Obecné správy zo dňa 15.3.2019
OTJ oznamuje fanúšikom futbalu, že cez víkend sa začína zápasmi dorastu a dospelých odvetná
časť súťažného ročníka 2018-2019. V sobotu, 16.3. hrajú dorastenci na domácom ihrisku o 15.00
hod s Nánou. V nedeľu, 17.3. sa družstvo dospelých taktiež na domácom ihrisku stretne s
Podhájskou. Začiatok je o 15.00.
Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska, Základná organizácia v Palárikove pozýva svojich členov
na prednášku odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR na tému „Desatoro pre
bezpečie seniora“, ktorá sa uskutoční 18.3.2019 t. j. v pondelok so začiatkom o 14.00 hod. v dome
kultúry.
Záhradné centrum Alberi oznamuje, že má v ponuke rôzne odrody ovocných stromov a krov.
Ďalej oznamuje, že má v akcii tuje smaragd, výška 60 – 70 cm, za 2,85.
Kaderníctvo Marika, na ul. Zápoveď č. 1 oznamuje, že je znovu otvorené. Objednať sa môžete na
t. č. 0908 756 992. Majiteľka sa teší na vašu návštevu.
RONI KEBAB a SNACK BAR U JANČIHO vás pozýva dnes od 19.00 hod do zimnej záhrady na
grilované rebierka a pečenú klobásu. O hudbu sa postará kolektív Snack Baru. Kolektív
zamestnancov sa tešia na vašu návštevu.
p. Mečiak oznamuje, že v dňoch 15. a 16. marca, v čase od 9.00 do 11.00 hod bude predávať
sadbové zemiaky Joly, poloskoré, varný typ B.
Reštaurácia U nás na móle Vás srdečne pozýva na dni ázijských špecialít. Podávať sa budú sushi a
vybrané špeciality a polievky ázijskej kuchyne. Akcia trvá od štvrtka 14. marca do nedele 17.
marca. Kolektív reštaurácie U nás na móle sa teší na Vašu účasť.
Reštaurácia EDEN Vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle a živej hudbe, ktoré sa uskutoční
dňa 16.3.2019 t. j. v sobotu o 16.00 hod. pod názvom „ Na Jozefa s Jelínkom“. Podávať sa budú
pečené heiky, pstruhy, kuracie steaky, pečené kolená a držkový perkelt. O hudobnú produkciu sa
postará Pali s Miškou. Rezervácia stolov je na t.č. 0911 308 078.
Oznamujeme fanúšikom Country muziky, že dňa 16.3.2019 t. j. v sobotu od 19.00 hod. sa v
prevádzke Biliard na Štefánikovej ul. uskutoční posedenie pri country hudbe. Na Vašu účasť sa
teší Guzmo muzic – Janko Guzmický a personál Biliardu.

Oznamujeme občanom, že sa našiel zväzok kľúčov, ktorý si majiteľ môže prevziať na
tunajšom obecnom úrade.

