Obecné správy zo dňa 01.06.2021
Oznamujeme občanom, že lístky na vývoz TKO sa 3. a 4. júna, t. j. vo štvrtok a v piatok
nebudú predávať.
Dom kultúry Palárikovo srdečne pozýva všetky deti a rodičov na MEDZINÁRODNÝ
DEŇ DETÍ 5. júna 2021 v Areály OTJ Palárikovo Od 15.00 hod. do 18.00 hod.
Na pódiu na vás čaká o
15.00 hod.
Mr. Bubble a jeho Nezabudnuteľná bublinková šou
16.00 hod.
Vystúpenie žiakov ZŠ v Palárikove
16.30 hod.
Mini disko šou s maskotmi Tárajko a Popletajka
17.00 hod.
Bojko a Zmrzlinka – Z rozprávky do rozprávky
Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenka v Palárikove pozýva všetkých
členov ako aj ďalších seniorov, ktorí majú záujem o členstvo v Jednote dôchodcov
Slovenska, na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 07.06.2021 / v pondelok / so
začiatkom o 14,00 hodine v Dome kultúry Palárikovo. Pripomíname, že úvodom sa budú
vyberať členské príspevky na r. 2021 a tiež odovzdávať fotografie z akcií z r. 2020 a preto
odporúčame, aby členovia prichádzali skôr. Prezentácia sa začne od 13,30h.

p. Markusková oznamuje, že dnes predáva na parkovisku: kel, kaleráb, karfiol, priesady
rajčín a štipľavých paprík.
TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 1.6.2021 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 9,10 €/kg,
kohút mrazený za 3,00 €/kg, kura prémium mrazené za 3,40 €/kg, kuracie srdcia mrazené
za 2,80 €/kg, morčacie stehná vykostené mrazené za 4,20 €/kg, morčacie stehná dolné
mrazené za 3,10 €/kg, morčacie stehná celé mrazené za 4,50 €/kg. Objednávky:
0905/888535(dovoz do obce) Predajca sa v obci zdrží približne 20 minút.

Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že dňa 11.6. t. j. v piatok o 10.00 hod bude pred
Kvetinárstvom pri mlyne predávať: 8 týždňové mladé nosnice 4 druhy, 12 týždňové mladé
nosnice červené, 16 dňové brojlerové káčatá, 16 dňové Mulard husokačky a husokáčerov
a brojlerové kačice na výkrm. Objednávky si treba nahlásiť do 9. júna v Kvetinárstve pri
mlyne alebo na t. č. 0356493065. Kvetinárstvo pri mlyne tiež oznamuje, že má na predaj
planty batatov – sladkých zemiakov.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 12.5.2021 až 13.06.2021 sa uskutoční zisťovanie
o príjmoch a životných podmienkach domácností. V tomto období vybrané domácnosti
navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa
osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného
uvedený aj kontakt na opytovateľa , ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné
overenie. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Spoločnosť ZSE Energia oznamuje, že v najbližších dňoch v čase od 11.00 hod. do 18.30
hod. sa bude po obci pohybovať pracovník ZSE, poskytne vám bezplatné poradenstvo,
analýzu spotreby ako aj informácie o aktuálnych ponukách a akciách. Pracovník ZSE je
označený preukazom predajcu ZSE. Jeho totožnosť si môžete overiť na Zákazníckej linke
ZSE 0850 111 555 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod.

