Obecné správy zo dňa 30.04.2021

p. Markusková oznamuje, že bude zajtra predávať na parkovisku muškáty, surfinie a iné
druhy kvetov a zelerové priesady.
__________________________________________________________________________
Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa 30.04.2021 je otvorená nová predajňa 101
Drogérie na ulici Poštovej č.14. Otváracia doba je v pondelok – piatok od 8.00 do 18.00
hod, v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Zamestnanci novootvorenej predajne Vás srdečne
pozývajú a tešia sa na vašu návštevu.
___________________________________________________________________________
Oznamujeme občanom, že na budúci týždeň v pondelok a v utorok, t. j. 3.5. a 4.5. sa lístky
na vývoz TKO nebudú predávať.
Technické služby oznamujú, že v sobotu 1. a 8. mája bude kompostovisko zatvorené.
___________________________________________________________________________
Pestovateľ z Tvrdošoviec oznamuje, že v sobotu 1. a 8. mája bude na trhovisku predávať
čerstvú zeleninu, priesady a kvety.
__________________________________________________________________________
Vojtech Kosár oznamuje občanom, že 1.5.2021 v sobotu od 8.00 do 10.00 hodiny na
parkovisku pred domom kultúry bude predávať domáce vykŕmené husokačky s
drobkami a pečienkou.
___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčania,
práve prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorý sa nemohli sčítať
sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na
adrese Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82 alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle
035 640 63 75. Sčítajte sa do 13. júna pomocou asistentov a pomôžte tak našej obci
a celému Slovensku. Viac informácií na obecnom úrade alebo na www.scitanie.sk.

________________________________________________________
Obec Palárikovo dňa 1.mája 2021, t.j. v sobotu od 8.00 hod. organizuje brigádu „ Za
krajšiu obec“. Cieľom brigády je spoločné čistenie jarkov, zber drobného odpadu v obci.
Zraz dobrovoľníkov bude pred požiarnou zbrojnicou na ulici Pod lipami. Vzhľadom na
súčasnú pandemickú situáciu budú po raňajšom zraze vytvorené 5 členné skupiny. Ak
máte možnosť, prineste si so sebou lopatu alebo hrable. Za Vašu účasť a pomoc vopred
ďakuje organizačný tím.
___________________________________________________________________________

Obec Palárikovo ako organizátor dobrovoľníckej činnosti v rozsahu 32 hodín mesačne
v zmysle zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi oznamuje občanom
poberajúcim dávku v hmotnej núdzi, ktorým vznikla na základe uzatvorenej ponuky na
rok 2021 povinnosť zúčastňovať sa na vykonávaní menších obecných služieb, že výkon
ich aktivačnej činnosti začína dňom 1.5.2021 t.j. v sobotu o 8.00 hod. Zraz bude pred
požiarnou zbrojnicou. Upozorňujeme, že nesplnenie si uvedenej povinnosti má za
následok neospravedlnenie neprítomnosti na výkone aktivačnej činnosti.
Reštaurácia Eden oznamuje, že v sobotu 1. mája bude mať v ponuke držkový perkelt,
pečené ryby, kuracie steaky, pečené kolená, rebrá a pečenú klobásu. Jedlo si budete môcť
vyzdvihnúť od 12.00 hod. Objednávky prijímajú na tel. č. 0911 308 078.
___________________________________________________________________________
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ K. Strmeňa v Palárikove oznamuje rodičom, že zápis detí do
materskej školy sa uskutoční v dňoch od 10.05.2021 do 14.05.2021
 Elektronickou prihláškou, ktorú nájdete na webovom sídle školy
 Zaslaním žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie na mailovú adresu
ms@zspalarikovo.edu.sk
 Vyplnením papierovej žiadosti a vhodením do schránky na bráne školy
 Predprimárne vzdelávanie je od septembra 2021 povinné pre deti, ktoré dovŕšia vek
5 rokov do 31. augusta 2021
___________________________________________________________________________
Mäsiarstvo ATI ponúka široký sortiment salámových výrobkov, rôzne druhy klobás,
hovädzie a bravčové mäso. V akcii ponúka bravčové karé v cene 3,90 € / kg. , bravčové
pliecko 3.90 /kg, stehno 3,79/kg, br. Bok 3,50/kg, hov. lýtko 7,90/kg, sviatočnú šunku
údenú 6,90 / kg a ostatné mäsové výrobky. Akcia platí od dnes do vyčerpania zásob.

________________________________________________________
Stavebná spoločnosť PROSPECT s.r.o. ponúka uskladnenie stavebného betónového
odpadu do 50cm zdarma na stredisku recyklácie, na Tvrdošovskej ceste v Nových
Zámkoch. Ostatný stavebný odpad zmesový, asfaltový, betónový nad 50 cm je možné
uskladniť na stredisku, prípadne dopravu zabezpečí spoločnosť PROSPECT v rámci
platného cenníka. V prípade záujmu kontaktujte recyklačné stredisko v Nových
Zámkoch na tel. čísle: 0951 300 300.
___________________________________________________________________________
Syncreon, špecialista na internú logistiku s viac ako 2000 zamestnancami, hľadá 400
nových kolegov pre prácu v závode na výrobu automobilov v Nitre.
Poskytované benefity: 13. plat, mesačný bonus, vodičský kurz na vysokozdvižný vozík
zdarma a ďalšie benefity. Pracuje sa len 4 dni v týždni. Ak sa chcete podieľať na zrode
Offroadovej legendy , viac informáciíí získate na www.syncreon.sk .

________________________________________________________
Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že dňa 6.5.2021 o 10.00 hod. bude na parkovisku
pred Kvetinárstvom pri Mlyne predávať 15 týždňové nosnice, 8 dňové brojlerové káčatá,
husokačky, husokáčerov Mulard, húsatá a 7 a pol týždňové morky. Objednávky môžete
nahlasovať do 4.5.2021 v Kvetinárstve pri Mlyne osobne alebo na tel. čísle 64 93 065.
___________________________________________________________________________
Smútiaca rodina oznamuje občanom, že pohrebná rozlúčka so zosnulou Martou
Hudákovou bude v sobotu 1.5.2021 o 15.00 hod. na cintoríne.

