COOP Jednota, SD Senica, Miestny dozorný výbor Jablonica pozýva členov Jednoty na
výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 18. marca 2019, t.j. v pondelok, o 15:00 hod.
v reštaurácii Fast food v Jablonici.
Klub slovenských turistov Jablonica pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na
otvorenie jarnej turistickej sezóny a akcie 100 jarných km, ktoré sa uskutoční v sobotu 16.
marca 2019. Začiatok pochodu je o 9,00 h pred Základnou školou. Trasa 12 km vedie okolo
priehrady na Suchánku, trasa 17 km pokračuje asi 2 km na prírodnú pamiatku „Ľahký
kameň“, kde sa nachádza studienka s tromi kaskádovými jazierkami. Návrat cez Mihalinovú
alebo naspäť do Jablonice. Výber trasy bude podľa poveternostných podmienok a záujmu
účastníkov. Predpokladaný návrat z kratšej trasy okolo 13,30 hod, z dlhšej do 15,30 hod.
Záujemcovia na štarte obdržia preukaz k plneniu podmienok 100 jarných km.

