Obecné správy zo dňa 16.01.2020
Oznamujeme občanom, že žetóny na vývoz TKO sa budú predávať a vymieňať každý
pracovný deň od 8.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 15.00 hod. V sobotu 25. januára sa
budú žetóny predávať od 8.00 do 12.00 hod.
Technické služby oznamujú, že vzhľadom k tomu, že prišlo k zmene v likvidácii
komunálneho odpadu, bude obec realizovať vývoz TKO iba zo smetných nádob. Odpad,
ktorý bude mimo smetných nádob, nebude vyvezený.
Oznamujeme občanom, že dňa 24. januára sa budú po uliciach zbierať odzdobené živé
vianočné stromčeky a 25. januára od 08.00 do 12.00 môžete priniesť na kompostovisko
vianočné stromčeky.
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť – kúpou, dedením,
aby do 31.01.2020 podali daňové priznanie na tunajšom obecnom úrade. Taktiež treba
prihlásiť psa, a to od veku 6 mesiacov alebo v prípade straty odhlásiť psa.
Občania, ktorí dovŕšili v roku 2019 vek 65 rokov, alebo sa stali držiteľmi preukazu ZŤP
a sú platcami dane z nehnuteľnosti, môžu požiadať o úľavu na dani.
Združenie rodičov pri ZŠ v Palárikove Vás srdečne pozýva na VII. fašiangovú
zabíjačku, ktorá sa bude konať dňa 18. januára od 10:00 hod v areáli ZŠ. Čaká na Vás
predaj zabíjačkových špecialít, a to: jaternice, klobása, tlačenka, krvavničky, šišky,
varené víno, hriatô, muzika a dobrá nálada. Výťažok z akcie ide na rozvoj ZŠ
v Palárikove.
Oznamujeme fanúšikom country muziky, že v sobotu, 18. januára od 19.00 hod. sa
v prevádzke BILIARD uskutoční posedenie pri country hudbe. Na vašu účasť sa teší
GUSMOMUSIC – Janko Guzmický a personál BILIARDU.
Mäsiarstvo ATI ponúka široký sortiment salámových výrobkov, údené karé, krkovičku
a hovädzie mäso. A akciových cenách ponúka: karé s kosťou 4,69 €/kg, krkovička
s kosťou 4,29 €/kg, bok s kosťou 3,95 €/kg, bravčové plece 4,90 €/kg, panenka 5,90 €/kg.
Akcia platí od dnešného dňa.
Oznamujeme občanom, že dňa 13. januára zomrel veľadôstojný pán Cyril Lieskovský,
ktorý v našej farnosti pôsobil v rokoch 2012 – 2017. Pohrebný obrad sa bude konať
v sobotu 18. januára o 11. hodine v kostole Najsvätejšej trojice v Cabaji. Odchod
autobusu na pohreb zosnulého veľadôstojného pána bude v sobotu 18.1.2020 o 9,30 hod.
z parkoviska od Domu kultúry. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kostole.

