Obecné správy zo dňa 10.1.2019
Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť kúpou
alebo dedením, aby do 31. januára 2019 podali daňové priznanie na tunajšom obecnom
úrade. Taktiež je potrebné prihlásiť psa od veku 6 mesiacov, v prípade straty alebo
úhynu psa je ho potrebné odhlásiť. Občania, ktorí dovŕšili vek 65 rokov v roku 2018,
alebo sa stali držiteľmi preukazu ZŤP a sú platcami dane z nehnuteľností, môžu
požiadať o úľavu na dani. Zároveň prosíme občanom, ktorí už nebudú odoberať naše
noviny, aby to nahlásili osobne alebo telefonicky na obecný úrad. Občania, ktorí budú
naďalej odoberať noviny, nemusia nič oznamovať.
Dom kultúry v Palárikove Vás pozýva na divadelné predstavenie „Život je taký“.
V hlavných úlohách divadelnej komédie sa predstaví herec Štefan Šafárik s manželkou.
Predstavenie sa uskutoční na budúcu sobotu t.j. 19.1.2019 o 19.00 hodine. Vstupné je
5,- €, predpredaj vstupeniek je od štvrtka 10.1.2019 v Dome kultúry Palárikovo.
Zároveň dom kultúry oznamuje záujemcom o cvičenie jogy, že prvá hodina sa uskutoční
15.1.2019 o 15.30 hod. Cvičenie pod dohľadom skúsenej inštruktorky bude trvať 60
minút. Poplatok za hodinu je 2,- €. Na cvičenie si je potrebné priniesť karimatku
a vodu na pitie.
Farský úrad Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu
dňa 13.1.2019 o 16.00 hod. v našom farskom kostole. Predstavia sa Vám Dominika
Hanko, ženský spevácky zbor Kantáta pri Mestskom kultúrnom stredisku v Šuranoch
a pedagógovia Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča v Šuranoch.
Hydinárska farma Topoľnica oznamuje, že 16.1.2019 t.j.na budúci štvrtok o 10.00 hod.
bude pred Kvetinárstvom pri mlyne predávať 20 týždňové nosnice kus po 5,90 €.
Objednávky sa prijímajú v Kvetinárstve pri mlyne alebo telefonicky na čísle 035/64 93
065.
Oznamujeme fanúšikom country muziky, že dňa 12.1.2019 t.j. v sobotu od 19.00 hod. sa
v prevádzke Biliard na Štefánikovej ul. uskutoční tradičný couantry večer. Na Vašu
účasť sa teší Guzmomuzic – Janko Guzmický a personál Biliardu.
Dom kultúry oznamuje, že dnes od 10.00 hod. sa v DK uskutoční výdaj ošatenia pre
sociálne slabšie rodiny.

