04. 12. 2015
Oznamy
Poľnohospodárske družstvo Senica oznamuje, že od 02. do 18.12.2015 ponúka na predaj
výkrmové ošípané vo váhe 130-150 kg za akciovú cenu 1,44 € vrátane DPH za 1 kg živej
váhy. Zároveň ponúka možnosť porážky s očistením a vyvrhnutím tejto ošípanej na svojom
bitúnku za cenu 0,144 € vrátane DPH za 1 kg živej váhy ošípanej. Výkrmovú ošípanú si
môžete objednať v kancelárii živočíšnej výroby PD Senica na tel. č. 034/6987031.
Pojazdná predajňa mäsa bude v piatok 4. 12. 2015 v termíne od 11,30 hod. do 13,00 hod. na
miestnom trhovisku ponúkať na predaj čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky
slovenského pôvodu. Hovädzie predné na polievku, hovädzie na guláš, bravčové karé a
krkovičku bez kosti, bôčik, domáce klobásy, jaterničky, krvavničky, tlačenku, oškvarky,
bravčovú masť, paštéty domáceho typu a hotové jedlá v polokonzervách ako držková
polievka, držkový guláš, hovädzie a bravčové mäso vo vlastnej šťave, luncheon meat a
mäsová zmes na špagety. AKCIA: DRŽKOVÁ POLIEVKA po 2,70 € za kus a pri odbere
štyroch kusov piaty grátis.
Pojazdná predajňa mäsa bude v sobotu 5. 12. 2015 v termíne od 8,30 hod. do 10,00 hod. na
miestnom trhovisku ponúkať na predaj čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky
slovenského pôvodu. Hovädzie predné na polievku, hovädzie na guláš, bravčové karé a
krkovičku bez kosti, bôčik, domáce klobásy, jaterničky, krvavničky, tlačenku, oškvarky,
bravčovú masť, paštéty domáceho typu a hotové jedlá v polokonzervách ako držková
polievka, držkový guláš, hovädzie a bravčové mäso vo vlastnej šťave, luncheon meat a
mäsová zmes na špagety. AKCIA: DRŽKOVÁ POLIEVKA po 2,70 € za kus a pri odbere
štyroch kusov piaty grátis.
Pozvánky
Obec Jablonica srdečne pozýva všetky detičky na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční
v piatok 4. 12. 2015 o 16:00 h pred Domom kultúry Jablonica. Na každého čaká sladká
odmena.
Reštaurácia U starej mamy pozýva všetky detičky už túto nedeľu 6.12. o 16.30 na
mikulášsku diskotéku. Mikuláš a čert už majú pre všetkých malých anjelikov a čertíkov
pripravené sladké prekvapenie. Prineste si so sebou dobrú náladu. Rezervácie na tel. č. 0910
929 006.
Zároveň všetkých pozývame na vianočný blší trh, ktorý sa bude konať v sobotu 19.12.
v Reštaurácii u starej mamy v Jablonici. Všetci ktorý majú záujem predávať domáce ručne
vyrobené veci, vianočné pečivo, detské oblečenie, rôzne drobnosti a podobne sa môžu
registrovať priamo v reštaurácii najneskôr do 13.12. Registračný poplatok pre predávajúcich
je 2,5 Eur. Vstup pre kupujúcich je zdarma.
Obec Jablonica pozýva všetkých priaznivcov stolného tenisu na stolnotenisový turnaj o pohár
starostu obce, ktorý sa uskutoční 12. 12. 2015 o 9:00 h v sále domu kultúry. Štartovné je 2 €.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 9. decembra 2015 telefonicky na č. tel. 034/6583 123
alebo mailom na adrese: denisa.kocurikova@jablonica.net Registrácia účastníkov bude
prebiehať v sobotu, 12. decembra, v sále domu kultúry od 8:30 h.

