04/2012

NOVINY OBECNEJ SAMOSPRÁVY

NAŠE NOVINY


„...a motto nech napíše sám život...“

Medovníkový betlehem a perníkové figúrky
vytvorila pani Paulína Hlavatá

GÁŇ
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Vážení spoluobčania
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom či pracovnom živote. Je to však aj
čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či
nestihli urobiť.
Život človeka je sám o sebe pestrý, veď každého z nás postretli ako zlé dni
naplnené trápením, smútkom a nezdarom, tak i dni dobré, veselé, radostné a šťastné.
Práve na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa
prekážok, ktoré určite počas chodu života prídu.
Milí spoluobčania, želám Vám, viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti,
viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom
živote.
Bc. Denisa Ivančíková, starostka obce

Čas plynie ako voda... Len nedávno som sa Vám prihovárala a predstavovala prvé - nulté
číslo „Našich novín“. Ani sme sa nenazdali a už oslavujú svoje prvé narodeniny.
Dúfam, že splnili to, čo sme si na začiatku stanovili, hlavne, že noviny budú o Vás pre Vás
a o dianí v našej obci. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na ich tvorbe, vydávaní
a zaželať aj im veľa úspechov a aby mali „Naše noviny“ stále viac čitateľov.
Bc. Denisa Ivančíková, starostka obce

Spomienkový memoriál pre Peťa...
FK Slovan Gáň pripravuje a zároveň pozýva všetkých na „II. ročník
Memoriálu Petra Babica“, kde si za účasti štyroch mužstiev uctíme pamiatku
tohto mladého športovca, ktorý navždy ostane v našich srdciach.
Turnaj vo futbale sa uskutoční v telocvični Gymnázia v Galante dňa
28.01.2012 od 13.00 hod.
Svoju účasť na tomto turnaji prisľúbili mužstvá z obcí:
Veľká Mača, Povina /Kysuce/, Podnikatelia – Galanta, Gáň
FK Slovan Gáň
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Predvianočné prekvapenie …
Blížili sa vianočné sviatky, ktorých hlavným znakom je blízkosť tých najbližších, tolerantnosť či láska.
Sila Vianoc a čas pokoja sa stala hnacím motorom našej pani starostky a absolvovala púť návštev v domovoch dôchodcov, v ktorých si nažívajú niektorí z našich spoluobčanov:

p. Silvestra Oravca;

p. Máriu Martinkovú

p. Helenu Jančiovú;

p. Annu Suchopovú

p. Máriu Baťkovú
Pre všetkých bola návšteva pani starostky veľkým a milým prekvapením. Každý z nich má väčšie či
menšie zdravotné problémy, ale aj napriek tomu si radi spomínajú na časy, keď ešte bývali vo „svojej“ malebnej dedinke Gáň .
Počas rozprávania prejavili spokojnosť so životom v ich terajších domovoch. Sú radi, že je o nich dobre
postarané, majú všetko, čo potrebujú a hlavne nie sú opustení.
Boli vďační za pozornosť, ktorú im pani starostka svojou návštevou prejavila a za drobnosti, ktoré im
priniesla.
Pani starostka bola v troch rôznych domovoch, ale všetky jej stretnutia končili zo strany obyvateľov
rovnako: „Nezabudnite všetkých pozdravovať.....“

OcÚ, Jana Luptáková

Cena obce pre p. Michala Valúšeka za zbierku „Od súmraku do úsvitu“...
V mesiaci november 2011 sme p. Michalovi Valúšekovi odovzdali „Cenu obce“
za kultúrne bohatstvo v podobe básnickej zbierky „Od súmraku do úsvitu“.
Michal Valúšek sa narodil 29.09.1931 v Gáni, v rodine otca kováča a matky
domácej, ako druhý syn z troch súrodencov. Ako trinásťročný sa zúčastnil súťaže
„Literárny a výtvarný Trenčín“, kde získal druhé miesto. Je spoluautorom významnej
publikácie Šoporňa – minulosť a súčasnosť 1251-2001. Autor množstva článkov a
úvodníkov. Písal i recitoval z vlastnej i slovenskej tvorby. Jeho tvorba zostávala dlhé
roky utajená. Až Almanach Nitra 2005 uverejnil básne „Cudzím a našim médiám“ a
„Filozof“. Zbierku autor rozdelil na tri časti: Domovina, Od súmraku do úsvitu a Ako
išiel čas. V prvej časti odkrýva svoje city a pocity k rodnej zemi, rodisku a rodine...
„Dedinka moja malá, nie väčšia ako dlaň pri žiari mesiaca... Boh jej Gáň meno
dal...Moja malá...
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Jeseň je krásna, každý rok oblieka prírodu do pestrofarebného šatu. Aj keď vonku býva
v tomto období nevľúdne počasie, tento
rok to bolo inak. Slniečko sa na nás
usmievalo a vlievalo optimizmus do
beztak radostnej atmosféry.
Už od rána sme sa v našej
materskej škole tešili, že už po
olovrante prídu maminy, ockovia, či
starí rodičia. Nastala chvíľa, na ktorú
sme sa dlho tešili - Tekvičková slávnosť.
Jesenné dekorácie vo vstupnej časti
areálu navodili tú pravú atmosféru a
rodičia so svojimi ratolesťami začali
rozvíjať svoju fantáziu a tvorivosť.
Obyčajné tekvičky sa razom menili na
rôzne postavičky, zvieratká či dokonca
vláčik.

Prekvapenie pre zúčastnené deti pripravili rodičia Timka
Mészarosa. Ktože by nemal rád pizzu. Maškrtné jazýčky si pochutili
a všetci nabrali silu do ďalšej práce. Kým mamičky dokončievali
svoje diela, deti si pochrumkávali aj z ďalších dobrôt - pagáčikoch
od maminky Matúška Takáča a teplom čajíku. Rodičom sa aj takto
chceme za milý dar poďakovať. Fotoaparáty cvakali ostošesť, a
preto spomienky na jesenne zafarbenú atmosféru sa isto tak skoro
nevytratia.
Keďže sme sa chceli dlho tešiť z dielok detí a ich rodičov, urobili sme si pri vstupe do budovy malú výstavku. Každé ráno, ešte za tmy, sa svetlonosi rozžiarili, a vítali deti prichádzajúce do materskej
školy. Že to bolo krásne divadlo tmy a svetla - o tom svedčia aj úprimné slová obdivu okoloidúcich. I to je pre všetkých odmenou.

Kolektív MŠ
„Už i nám jeseň zavítala,
do chotárov, na polia.
Deti vonku lietajú,
šarkana už chystajú...“

V uplynulom roku sme si i my uctili príchod
jesene sprevádzajúci ihrajúcimi sa farbami
stromov či poletujúcimi listami vo vetre...
Jednu veternú sobotu (5. novembra 2011)
sme sa rozhodli stretnúť v Kultúrnom dome
v Gáni, kde sme si vytvárali krásnych šarkanov.
Pozvaní boli malí i veľkí. Na naše potešenie nás
bolo neúrekom. Každý jeden účastník si vytvoril
vlastného pestrofarebného šarkana...
.
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Jeseň je obdobím, kedy v záhradách
dozrieva tekvica. Využíva sa hodne na
dekorácie, v kuchyni na prípravu chutných jedál a veľmi populárna je medzi
deťmi, pretože z gigantických si vyrezávajú strašidlá. Vyrezávanie tekvíc je známe
po celom svete od Anglicka až po Čínu.
Napríklad v takej Číne slúži tekvica pre
väčšinu čínskych receptov ako zelenina.
Existujú aj recepty na dezerty, ale nie je
ich príliš veľa. A, samozrejme, ako každý
pokrm v čínskej kuchyni, slúži aj na medicínske účely – na úľavu pri bolestiach a na
detoxikáciu.
Keďže nie sme v Číne, ale na Slovensku my
sme si naše gigantické tekvičky spoločne ozdobili.
Do prác sa zapojili ako deti, tak aj rodičia. Zdobenie
a vyrezávanie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome
v Gáni v októbri 2011.
Tie najkrajšie tekvičky neostali bez povšimnutia, keďže sa ocenili tie najkrajšie a nápaditejšie.
Samozrejme všetky deti dostali sladkú odmenu.
Tekvičky boli presunuté do vestibulu kultúrneho domu, kde sa na ne mohol každý občan prísť
pozrieť.
BP
Listy farbu chytajú,
na zem hneď aj skackajú,
šarkan už aj hore lieta ,
raduje sa každé dieťa.

Netrvalo dlho a nezbedné
šarkany poletovali po oblohe.
Nie len deti mali radosť zo
šarkanov,

ale

aj

rodičia

z fantázie a úsmevu ich ratoliestok.
Pevne veríme, že tohtoročná „Šarkaniáda“ zanechala
vo všetkých príjemné pocity,
ktoré si budeme každoročne
oživovať .

BP
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Mikuláš – čo mi dáš?

Kolektív MŠ

Začiatok decembra neodmysliteľne patrí príchodu Mikuláša. Vyčistené
čižmičky, úsmev na detských tvárach a iskričky v očiach – to je vždy krásny
okamih. I my dospelí vtedy akosi podvedome opäť prežívame naše detské
spomienky.
Mikuláš tento rok prišiel do kultúrneho domu. Deti ho chceli potešiť,
a tak v materskej škole pripravili vianočnú výzdobu na obecný stromček.
Každý chcel prispieť vlastným výtvorom – zvončekom, salónkou, či inou
ozdobou. Ich snaženie nevyšlo nazmar, Mikuláš bol naozaj štedrý. Všetci
odvážlivci, ktorí mu povedali básničku, odišli so sladkým balíčkom. Rozlúčili
sme sa piesňami a prianím, aby sme sa stretli o rok znova.
Veľké a skutočné prekvapenie nás všetkých malých i veľkých čakalo
v pondelok. Nič netušiac sme sa v šatni pripravovali na vychádzku. Vtom ktosi zazvonil a my sme za sklom videli
iba červenú siluetu.
„Žeby Mikuláš,“ žartovali sme. A skutočne. Pán zo severného pólu osobne. Kamsi nás volal. Keďže sme
poslúchali, niečo pre nás mal. Bol to nezvyčajný a iste veľmi milý pohľad: dedinou šiel Mikuláš a za ním hŕba detí.
Zaviedol nás do obchodu – práve tu mal zložené vrece sladkostí. No nerozdával hocikomu. Deti museli ukázať, čo
vedia. A vedia toho hojne. Pieseň venovaná Mikulášovi ho určite potešila.
Veľké ďakujeme chceme odkázať všetkým, ktorí sa o toto spestrenie postarali. Bolo to nefalšované prekvapenie pre nás všetkých.
Kolektív MŠ

Zároveň patrí veľká vďaka účinkujúcim z divadelného
krúžku Deti klasov alias Art Kids za umelecký zážitok
a jednotlivé výkony. Ďakujem za podporu a sponzoring
Nadácii Orange a starostke obce.
Mgr. Barbora Pekarová
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Vôňa Vianoc v materskej škole
Vianočný čas je jedným z najkrajších v roku. Príprave na Štedrý deň síce predchádzajú rôzne nákupy, no chvíle zhonu vystrieda okamih uvoľnenia – zhotovenie výzdoby i tradičné pečenie medovníkov. Tú pravú sviatočnú atmosféru
navodí práve vôňa škorice, vanilky, medu či klinčekov.
Deti v materskej škole vianočnú vôňu vytvorili veľmi rýchlo. Drobnými rúčkami a šikovnými prstíkmi zhotovili
drobné voňavé ozdoby i i vianočné dekorácie. Malé gazdinky v zásterkách a kuchárskych čiapkach sa len tak zvŕtali.
Vaľkali, vykrajovali, piekli. Náladu umocňovali tíško znejúce koledy. A akože by to bolo, neochutnať, čo sme si napiekli!
No dominantou bol beztak vianočný stromček. Živý, veľký, voňavý a náš! Veľká bola naša radosť. Chceme sa o ňu podeliť i s rodinou Benovou, ktorá nám
stromček darovala a poďakovať sa zaň. Rozžiarené
očká detí a obdiv, s ktorým na strom vzhliadali, stáli za
to.
Naše predvianočné stretnutie bolo už tradične
trojgeneračné. Deti, ich mamičky i pani Paula Hlavatá,
ktorú vždy veľmi radi vidíme. Svojou zručnosťou a
nápaditosťou nás dokáže vždy inšpirovať a motivovať.
Ďakujeme za ochotu prísť medzi nás.
Vôňa čerstvých medovníčkov nás odprevádzala domov. Rozlúčili sme sa básňou:
Medovníkom vonia dom,
Zvonček zvoní bim - bam - bom.
Zlatá hviezda nebom letí,

„Vianoce sú“, kričia deti.

Tvorivé dielne
V Kultúrnom dome v Gáni sme sa
spoločne stretli 22.12.2011, aby sme si
upiekli a ozdobili svoje sladučké perníčky.
Nechýbala múka, receptár, zásterka,
občerstvenie, deti, rodičia, vyšľahaný
sladučký bielok, odborný dohľad či rozžiarené detské očká...
Presne v tomto duchu sa niesli tohtoročné tvorivé dielne.
OcÚ

Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí...
Nedeľa 27.11.2011 bola výnimočná - patrila našim novonarodeným. Radosť do našej obce prichádzala postupne
po celý rok 2011. Toto sú naši najmenší a najmilší:
Tamarka Cholujová, Tamarka Takáčová,
Miško Kotman,
Jenifer Vöröšová,
Eliška Dovinová,
Erika Báncziová,
Damianko Psota,
Šimonko Bucko
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Šachový klub PRIAZNIVCOV ŠACHU A DÁMY
uskutočnil v tradičnom hracom čase a dni o 17. hod v utorok 27.12.2011 v KD
I. VIANOČNÝ TURNAJ V DÁME pre všetkých mladých a starších

Poďakovanie za sponzoring na ceny a malé občerstvenie patrí priaznivcom šachového klubu, starostke
obecného úradu, f. Aquasystem Bratislava
Ing. Jankovič , Gáň

PORADIE SÚŤAŽIACICH:
STARŠÍ ŠACHISTI
PORADIE

1. Eduard Hupka
2. Vladimír Radimák
3. Peter Gazdík
4. Bohuš Čemez
5. Ervin Dovina
6. Eduard Bublinec
František Jankovič st.
7. Oto Ambruš
8. Veronika Jankovičová
9. Boris Blaho
10.Ľuboš Radimák
11.Peter Ormandík
12.Michal Blaho
13.Milan Horník
14.Dominika Horváthová
15.Veronika Babicová

MLADŠÍ ŠACHISTI
POČET BODOV
Na 15 zápasov

PORADIE

POČET BODOV
Na 7 zápasov

12
11,5
11
10,5
9,5
8,5

1.Barbora Jankovičová
2.Kristian Danišovič
3.Lucia Miková
4.Patrik Babic
5.Benedika Babicová
6.Nicolas Žigo

6,5
5,5
4
4
3,5
2,5

8
7
7
6,5
6
6
4,5
3,5
1

7.Kamila Šimeková
8.Lucia Hatasová

1,5
0,5

Po bojovom zápolení na šachovom poli, bolo nasledovné poradie :

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
STARŠÍ ŠACHISTI /15 hier/

1.E.Hupka
2.V.Radimák
3.P.Gazdík

MLADŠÍ ŠACHISTI /7 hier/

12
11,5
11

1.B.Jankovičová
2.K.Danišovič
3.L.Miková

6,5
5,5
4

Vďaka patrí súťažiacim za účasť a pozývame všetkých záujemcov o šachové hry, každý utorok
o 17.hodine do kultúrneho domu.
Ing.Jankovič
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Hoci nie sme najlepší, najslávnejší, najúspešnejší, najpopulárnejší ….
Už dávno nestačí, aby bola futbalová lopta iba guľatá, ale futbal treba aj hrať.
Mužstvo skončilo po jesennej časti súťaže ročníka 2011-2012 na 6. mieste súťaže II. triedy
okresu Galanta.
ODOHRATÉ ZÁPASY
Čierna Voda –
Gáň –
Vozokany –
Šalgočka –
Gáň –
Pusté Úľany –
Gáň –
Abrahám –
Hoste –

Gáň:
Pata:
Gáň:
Gáň:
Kráľov Brod:
Gáň:
Veľký Grob:
Gáň:
Gáň:

2:1 - /gól Martin Horváth/
1:4 - /gól Martin Horváth/
2:1 - /gól Stanislav Šuran/
3:0
1:1 - /gól Jozef Stranovský/
2:1
2:0 - /góly Juraj Daniš, Roland Hegeduš/
0:2 - /góly Martin Horváth, Matej Ambruš/
2:3 - /góly Stanislav Šuran, Martin Dudáš, Martin Horváth/

Po skončení súťaže a dvojtýždňovej prestávke mužstvo začalo s prípravou na jarnú časť v telocvični
„Stredného poľnohospodárskeho učilišťa v Galante“, kde sa trénuje jedenkrát týždenne.
Verím, že kroky, ktoré pripravujeme v budúcom roku, budú úspešnejšie a pritiahnu viac športových
fanúšikov.
Naši žiaci skončili v skupine „B“ okresu Galanta v jesennej časti ročníka 2011 – 2012 na 11. mieste.
Kolektív mužstva tvoria chlapci vo veku 10-13 rokov, čo je pre nich z jednej stránky nevýhoda. Stretávajú
sa v súbojoch s chlapcami, ktorí sú vekovo starší, ale naši chlapci zbierajú skúsenosti, ktoré v budúcej
sezóne určite zúročia.
ODOHRATÉ ZÁPASY
Veľký Grob –
Pata –
SládkovičovoGáň –

Gáň
Gáň
Gáň
Šalgočka

3:1
4:0
7:3 /góly David Regec, Marko Kurucz 2x/
6:0 /góly Jozef Sameš 2x, Marko Kurucz, Franko Kotlár,
Martin Marcius, Erik Maškovič/
Dolná Streda – Gáň
14:0
Abrahám –
Gáň
1:1 /gól Lukáš Horák/
Veľká Mača – Gáň
4:2 /góly Erik Maškovič, Lukáš Horák/
Gáň –
Pusté Úľany 0:2
Na záver by som sa chcel touto cestou poďakovať starostke obce Bc. Denise Ivančíkovej, ktorá nám
bola v mnohých akciách veľmi nápomocná. Taktiež ďakujem poslancom obce a členom športovej komisie,
ktorí nám pomáhali pri organizovaní niektorých športových podujatí.
Veľkou mierou ďakujem Ing. Štefanovi Rakickému, ktorý sponzoroval účasť žiakov v súťaži, zabezpečoval ich prepravu. Poďakovanie patrí aj ostatným funkcionárom klubu, za ich mravenčiu prácu, ktorá je
potrebná pre vedenie futbalového klubu.
Veľké ďakujem patrí všetkým hráčom družstva dospelých, žiakov a trénerom, ktorí svoj voľný čas
venovali reprezentovaniu obce a taktiež našim fanúšikom.
Ďakujem ešte raz za spoluprácu v uplynulom roku a v Novom roku želám všetkým veľa zdravia,
šťastia a úspechov
Jaroslav Horník
Predseda FK Slovan Gáň
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Nová optika
Všeličo radi meníme.
Meníme nábytok, meníme autá, meníme vzhľad tváre, k čomu patrí aj doplnok či nutnosť,
ktorej hovoríme okuliare. Okuliare sa dajú nosiť iba tak, aby sme vyzerali lepšie, aby nám
dodali vážnosť, aby sme vyzerali ,,in“, alebo aj z nutnosti, aby sme videli lepšie (dioptrické
okuliare), alebo „horšie“ (slnečné okuliare).
V uplynulých týždňoch sa podarilo dať aj nášmu starému kostolu novú optiku.
Vďaka ochote ľudí, šikovnosti majstrov a štedrosti darcov sa na kostole po niekoľkých
desaťročiach osadili krásne nové, dubové okná. V kostole je vďaka tomu svetlejšie, príjemnejšie a aj teplejšie.
Až dnes si uvedomujem, že akú hlbokú symboliku má výmena ,,optiky“ pre
náš osobný, rodinný a spoločenský život. Na všeličo môžeme pozerať cez zlé sklá
našich sklamaní, zranení, neodpustení. Na iné veci možno ani nechceme pozerať.
Radšej ich prehliadneme, lebo pozerať na niečo okolo nás je pre nás mučivé, preto
radšej nepozeráme, dávame si radšej nepriehľadný filter.
Tu zrazu zistíme, že už nevidíme suseda, ktorý ide zaparkovať auto, lebo ho
nechceme vidieť. Nevidíme starého známeho v meste, s ktorým sme sa už dlho
nestretli.
Vidíme však radi film s nízkou umeleckou či obsahovou hodnotou, vidíme
radšej obrazovku nášho počítača, vidíme radšej seba... Nehovoriac o tom, že náš
pohľad na svet je často úplne skreslený, zdeformovaný lebo vidíme iba malú časť reality života, ktorá nás obklopuje a to
nás môže pomýliť.
Vianoce a nový rok je plný výziev, aby sme sa pokúsili vidieť veci inak. Možno očami ľudí, ktorí sú pre nás
určitým vzorom, možno očami našich predkov, ktorí žili v biede, vojne, chudobe a predsa sa nevzdali.
Ponúka sa nám však aj odkrytie iného pohľadu. Ten pohľad je pohľad Boha. Ak Boh existuje, aj on má na veci nejaký pohľad. My ľudia
v slobodnej spoločnosti by sme mohli povedať, že má právo si o veciach
a ľuďoch myslieť čo a ako chce. Ozaj, aký je Boží pohľad? Je plný nádejí,
možností, ktoré idú za hranice človeka, je naplnený skôr radosťou ako
smútkom. V skratke, Boh je nekonečný optimista. Dáva tomuto svetu ešte
nádej a šancu, ktorú mu my často berieme. Všetci sme občas takí, že máme
„depku“, lebo pozeráme na seba a svet v nás a okolo nás práve ako na beznádejný prípad. Avšak Boh je špecialista na beznádejné prípady. Keby som
bol ja Pánom Bohom, už by som to dávno „zabalil“. On to však neurobil,
lebo každé ráno vyčistí a možno aj vymení nebeské okno, cez ktoré nám
svieti svetlo nádeje.
Aj keď možno nie všetci nosíme okuliare, aj keď nie vždy pozeráme na svet cez nejaké sklo, majme aj
v nastávajúcom roku na pamäti, že na svet sa dá pozerať aj inak – pohľadom človeka, ktorý stojí pri nás v dobrom i zlom.
Majme však na pamäti, že aj pohľadom Boha, ktorý to nikdy nevzdáva, aj keď nás to už prestáva baviť. Prajem vám
požehnaný rok 2012.
Mgr. Peter Mikula, správca farnosti

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Dňa 25.12.2011 na Prvý
sviatok vianočný sa v
kostole uskutočnila Jasličková pobožnosť, ktorú pre občanov pripravil
miestny
mládežnícky
spevokol pod vedením
manželov Kollárových.
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NAŠE NOVINY

JUBILANTI

PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:

NAŠEJ OBCE:

Január:
27. január 2011 – II. reprezentačný ples obce Gáň
28. január 2011 – Memoriál Petra Babica
Február:
18. február 2011 – karnevalová zábava
19. február 2011 – karneval pre deti
Marec
16. marec 2011 – Noc s H. CH. Andersenom
30. marec 2011 – Výstava prác ľudových umelcov obce /ručné práce, zbierky, foto/

60 - ročný:
Jozef Boledovič

OZNAMY

65 - ročný:
Dušan Holček

Do 31. januára je potrebné!!!


Podľa zákona 582/2004 Z.z je povinnosťou podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti a za psa.



Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý počas roka 2011:
 kúpil resp. predal nehnuteľnosť,
 kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhrady/,
 bolo mu vydané stavebné povolenie,
 kolaudačné povolenie,
 získal dedením.

Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti výmeru resp. pri daniach nad
16,60 € podľa rozpisu na výmere.
V prípade, ak si táto povinnosť nebude splnená v danom termín, správca
dane bude postupovať podľa zákona 511/1992 Z.z vyrúbením sankčných
úrokov.

70 - ročná:
Veronika Lanczová

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!

NARODILA SA:

Ester

Babicová

Ďalšou povinnosťou občana je nahlásiť a zaplatiť poplatok za psa, ktorý
má viac ako 6.mesiacov.
Zmena úradných hodín
Obecný úrad v Gáni, oznamuje občanom zmenu úradných hodín nasledovne:
Pondelok – Streda

8.00 hod. - 16.00 hod.

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8.00 hod. - 14.00 hod.

OPUSTILI NÁS:
Mária

UPOZORNENIE!!!
Upozorňujeme občanov, ktorí nevyrovnajú svoje nedoplatky do 29. 02. 2012,
budú im vyrúbené úroky z omeškania.
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Horníková
vo veku 77 r.
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