Obecné správy zo dňa 25. júna 2020
Obec Palárikovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
„traktorista“. Jedná sa o obsluhu traktora, motorovej vlečky, krovinorezu, kosačky,
motorovej píly a podobne. Termín nástupu je 15. júla. Žiadosti si môžete podávať do 6.
júla. Bližšie informácie nájdete na www.obecpalarikovo.sk alebo na obecnom úrade.
Oznamujeme obyvateľom Orechovej ulice, že dňa 26. júna, v piatok od 8.00 hod sa bude
vykonávať úprava odvodňovacieho kanálu. Žiadame obyvateľov uvedenej ulice, aby
neparkovali osobnými motorovými vozidlami na uvedenom priestranstve.
Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že predaj hydiny pred kvetinárstvom pri Mlyne
sa v piatok 26. júna z technických príčin ruší. Náhradný termín predaja bude 7. júla.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 035 64 93 065.
WELLNESS & RELAX centrum Palárikovo oznamuje občanom, že opäť spustilo svoju
prevádzku WELLNESS CENTRA a REŠTAURÁCIE. Je možné využiť bowling, masáže,
sauny a fittness, avšak z dôvodu obmedzených kapacít je potrebné sa objednať na recepcii
Wellness centra. Zamestnanci Wellness centra sa tešia na Vašu návštevu.
Reštaurácia Eden vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle na letnej terase, ktoré sa
uskutoční v sobotu. Podávať sa budú pečené rebierka, kolená, ryby, kuracie steaky,
klobása, držkový perkelt a francúzske palacinky. Majitelia sa tešia na vašu návštevu.
Reštaurácia u nás na móle vás srdečne pozýva na dni Európskej kuchyne. Podávať sa
budú špeciality z rôznych európskych krajín ako napríklad: halászlé, bryndzové halušky,
sviečková na smotane a mnoho ďalších. Akcia sa začína v piatok o 18:00 a trvať bude až
do nedele. Teší sa na vás kolektív reštaurácie u nás na móle.
Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom
priemysle v Galante – Jasplastik. Práca je vhodná pre ženy a mužov vo veku od 18 rokov.
Jedná sa o pozíciu operátor výroby. Pracuje sa na 4 zmeny a ponúkaný plat je 5,20 €
brutto, plus bonus v hodnote 50,00 € brutto. Jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu.
Stravné lístky sú v hodnote 3,83 € na každý deň. Doprava do zamestnania je zabezpečená
firemnými autobusmi. Agentúra vie zabezpečiť aj ubytovanie. V prípade záujmu
o ponúkanú prácu sa informujte na t. č. 0800 800 019 alebo si vyzdvihnite informačný
leták na obecnom úrade.
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka s pohrebnou omšou so zosnulou
Margitou Šrámekovou, bude dnes o 14.30 v kostole. Rozlúčka na cintoríne bude o 15.00
hod. Dopravu od kostola na cintorín zabezpečí taxi služba.

