Obecné správy zo dňa 6.9.2019
OTJ Palárikovo oznamuje fanúšikom futbalu program našich družstiev : V sobotu 7.9.
hrajú na domácom ihrisku mladší žiaci s Veľkým Kýrom. Začiatok stretnutia je o 14.00
hod. O 16.00 hod. nastúpia dorastenci proti Dolnému Ohaju. V nedeľu 8.9. hrajú starší
žiaci na domácom ihrisku s Veľkým Kýrom. Stretnutie sa začína o 10.30 hod. O 16.00
hod. hrá družstvo dospelých na domácom ihrisku s Radavou.
Pracovníci domu kultúry oznamujú, že dňa 10.9.2019 t. j. v utorok o 17.00 hod. bude
jazyková škola ELLI z Nových Zámkov robiť zápis na anglický kurz. Ďalej oznamujú,
že cvičenie jogy začína 9.9.2019 v pondelok o 15.30 hod. v sále domu kultúry. Je
potrebné so sebou priniesť karimatku.
Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že dňa 11.9.2019 o 10.00 hod. bude na
parkovisku pred Kvetinárstvom pri mlyne predávať mladé nosnice 10 a 19 týždňové,
brojlerové kačice na výkrm o váhe 3 – 3,5 kg a husokačky MULARD na výkrm o váhe
cca 4 kg. Objednávky si treba nahlásiť do 9.9.2019 v Kvetinárstve pri mlyne alebo
telefonicky na čísle 035 64 93065.
Oznamujeme občanom, že sa našiel kľúč od auta. Majiteľ si ho môže prevziať na
tunajšom obecnom úrade.
Reštaurácia EDEN Vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle, ktoré sa uskutoční
7.9.2019 v sobotu. Podávať sa budú pečené kolená, ryby, klobása a palacinky. Zároveň
Vás pozýva na posedenie dňa 14.9.2019 , kde sa bude podávať husacia pečeň, hovädzí
tatársky biftek, kuracie steaky, grilovaný encián a zmrzlinové poháre. Majitelia sa tešia
na Vašu účasť.
Cvičiteľka Jogy oznamuje, že cvičenie Jogy bude každú nedeľu o 17.30 hod.
v telocvični základnej školy. Cena za cvičenie je 3,- €. Je potrebné priniesť so sebou
karimatku.
Dňa 7.9. v sobotu Vás pohostinstvo Robota srdečne pozýva na príjemné posedenie pri
živej hudbe. Pre spríjemnenie večera Vám bude hrať skupiny Atlantik Forever, ktorá
začína hrať od 19.00 hod. Na Vašu návštevu sa teší kolektív pohostinstva Robota na
Kerestúry.
Pani Markusková oznamuje, že zajtra bude na parkovisku predávať karfiol a červené
melóny.

