Obecné správy zo dňa 5. júna 2020
Oznamujeme občanom a včelárom, že na Ľudovítove, v areáli Komunita sa nachádza roj
včiel. Ak máte vedomosť, komu roj patrí alebo sa stratil, kontaktujte stredisko na
Ľudovítove na tel. čísle 0904 804 099.
Poľovnícka spoločnosť Bažant Palárikovo touto cestou žiada spoluobčanov, aby pri
prechádzkach v našom chotári, nepúšťali svojich psov na voľno, nakoľko prichádza
obdobie liahnutia mláďat. Pes musí byť vedený na vôdzke, aby neprichádzalo k rušeniu
a ohrozeniu zvierat a mláďat. Za pochopenie a rešpektovanie Vám vopred ďakujeme.

Slovenský rybársky zväz v Palárikove oznamuje svojim členom , že v sobotu 6.6.2020 sa
na rybníku Barina so začiatkom o 7.00 hod. uskutoční brigáda. Je potrebné si priniesť
záhradné náradie ( pílky, hrable, nožnice na kry).

Reštaurácia Eden vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle na letnej terase, ktoré sa
uskutoční v sobotu 6.júna. Podávať sa budú pečené rebierka, kolená, ryby, kuracie
steaky, klobása a držkový perkelt. Majitelia sa tešia na vašu návštevu.

Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom
priemysle v Galante – Jasplastik na pozíciu operátor výroby. Práca je vhodná pre ženy a
mužov vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 4 zmeny, ponúkaný plat je 5,20 € brutto plus
bonus v hodnote 50,00 € brutto a stravné lístky v hodnote 3,83 € na každý deň. Jedná sa o
prácu na pracovnú zmluvu. Doprava do zamestnania je zabezpečená firemnými
autobusmi. Agentúra vie zabezpečiť aj ubytovanie. V prípade záujmu o ponúkanú prácu
kontaktuje agentúru na bezplatnom čísle 0800 800 019.

Firma Brant Šurany bude v sobotu 6. júna od 08.00 do 12.00 ponúkať na parkovisku
brúsenie nožov a nožníc, nožov na mlynčeky na mäso, záhradných nožníc a nožov do
kosačiek.

Samostatne zárobkové osoby Liptaiová Katarína a Čambal Ladislav s kanceláriou v Šali
v spolupráci s ekonomicko – obchodnou firmou rozširujú pôsobenie aj v iných mestách a
hľadajú šikovných, ambicióznych ľudí na spoluprácu, ktorí budú mať možnosť viesť a
riadiť svoj tím a vlastnú kanceláriu. Jedná sa o flexibilný pracovný čas s možnosťou
pracovať z domu. Informácie na telefónnych číslach: 0918 918 837, 0908 149 193

