Obecné správy zo dňa 11.7.2019
Vážení občania, prosíme Vás aby ste triedili zvlášť PET fľaše s fľašami od saponátov,
zvlášť tégliky od jogurtov, zvlášť polystyrén penový, zvlášť fólie. Prosíme, dodržujte
tieto pravidlá zavedeného systému za čo vopred ďakujeme.
Oznamujeme občanom, že dnes do 12.00 hod. z dôvodu prác bude uzatvorená
Záhradnícka ulica.
Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že od dnešného dňa do 18.7.2019
bude vykonávať odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach nasledovne :
Ul. 29. augusta, J. Kráľa, Kpt. Nálepku, Štefánikova, P. Jilemnického, Zápoveď,
Slnečná, Hviezdoslavova, Pivničná, J. Matušku, Záhradnícka, Bernolákova,
Sládkovičova , Komenského, Remeselnícka, Lesná , Dukelská, J. Palárika, Čsl. armády,
P.J. Šafárika, Mládežnícka,
J. Kalinčiaka, Krížna, Orechová, Nám. Slobody,
Partizánska, Mederská, A. Bagara, T. Vansovej, M. Nešpora, 1.mája a Školská.
Odpočet bude realizovaný pre všetkých dodávateľov elektrickej energie. Odpočtári
žiadajú v uvedenom termíne sprístupnenie všetkých elektromerov.
Zdravotné stredisko MUDr. Rudinský oznamuje pacientom, že od 15.7.2019 do
26.7.2019 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať. V uvedenom období bude
zatvorená aj lekáreň Oliva na ul. Štúrovej.
Dom Matice slovenskej Šurany v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej
a Občianskym združením Hrádocká venuša Vás srdečne pozýva na prekážkový krosový
beh TRÓJSKE BAHNO, ktorý sa uskutoční 27.7.2019 so štartom o 17.00 hod. pri
rybárskom dome na štrkovisku v Šuranoch. Štartovné je 15,- € na osobu. Pre deti je
pripravený sprievodný program – hry, skákaci hrad, hasiči a iné. Pre milovníkov hudby
sú pripravené tri koncerty rockových kapiel – Dlhá doba, Kapodaster a Túlavý pes.
Súčasťou podujatia budú stánky s občerstvením, cukrová vata a posedenie pri hudbe do
24. hodiny. Všetky informácie o behu nájdete na webovej stránke www.trojskebahno.sk.
Mäsiarstvo ATI v nákupnom stredisku ponúka od 12.7.- od piatku bravčové plece
kg/3,69 €, bravčový bok s kosťou a bez kosti, hovädzie mäso a ostatné mäsové výrobky.
Reštaurácia EDEN Vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle, ktoré sa uskutoční 13.7.
t.j. v sobotu. Podávať sa budú pečené ryby, grilované kuracie prsia, pečená klobása
a držkový perkelt. Majitelia sa tešia na Vašu návštevu.
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka s pohrebnou omšou so zosnulou
Veronikou Ftáčkovou bude 12.7.2019 t. j. v piatok o 16.00 hod. v kostole. Rozlúčka na
cintoríne bude o 16.30 hod. Doprava od kostola na cintorín bude zabezpečená
taxislužbou.

