Obecné správy zo dňa 12.11.2019
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 13.11.2019 t. j. v stredu o 16.30 hod. v dome kultúry. Beseda bude
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 občanom, že dnes uskutoční odpočty vodomerov
v Ľudovítove : ul. 9. mája, B. Němcovej a Obrancov mieru. Dňa 13.11. v lokalite Jur.
TOP FARM Topoľnica oznamuje, že dnes o 10.00 hod. bude na parkovisku predávať
vykŕmené husi s pečienkou a drobkami, vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami,
kačacie diely, samotné kačacie pečienky, domáce kurčatá, kuracie diely, sliepky
a kohúty, morčacie prsia, stehná, krídla a krky, domáce vajíčka, v akcii mrazené
morčacie stehná celá aj dolné časti, farmárske kura, kuracie krky, morčacie srdcia
a morčacie pečienky v mrazenom stave. Predajca sa v obci zdrží cca 20 minút.
Súkromný podnikateľ predáva dnes od 10.00 hod. na parkovisku čerstvé vajíčka I. a II.
triedu balené po 30 kusov, cena za balenie je 2,80 a 3,50 €, zemiaky na zimné
uskladnenie balené po 25 kg, cena za kg 0,44 €, 21. týždňové mládky nosnice, 9. a 7.
mesačné nosnice a ročné sliepky, cena za kus je od 2,50 €.
Predajňa mäsa a potravín na ul. Hlavnej č.55 p. Kosztolányi ponúka občanom domáce
výrobky – jaternice, zabíjačkovú kašu, údenú klobásu, slaninu, huspeninu, bravčové
mäso – karé, pliecko, bôčik v cenách 3,79€ /kg.
Západoslovenská distribučná a. s.
vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov
nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy
a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach a to najneskôr do 15.1.2020. Bližšie
informácie sú zverejnené na stránke obce.
Mäso výroba Róbert Gašparík ponúka dnes na parkovisku čerstvé hovädzie a bravčové
mäso za akciové ceny, jaternice, krvavnice, kašu, slaninu, klobásy, tlačenku, paprikový
lalok, držkový paprikáš, huspeninu, domáce párky, špekáčiky, z mangalice ponúka
slaninu, oškvarky a masť.
Pani Markusková oznamuje, že dnes predáva na parkovisku karfiol, kapustu a kel. Po
iné dni sa predaj uskutočňuje na domácej adrese na Štefánikovej 189.

