Obecné správy zo dňa 21.05. 2020
Oznamujeme občanom, že kompostéry na bioodpad z domácností si môžete prevziať
osobne na zbernom dvore na Ľudovítove v pracovných dňoch od 13.00 do 18.00 hod do
22. mája. Výdaj zabezpečuje p. Mária Petrášová
Oznamujeme občanom, že v sobotu 23.05.2020 od 8.00 hod. sa v prípade priaznivého
počasia uskutoční rozvoz kompostérov do domácností. Prosíme občanov, aby kompostéry
od zamestnancov obce prevzali.
Nový obchod textil- obuv ÁZIA CENTRUM nad Jednotou v Palárikove ponúka veľký
výber letného tovaru: oblečenie, obuv pre celú rodinu, rozličný tovar talianskej, tureckej,
poľskej, slovenskej a ázijskej výroby za najlepšie ceny. Každý zákazník za nákup nad 10
€ získa darček. Otvorené: Pondelok --- Piatok od 8.00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do
12:00.
Kvetinárstvo pri mlyne ponúka na predaj planty sladkých zemiakov – batáty.
Farský úrad Palárikovo oznamuje občanom, že štvrtok o 19:00hod. a v nedeľu o 10:00
hod.
môžu
sledovať
svätú
omšu z nášho
kostola
naživo
na
stránke www.farnostpalarikovo.sk
Reštaurácia Eden vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle na letnej terase, ktoré sa
uskutoční v sobotu. Podávať sa budú pečené rebierka, ryby, kuracie krídelká, kuracie
steaky a držkový perkelt. Majitelia sa tešia na vašu návštevu.

Reštaurácia u nás na móle vás srdečne pozýva na dni slovenskej kuchyne. Podávať sa
budú obľúbené slovenské jedlá. Akcia začína v piatok o 17:00 a trvať bude počas celého
víkendu. Teší sa na vás kolektív reštaurácie u nás na móle.

Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že 30. mája o 10.00 hod. bude na parkovisku
pred Kvetinárstvom pri mlyne predávať živú hydinu:
8 týždňové mládky, 17 dňové brojlerové kačice, husokačky a husokáčery Mulard, húsatá
a 7 týždňové morky. Objednávky si môžete nahlásiť v Kvetinárstve pri mlyne alebo na
tel. čísle 035/6493065.
Firma TOMLUX s. r. o. so sídlom v Nových Zámkoch vám ponúka inštaláciu bleskozvodu
na vaše domy, garáže, prístrešky, hospodárske budovy a podobne. Inštalácia bleskozvodu
je dôležitá z hľadiska ochrany majetku pred účinkami bleskov a povinná pri poistení
predmetných nehnuteľností. Cena je individuálna a závisí od veľkosti nehnuteľnosti.
Firma Tomlux ponúka zameranie, cenovú kalkuláciu, realizáciu a revíziu. Kontaktné
údaje sú dostupné na Obecnom úrade.
Oznamujeme rodičom, že zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa predlžuje
do 31. mája 2020. Termín zápisu platí aj pre deti, ktoré nastúpia do MŠ neskôr ako

v septembri 2020. Ak deti nebudú prihlásené do tohto termínu, nebude možné ich
v priebehu školského roka prijať do MŠ. Prihlasovať sa môžete elektronicky, prihlášku
nájdete na webovom sídle školy alebo si môžete papierovú prihlášku vyzdvihnúť v budove
školy, prípadne si ju môžete stiahnuť na webovom sídle školy a vytlačiť. Vyplnené
prihlášky môžete vhodiť do schránky umiestnenej na hlavnej bráne školy. Elektronické
prihlášky netreba tlačiť.
Ďalej oznamujeme, že od 1.6.2020 sa otvárajú materské školy v obmedzenom režime.
Obmedzenie spočíva okrem iného v tom, že v jednej triede môže byť maximálne 15 detí.
Aby sme túto požiadavku mohli splniť, žiadame Vás, aby ste v dotazníku vyjadrili Váš
záujem, prípadne nezáujem o materskú školu v mesiaci jún, najneskôr do piatku 22. mája
a to formou emailu na ms@zspalarikovo.edu.sk, telefonicky na čísle 0907 309 642 alebo
prostredníctvom FB skupiny Materská škola Palárikovo. V prípade, že by záujem bol
vyšší ako stanovený limit v jednej triede, pristúpime k výberu podľa doporučených
kritérií vlády SR, to znamená, že v prvom rade uprednostníme deti rodičov v prvej línii,
pracujúcich rodičov, potom deti rodičov na rodičovskej dovolenke a deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia. Deťom, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so starými rodičmi
v záujme ochrany zdravia tejto rizikovej skupiny navštevovanie materskej školy zatiaľ
neodporúčame.
Vážení rodičia, od 1 júna sa otvárajú základné školy pre žiakov 1. až 5. ročníka
v obmedzenom režime. Obmedzenie spočíva okrem iného v tom, že v jednej triede môže
byť maximálne 20 detí. Aby sme túto požiadavku mohli splniť, žiadame Vás, aby ste
v zisťovanom dobrovoľnom záujme vyjadrili Váš záujem prípadne nezáujem
o vyučovanie v základnej škole v mesiaci jún najneskôr do nedele 24.mája a to formou:
v systéme Edu Page do 24.5. do 23.59 hod, po tomto termíne už prihlasovanie nie je možné.
Elektronicky na skola@zspalarikovo.edu.sk zaslaním vyplnenej prihlášky alebo na
telefonicky na číslach 035/6493212 alebo 035/64932013 v čase od 8.00 do 13.00 hod.
V prípade, že by záujem bol vyšší ako stanovený limit v jednej triede, pristúpime k výberu
podľa doporučených kritérií vlády SR, to znamená, že v prvom rade uprednostníme deti
rodičov v prvej línii, pracujúcich rodičov, potom deti rodičov na rodičovskej dovolenke
a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Deťom, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
so starými rodičmi v záujme ochrany zdravia tejto rizikovej skupiny navštevovanie školy
zatiaľ neodporúčame.

Zamestnanci kaštieľa pre vás pripravujú v sobotu (23.05.) špeciality z grilu. Podávať sa
bude grilovaný hermelín, ríbezľový džem a toast za 2,90€, kuracia cigánska za 3,50 €,
kurací steak v pivnej marináde a šalát za 4,70 €, divinový guláš a chlieb za 4,90 €.
Chýbať nebudú sladké vafle, zmrzlina, káva či chutné domáce limonády.
Novinkou je čapované pivo Pilsner Urquell 12% a čapovaná kofola. Okrem bohatej
ponuky, bude počas tohto dňa rozšírená aj letná terasa kaštieľa. V prípade záujmu Vám
jedlo aj radi zabalia a to úplne zdarma. Naďalej platia mimoriadne hygienické opatrenia
a pri návšteve letnej terasy Vás prosia o ich dodržiavanie. Terasu nájdete zo zadnej strany
kaštieľa. Otváracia doba je od 14 do 21 hod. Bližšie informácie na t. č. 0905 425 305.

