Obecné správy zo dňa 6.11.2019
Fond na podporu umenia ako hlavný partner a obec Palárikovo – knižnica, pozývajú
občanov na prednášku z projektu“ Prednášky, besedy a tvorivé dielne“, ktorá sa
uskutoční dňa 7.11.2019 vo štvrtok so začiatkom o 15.00 hod. v knižnici pod názvom“
Sila liečivých bylín“. Prednášajúcou bude Prof. Ing. Anna Jakábová, Csc.
Dňa 13.11.2019 o 16.30 hod. sa uskutoční v dome kultúry beseda s režisérkou –
spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou a redaktorom TV JOJ Danielom
Levickým Archlebom o dokumentárnom filme pod názvom „Ruky na skle „.
Západoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že dnes a 7. 11.2019 bude prerušená
dodávka elektrickej energie nasledovne :
Dnes v čase od 10.50 hod. do 13.00 hod. v ul. Petra Jilemnického, J. A. Komenského
a v Štefánikovej od č. 92 po č. 118.
Dňa 7.11.2019 bude prerušenie od 7.30 hod. do 10.30 hod. v ul. Pivničnej, Sládkovičovej
a v Štefánikovej od č. 2 po č.44 a čísla 270,272,274 , v čase od 10.50 hod. do 13.00 hod.
v ten istý deň v ul. 1. mája, Krížnej, NPH, Mirka Nešpora, T. Vansovej, Školskej
a v Štefánikovej od č.144 po č. 206.
ZsVS Nové Zámky oznamuje, že uskutoční v obci odpočty vodomerov nasledovne :
Dnes v ul. Zápoveď, Slnečnej, P.J.Šafárika, Jánošíkovej, Budovateľskej a Slovenskej.
Dňa 7.11. vo štvrtok v ul. Lesnej, Remeselníckej, Dukelskej, J. Palárika, Hlavnej,
Poštovej, Mierovej, Štefánikovej od Biliardu po PD.
Dňa 8.11. v ul. Čsl. armády, J. Kalinčiaka, v Štefánikovej, Orechovej, Krížnej, Nám.
Slobody, Mederskej, A. Bagara a v Partizánskej.
Reštaurácia U nás na móle ponúka dôchodcom možnosť odoberať obedy s príspevkom
od obce. Na výber máte každý deň z troch jedál. Cena obedového menu pre dôchodcu
pri osobnom odbere je 3,40 € a pri donáške 3,60 €. Viac informácií získate na t.č.
prevádzkara Viktora Berkeša 0905 711 595 alebo osobne v reštaurácii na ul. Štúrovej č.
68.
Pán Mečiak oznamuje občanom, že predáva mletú sladkú a štipľavú papriku. Predaj sa
uskutoční dnes, zajtra a v piatok od 9.00 hod.– 11.30 hod. v stánku na ulici Mierovej
oproti nákupného strediska.

