Obecné správy zo dňa 30. júna 2020
Oznamujeme poberateľom dávok v hmotnej núdzi, že odo zajtra, nastupujú na aktivačné
práce o 08.00 hod. Nástup na pracovisko je v tento deň povinný.
Červený kríž v Palárikove v spolupráci s Domom kultúry a Občianskym združením
Inšpirujme svet oznamuje, že dňa zajtra v čase od 9.00 do 14.00 si môžu občania prísť
zobrať oblečenie a obuv pre všetky vekové kategórie zdarma.
Termálne kúpalisko Tvrdošovce s.r.o. oznamuje svojim návštevníkom, že letná sezóna
2020 termálneho kúpaliska sa začína dňa 1.7.2020 o 10.00 hodine. Letná otváracia doba
termálneho kúpaliska v mesiacoch júl a august je v pondelok a vo štvrtok od 10.00 hod do 18.00
hod a v dňoch utorok, streda, piatok, sobota a nedeľa od 10.00 hod do 19.00 hod. Cena vstupenky
pre dospelých je 4 € a pre deti 2 €. 5-vstupový lístok pre dospelých stojí 15 € a pre deti 7 €.
Parkovanie je bezplatné.

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.
Predajňa ELBA elektro vNových Zámkoch oznamuje svojim zákazníkom, že v rámci
letnej akcie rozšírila svoj sortiment o nástenné klimatizácie. Prežite horúce letné mesiace
v osviežujúcom prostredí domova a zaobstarajte si nástennú klimatizáciu za vynikajúcu
cenu priamo z predajne ELBA v Nových Zámkoch. Neváhajte a zabezpečte si
klimatizáciu ešte pred letnou sezónou. Klimatizácie ponúkajú aj na výhodné splátky.
Všetkých zákazníkov srdečne očakávajú v predajni Elba elektro v Nových Zámkoch pri
mestskom úrade.
Oznamujeme občanom, že povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote sa bude konať
dňa 04.07.2020, t. j. sobota na ul. Pivničnej od 8.00 do 8.30 hod, na Drahách od 8.30 do
9.50 hod, pri kaštieli od 10.00 do 11.30 hod, pri Požiarnej zbrojnici od 11.30 do 12.20 hod,
U Montyho od 12.30 do 13.10 hod, na Kerestúri od 13.15 do 14.00 hod, THS Remeselnícka
ul. od 14.10 do 14.45 hod a na Ľudovítove pri kríži od 15.00 do 15.30 hod. Podľa novely
zákona o veterinárnej medicíne nie je možné ošetriť (vakcinovať zviera) ktoré nie je
čipované. Chovatelia, ktorí nemajú zvieratá čipované, budú môcť byť označené na mieste
za cenu 12 €, cena zahŕňa mikročip, aplikáciu a registráciu v Centrálnom registri
spoločenských zvierat. Chovatelia prineste si so sebou očkovacie preukazy
a OBČIANSKE PREUKAZY V PRÍPADE ČIPOVANIA. Cena očkovania proti besnote
jedného zvieraťa je 5,00 € Bude možnosť očkovania aj kombinovanou vakcínou za 10,00
€ očkovanie mačiek, čipovanie zvierat, vydávanie petpasov, odčervenie, predaj

antiparazitárnych obojkov. Žiadame o dodržiavanie bezpečného odstupu a používanie
rúšok. V prípade nepriaznivého počasia bude určený náhradný termín.

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dnes od 9:30 hod. predávať na parkovisku:
kačicu farmársku s drobmi nekŕmenú, kačaciu masť v skle – 2,50 €/ ks, domáce vajíčka
(10ks v balení) 2,50 €, vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie
pečienky mrazené, kačacie diely a droby mrazené podľa dennej nakládky, sliepky
a kohúty, domáce kurence a kuracie diely podľa dennej nakládky, morčacie prsia, stehná,
krídla, kuracia šunka, hydinový parízer, hydinová tlačenka, hydinové špekačky,
debrecínske hydinové párky, viedenské hydinové párky, gril klobása so syrom. V akcii
ponúkajú: morčacie stehná mrazené za 4,50 €/kg, morčacie stehná dolné mrazené za 3,10
€/kg, sliepku mrazenú za 2,90 €/kg, kohút mrazený za 2,90 €/kg, kuracie srdiečka mrazené
za 2,80 €/ kg. Objednať si môžete na tel. č. 0905/ 888 535. Predajca sa v obci zdrží
približne 20 minút.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka s pohrebnou omšou so zosnulým
Vincentom Stoklasom bude dnes o 15.00 hod v kostole. Rozlúčka na cintoríne bude
o 15.30 hod.

