Obecné správy zo dňa 7.11.2019
OTJ Palárikovo oznamuje fanúšikom futbalu, že v nedeľu 10.11.2019 hrá družstvo
dospelých posledný jesenný majstrovský zápas. V ňom sa na domácom ihrisku stretne
s kamenným Mostom . Začiatok stretnutia je o 13.30 hod.
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 dnes 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 „.
ZsVS Nové Zámky oznamuje, že zajtra uskutoční v odpočty vodomerov v ul. Čsl.
armády, J. Kalinčiaka, v Štefánikovej, Orechovej, Krížnej, Nám. Slobody, Mederskej,
A. Bagara a v Partizánskej.
Záhradkári Palárikova oznamujú, že dňa 9.11.2019 v sobotu organizujú zájazd do
Svätého Antona, kde bude prehliadka kaštieľa, prehliadka mesta Banská Štiavnica so
sprievodcom, návšteva starého zámku a kalvárie. Odchod je o 6.30 hod. od obecného
úradu so zastávkami pri kaštieli a na drahách. Nakoľko je ešte 5 voľných miest,
záujemci sa môžu prihlásiť u Ľudmily Košíkovej t. č. 0940 750 616. Poplatok je iba za
vstupenky.
Predajňa potravín a mäsa na ul. Hlavnej 55 pán Kosztolányi ponúka občanom bravčové
karé s kosťou kg/3,79 €, bravčovú krkovičku s kosťou kg/3,79 €, bravčové plece kg/3,79
€. Bravčový bok s kosťou a bez kosti kg/3,79 €, bravčové stehno kg/3,79 €. Ďalej sú
v ponuke desiatové párky, obyčajné párky, oravská slanina, diétna saláma kg/1,89 €.
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka s pohrebnou omšou so zosnulým
Jozefom Šrámkom bude 8.11.2019 t. j. v piatok o 14.30 hod. v kostole. Rozlúčka na
cintoríne bude o 15.00 hod. Dopravu od kostola na cintorín zabezpečí taxislužba.

