Obecné správy zo dňa 10.5.2019
VÁŽENÍ OBČANIA, oznamujeme všetkým, ktorí sa prihlásili na pochod do Bratislavy
PROTI VÝSTAVBE FARMY OŠÍPANÝCH PALÁRIKOVO – ŠÁNDOR, že spoločný
odchod autobusmi bude dňa 13.5.2019, t. j. v pondelok. Od obecného úradu pôjde
autobus o 8.00 hod, od Domu kultúry o 8.05 hod a od autobusovej zastávky Drahy o 8.10
hod.
OTJ Palárikovo oznamuje fanúšikom futbalu program našich družstiev. V sobotu, 11.
mája, hrajú starší žiaci s Andovcami na štadióne Priemstavu v Nových Zámkoch.
Začiatok zápasu je o 14.00 hod. Dorastenci hrajú v sobotu na domácom ihrisku s „B“
družstvom Šurian. Začiatok zápasu je o 16.30 hod. Družstvo dospelých hrá v nedeľu, 12.
mája na domácom ihrisku s Komočou. Stretnutie sa začína o 16.30 hod. Mladší žiaci
majú voľno.
Vážení občania, Západoslovenská energetika vám oznamuje, že dnes a v najbližších
dňoch vás navštívia pracovníci Západoslovenskej energetiky. Pracovníčka Nina
Slamková a Natália Maráková vás budú kontaktovať na základe Poverenia
a doručeného oznamu. Pracovníčky vás navštívia v čase od 13:00 hod do 18:00 hod.
Totožnosť pracovníka si môžete overiť na zákazníckej linke 0850111555.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nové Zámky oznamuje, že dnes uskutoční
odpočty vodomerov v ul. Hlavná, ČSLA, J. Kalinčiaka a J. Palárika. Zajtra uskutoční
odpočet vodomerov v ul. Zápoveď, Slnečná, P. J. Šafárika, NPH, Jilemnického,
Komenského, Mierová, Pod Lipami, T. Vansovej a M. Nešpora.
Reštaurácia Eden vás pozýva na gril party, ktorá sa uskutoční 11. mája, t. j. v sobotu.
Podávať sa budú pečené ryby, klobása, kuracie steaky, držkový perkelt. V prípade
nepriaznivého počasia sa akcia bude konať vo vnútorných priestoroch reštaurácie.
Ďalej oznamuje, že 18. mája sa bude konať v reštaurácii Eden gril party a Disco retro
party. Majitelia sa tešia na vašu účasť.
Snack bar u Jančiho vás srdečne pozýva na predhodovú retro zábavu s DJ Borisom,
tkroá sa uskutoční dňa 10.5.2019 t. j. v piatok o 19.00 hod v zimnej záhrade. Podávať sa
bude guláš za symbolickú cenu 1 €. Na vašu účasť sa teší kolektív u Jančiho.
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.
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.
Rodina Slováková ďakuje všetkým príbuzným a známym, ktorí 9. mája odprevadili na
poslednej ceste životom zosnulú Magdalénu Némethovú. Zároveň ďakuje za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť ich hlboký žiaľ.

