Miestny rozhlas 11.09.2020

Oznamujeme občanom, že dnes o 12:00 hod sa uskutoční akustické preskúšanie sirén.

OTJ Palárikovo oznamuje fanúšikom futbalu program futbalových družstiev. V sobotu
12.9.2020 hrá prípravka U11 o 10.00 h. vo Veľkom Kýri starší žiaci U15 hrajú o 13.30 h.
na domácom ihrisku s Rastislavicami a po nich o 16.00 h. hrá dorast s dorastom Bíne.
V nedeľu 13.9. 2020 hrajú dospelí na domácom ihrisku s mužstvom SDM Dominik Nové
Zámky. Začiatok stretnutia je o 16.00 h. V utorok 15.9.2020 hrajú naši najmenší,
prípravka U9 na domácom ihrisku turnaj so začiatkom o 9.30 h.

Reštaurácia Eden vás pozýva na posedenie pri dobrom jedle, ktoré sa bude konať
v sobotu. Podávať sa budú pečené kolená, ryby, klobása a kuracie steaky. Zároveň vás
pozýva 19. septembra, t. j. v sobotu na posedenie, kde sa bude podávať hovädzí tatársky
biftek, bryndzové halušky a vyprážaná bravčová panenka. V ponuke budú produkty
firmy Rudolf Jelínek za zvýhodnené ceny.

Reštaurácia u nás na móle, vás srdečne pozýva na dni ázijskej kuchyne. Podávať sa budú
obľúbené sushi a ázijské špeciality. Akcia začína v piatok o 18:00 a trvať bude až do
odvolania. Teší sa na vás kolektív reštaurácie u nás na móle.

Mäsiarstvo ATI ponúka široký sortiment salámových výrobkov a údené mäsá.
V akciových cenách ponúka karé bez kosti 4,90 € / kg, plece 3,90 € / kg, krkovičku s kosťou
3,90 € / kg, karé s kosťou 3,79 € / kg. Akcia platí do vyčerpania zásob.

Cirkus-varieté Karlson usporiada dňa 16. septembra o 17.00 hod na ihrisku OTJ výstavu
s prednáškou o živote plazov z Ameriky, Ázie, Afriky a z Európy. Budete mať možnosť
oboznámiť sa zblízka s hadmi, krokodílmi, pavúkmi, jaštermi a jaštericami. Vstupné je 4
€, pre do 14 rokov 3 € a ZŤP majú 50 % zľavu. Vozíčkari majú vstup zdarma.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, že rozlúčka so zosnulým Petrom Šilhavíkom z ulice
Mederskej, bude dnes o 15.00 hod v kostole. Rozlúčka na cintoríne bude o 15.30 hod.

