Obecné správy zo dňa 7.5.2019
Obec Palárikovo pozýva všetkých priateľov športu na úvodný 1. ročník pod názvom
„Beh pre zdravie „, ktorý sa uskutoční 8.5.2019 t.j. zajtra o 10.00 hod. Štart je pred
kostolom. Bežať môžu žiaci, mládež, dospelí bez rozdielu veku a rodičia s deťmi.
Registrácia účastníkov je od 9.30 hod. Žiakov základnej školy čaká prekvapenie.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky si Vás dovoľuje upozorniť, že od
1.4.2019 je účinná novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v ktorej
poberateľom pomoci v hmotnej núdzi vznikajú nové povinnosti. Zásadná zmena nastala
napr. pri posúdení trvania, resp. netrvania nepriaznivého zdravotného stavu. Chceme
Vás upozorniť na skutočnosť, že ak poberateľ pomoci v hmotnej núdzi je dočasne
práceneschopným, úrad prehodnotí jeho zdravotný stav a na základe stanoviska
posudkového lekára zistí, že nepriaznivý zdravotný stav ďalej netrvá, je poberateľ
pomoci v hmotnej núdzi povinný zúčastňovať sa činnosti uvedených v § 10, ods.3 zákona
o pomoci v hmotnej núdzi v rozsahu 32 hodín mesačne, aj napriek tomu, že jeho
práceneschopnosť trvá ďalej. V prípade, že sa Vás táto problematika týka, kontaktujte
ÚPSVaR Nové Zámky na t.č. 035/244 09 99 alebo osobne na pracovisku Nové Zámky.
Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Palárikove pozýva
všetkých svojich členov na slávnosť z príležitosti Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 15.
mája 2019 t.j. na budúcu stredu o 14.00 hod. v dome kultúry. Krásny kultúrny program
pripravili žiaci zo Základnej školy K. Strmeňa s materskou školou.
Zároveň
oznamujeme, že pri vstupe sa bude vyberať odsúhlasený finančný príspevok na
benefičný koncert pre deti.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nové Zámky oznamuje, že dnes uskutoční
odpočty vodomerov v ul. Budovateľskej, Poštovej, Lesnej, Remeselníckej, Dukelskej,
Orechovej, Krížnej, nám. Slobody, v Mederskej, A. Bagara a Partizánskej, 9.5. v ul.
Hlavnej, Čsl. armády , J. Kalinčiaka, J. Palárika, 10.5. v ul. Zápoveď, Slnečnej, P.J.
Šafárika, NPH, Jilemnického, Komenského, v Mierovej, Pod lipami, T. Vansovej a M.
Nešpora.
TOP FART Topoľnica oznamuje, že dnes o 10.00 hod. bude na parkovisku predávať
vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, kačacie diely, samostatné kačacie pečienky,
domáce kurčatá, sliepky a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky, domáce vajíčka
, v akcii hus kŕmenú s pečienkou a drobkami 2. triedu, kačacie sadlo mrazené, mrazenú
kačaciu pečienku, mrazené morčacie stehná dolné a horné, mrazené kuracie srdcia
a krídla. Predávajúci sa v obci zdrží cca 20 minút.
Detská ambulancia MUDr. Halzl oznamuje rodičom, že v dňoch 9. a 10.5.2019 z dôvodu
čerpania dovolenky nebude ordinovať. Súrne prípady vybaví MUDr. Galovičová
v Nových Zámkoch, ul. Murgašová 35.
Agentúra TEAM prijíma pracovníkov do elektrotechnického priemyslu. Miesto výkonu
práce je Gáň. Náplňou práce je balenie telefónov. Nástup do zamestnania je možný
ihneď. Taktiež ponúka prácu v iných odvetviach elektrotechnického a potravinárskeho
priemyslu. V ponuke sú pracovné pozície operátor, kvalitár, skladník, balič, pomocný
pracovník vo výrobe. Ponúkaná mzda od 600 do 800 € v hrubom. Doprava je

zabezpečená zdarma. Kontaktovať sa môžete na t.č. 0948 580 886 alebo na bezplatnej
linke 0800 135 055.
Oznamujeme občanom, že dnes od 12.15 hod. sa budú na parkovisku predávať ročné
sliepky nosnice, 7 a 8 mesačné nosnice po 2,50 € a 3,50 € za kus, 3 týždňové kačice, 15
týždňové mládky nosnice, 11 týždňové morky a zmesky pre morky v 25 kg balení.
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka s pohrebnou omšou so zosnulým
Jaroslavom Cimmermanom bude dnes o 15.00 hod. v kostole. Rozlúčka na cintoríne
bude o 15.30 hod. Doprava od kostola na cintorín bude zabezpečená taxislužbou.
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka s pohrebnou omšou so zosnulou
MUDr. Máriou Jurkovičovou bude 8.5.2019 t.j. v stredu o 16.00 hod. v kostole. Rozlúčka
na cintoríne bude o 16.30 hod. Dopravu od kostola na cintorín zabezpečí taxislužba.
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka s pohrebnou omšou so zosnulou
Magdalénou Némethovou, rod. Barusovou bude 9.5.2019 t.j. vo štvrtok o 15.00 hod.
v kostole. Rozlúčka na cintoríne bude o 15.30 hod. Dopravu od kostola na cintorín
zabezpečí taxislužba.

