Obecné správy zo dňa 03.06.2021
Oznamujeme občanom, že lístky na vývoz TKO sa dnes a zajtra 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 na domácej adrese predáva karfiol, kaleráb a priesady
rajčín rôzneho druhu.

Reštaurácia Eden oznamuje, že v sobotu 05. júna bude mať v ponuke držkový perkelt,
pečené ryby, kuracie steaky, pečené kolená, rebrá a pečenú klobásu. Objednávky
prijímajú na tel. č. 0911 308 078.
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.

