Obecné správy zo dňa 03.05.2021

Oznamujeme občanom, že dnes a zajtra sa lístky na vývoz TKO nebudú predávať.

Technické služby oznamujú, že v sobotu 8. mája bude kompostovisko zatvorené.

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.
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

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 4.5.2021 o 9:30 hod. predávať:
vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami, samostatné kačacie pečienky, kačacie diely,
droby – podľa dennej nakládky, kačica farmárska s drobmi – nekŕmená, sliepky
a kohúty, domáce kurence a kuracie diely - podľa dennej nakládky, morčacie prsia,
stehná, krídla, domáce vajíčka, paštéty TOP-Farm: Foie gras s tokajským vínom – 5,50
€/ks, kačacia paštéta s brusnicami – 2,60 €/ks, kuracia paštéta s pečeňou – 2,30 €/ks,
kačacia paštéta foie gras – 3,30 €/ks, bravčová pečeňová paštéta – 2,20 €/ks. V akcii
ponúkajú: kačacia pečienka mrazená za 23,00 €/kg, kačacie prsia mrazené za 8,00 €/kg,
kačacie droby mrazené za 2,50 €/kg, kura prémium mrazené za 3,40 €/kg, kuracie krky
mrazené za 1,40 €/kg, kohút mrazený za 2,90 €/kg, morčacie stehná vykostené mrazené za
4,20 €/kg. Objednávky : 0905/ 888 535 (dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne
20 minút.

