Obecné správy zo dňa 10.04.2019
Knižnica Palárikovo oznamuje, že v čase od 8. – 16. 4. bude knižnica z dôvodu čerpania
dovolenky zatvorená.
Dom kultúry v Palárikove pozýva občanov v sobotu 13. apríla od 8.00 do16.00 hod na
veľkonočné trhy. V ponuke budú rôzne háčkované výrobky, vyrezávané mydlá a mydlové
kytice, šité bábiky zvieratká, lapače snov, výrobky Tupperwvare, veľkonočné dekorácie a
venčeky, bižutéria, drevené výrobky a hračky, maľované kraslice, domáce pagáče a iné.
Trhy budú situované v budove domu kultúry.
Z dôvodu zvýšeného pohybu psov po obci, obecný úrad vyzýva všetkých majiteľov psov, aby
zabezpečili svoje pozemky tak, aby nedochádzalo k voľnému pohybu psov okrem priestorov
na to určených. Toto isté sa týka aj majiteľov mačiek. Ak nepríde k náprave, obec zabezpečí
odchyt túlavých zvierat.
Reštaurácia Eden vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle, ktoré sa uskutoční dňa
13.04.2019, t. j. v sobotu. Podávať sa budú pečené ryby a klobásky, kuracie steaky, držkový
perkelt a palacinky. Majitelia sa tešia na vašu návštevu.
Oznamujeme fanúšikom country muziky, že dňa 13.04.2019 od 19.00 hod sa v prevádzke
Biliard na Štefánikovej ulici uskutoční posedenie pri country hudbe. Na vašu účasť sa teší
Guzmomusic Janko Guzmický a personál Biliardu.
Kamenárstvo Monument oznamuje, že bude dnes od 11.00 do 12.00 hod poskytovať svoje
služby na miestnom cintoríne. Bližšie informácie na t. č. 0911 109 065.
Firma Mont plast ponúka plastové okná a dvere, zimné záhrady, garážové brány, rolety,
žalúzie a sieťky proti hmyzu, všetko so 40 % zľavou. T. č. 0908 054 472.
Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že 4. mája, t. j. v sobotu o 10.00 hod bude pred
Kvetinárstvom pri mlyne predávať nasledovnú hydinu: 15 týždňové nosnice, 7 týždňové
morky, 17 dňové káčatá, húsatá, husokačky a husokáčery Mulard. Objednávky si treba
dopredu nahlásiť v Kvetinárstve pri mlyne osobne alebo na t. č. 035/6493065 do 2. mája.
Kvetinárstvo pri mlyne zároveň oznamuje, že má v ponuke široký sortiment letničiek,
sadbové zemiaky, sadbu hlivy a 15 % zľavu na kabelky.

