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„Slovo je dobrý nástroj, len treba vediet
na nom hrat...“
Andrej Plávka

GÁŇ

NAŠE NOVINY
Vážení spoluobčania,
spoločne sme zahájili advent, prežili sme v kruhu najbližších tie
najkrajšie sviatky v roku a privítali sme nový rok. Nový rok nie je len údaj
v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov,
predsavzatí. 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 a každého z nás postretli v roku 2013 dni dobré a veselé, ale aj tie
menej radostné, či smutné . Nesmieme zabúdať, že práve na tom dobrom
a pozitívnom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa
prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Milí občania, využívam túto príležitosť, aby som sa poďakovala
všetkým, ktorí sa akokoľvek zapájali do obecných akcií či boli nápomocní
pri
ich organizovaní. Poďakovať by som chcela aj sponzorom, ktorí podporili väčšinu podujatí, ktoré
obec organizovala a konkrétne firmám –Pannon Food s.r.o., Veľká Mača, Galanta WEST s.r.o., DELAP
s.r.o. Matúškovo, podnikateľom - Romanovi Bánczimu – Sklenárstvo Gáň, Miroslavovi Regenovi
z Veľkej Mače a Ing. Jánovi Mičánimu z Gáňu.
Do nového roku Vám želám, aby bol lepší ako ten predchádzajúci, aby sme boli zdraví, aby
sme mali viac pochopenia pre potreby iných, aby sme sa viac usmievali a snažili sa chápať ľudí, ktorí
sú v našom okolí. Aby sme viac pomáhali ako kritizovali, viac sa tešili z úspechov iných a menej
závideli, aby sme boli hrdí na úspechy iných a nehádzali im pod nohy polená zloby, ohovárania
a závisti. Prajem Vám štedrý a pokojný rok 2014.

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň

Návšteva našich rodákov
Tak ako je zvykom každý rok, i teraz sa pani starostka vybrala navštíviť našich rodákov do sociálnych zariadení pre dôchodcov. Prvá zastávka bola u pani Márii Baťkovej, ktorej súčasným bydliskom je Domom dôchodcov v obci Pata. Pri návšteve sme si spolu zaspomínali na obec Gáň a jeho obyvateľov. Ďalšou zastávkou
bolo zariadenie v obci Šintava, kde v súčasnosti sídli pani Anna Suchopová. Bolo príjemné sa porozprávať
o minulých zvykoch či zážitkoch, ktoré pani Suchopová prežila. Poslednou zastávkou bol sociálny dom v meste
Galanta, kde nás privítali pán Silvester Oravec a Konštantín Karell. Všetky návštevy mali svoje čaro, preto sa
tešíme už teraz budúcim návštevám. Pevne veríme, že aj naši rodáci budú na našu skromnú návštevu spomínať
len v dobrom. Počas návštevy si pani starostka dovolila každému odovzdať drobnú pozornosť v podobe džúsov,
cukríkov či sušienok. Prajeme všetko dobré.
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Mesiac november v znamení volieb a miestneho referenda
V novembri sme si volili predstaviteľov do vyšších územných celkov, a to poslancov a predsedu Trnavského
samosprávneho kraja. Účasť na voľbách v našej obci bola 33%. Za obvod Galanta sme si volili 7 poslancov do
zastupiteľstva, o ktorých sa rozhodlo uţ v prvom kole, no predsedu sme volili v dvoch kolách. A ako sme volili?
Výsledky za našu obec Gáň:
Poslanci zastupiteľstva:
1. Mgr.Ľuboš Šúry
SMER-SD
počet hlasov 64
2. Mgr. Vladimír Vranovič
SMER–SD
počet hlasov 62
3. Ing. Roman Súkeník
SMER-SD
počet hlasov 53
4. PaedDr. Slávka Kramárová SNS
počet hlasov 43
5. Pavol Doval
SMER-SD
počet hlasov 39
6. Júlia Gálová
SMER-SD
počet hlasov 38
7. Róbert Korec
KDH
počet hlasov 38
Predseda Trnavského kraja:
Ing. Tibor Mikuš PhD - NK počet hlasov 104

MUDr. Ivan Uhliarik - KDH

počet hlasov 51

Dňa 23.11.2013 sa konalo druhé kolo volieb, kde sme si volili predsedu Trnavského samosprávneho kraja nakoľko
nebol zvolený v prvom kole. Do druhého kola postúpil Ing. Tibor Mikuš PhD a József Berényi. Druhého kola volieb sa
zúčastnilo 21 % občanov, kde si zvolili za predsedu Trnavského kraja Ing. Tibora Mikuša PhD, ktorý získal 111 hlasov.
Výsledky volieb za obvod Galanta, a teda aj úplné výsledky aj po druhom kole volieb sú nasledovné:
Za predsedu Trnavského samosprávneho kraja bol zvolený
Ing. Tibor Mikuš PhD
Za poslancov Trnavského samosprávneho kraja boli zvolení: Józesf Berényi – SMK, Krisztián Forró – SMK, Gábor
Gál - Most Híd, LászlóBiró – SMK, Gergely Agócs – SMK, László Pék – SMK, Ervin Chomča - Most Híd
Info OcÚ

Obecné Referendum
Dňa 09.11.2013 sa v našej obci počas volieb do vyšších
územných celkov konalo aj miestne referendum. Konanie
miestneho referenda bolo schválené na základe ţiadosti poslancov
obecného zastupiteľstva uznesením č. 244/2013 dňa 30.09.2013.
Týmto uznesením bola aj schválená otázka, na ktorú mali občania
odpovedať „áno“ alebo „nie“.
Otázka znela: „ Súhlasíte s odstránením súčasnej budovy
bývalého pohostinstva za účelom
vybudovania nového
kultúrno-spoločenského centra obce?“
Aby referendum bolo platné muselo sa ho zúčastniť min. 50% oprávnených voličov.
A ako to celé dopadlo? Referenda sa zúčastnilo 35% oprávnených voličov, čím sa referendum stalo neplatné.
Počet oprávnených voličov
Počet odovzdaných obálok
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

608
218
218

Za zbúranie budovy hlasovalo
Za zachovanie budovy / proti zbúraniu/hlasovalo

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
209
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
9
„áno“
„nie“

98 občanov
111 občanov

Finančné prostriedky vynaloţené na prípravu a priebeh referenda boli vo výške 234,-€ /nákup kancelárskych potrieb,
papier, obálky, toner, mzda a zabezpečenie stravy pre členov referendovej komisie/.
Inf. OcÚ

Rok 2014, rok volebný
V roku 2014 nás čaká hneď niekoľko volieb. Prvé voľby budú dňa 15.03.2014 a budeme voliť prezidenta SR. Na
post prezidenta SR sa uchádza už len 14 kandidátov, nakoľko ku dňu 30.01.2014 sa jeden kandidát vzdal.
Voličské preukazy sa budú môcť vyžiadať od 15.02.2014 do 14.03.2014 na obecnom úrade. Voličské preukazy si
zabezpečia voliči v prípade, že v deň volieb sa nebudú zdržiavať v mieste trvalého bydliska. Plánované druhé kolo
volieb prezidenta by sa malo konať 29.03.2014.
Po prezidentských voľbách si budeme voliť poslancov do európskeho parlamentu. Voľby sa budú konať
24.05.2014.
Posledné voľby v roku 2014 - voľby komunálne, budú voľby kde si budeme voliť zástupcov do orgánov miestnej
samosprávy, ktoré sa budú konať koncom roka 2014.
Inf. OcÚ
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Dňa 12.12.2013 bol na rokovanie obecného zastupiteľstva predložený návrh rozpočtu na roky 2014-2016, pričom
rok 2014 je pre obec záväzný a roky 2015-2016 sa berú len na vedomie. K predloženému návrhu rozpočtu mali niektorí
poslanci výhrady, preto tento návrh rozpočtu nebol schválený. Za jeho schválenie hlasoval Ing. Jankovič, ostatní poslanci
sa zdržali hlasovania.
Po zasadnutí sa dňa 16.1.2014 konalo pracovné stretnutie, na ktorom sa prešiel celý návrh rozpočtu po položkách
a zo strany obce došlo k vysvetleniu niektorých položiek či už v bežnom alebo v kapitálovom rozpočte.
Dňa 30.1.2014 sa konalo ďalšie zasadnutie OZ kde jedným z bodov programu bolo schválenie návrhu rozpočtu na
rok 2014-2016, v ktorom boli zapracované pripomienky z pracovného stretnutia. Takto predložený návrh nebol opätovne
schválený, pričom za schválenie rozpočtu hlasovali Ing. Jankovič a Ing. Lipovský a ostatní poslanci (Ing. Kivarothová,
Mgr. Jarošová, Mgr. Baloghová, Ing. Rakický a Holčeková) sa zdržali hlasovania. K opätovnému neschváleniu došlo
z dôvodu, že pri kapitálových výdavkoch je potrebné spracovať časový, vecný a finančný rozpočet investičných akcií /tzn.
Harmonogram od prípravy až po realizáciu, podrobný popis a rozsah zámeru, predpokladané finančné krytie, pripravenosť
obce/.
Opätovné prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2014-2016 bude 20.2.2014 na zasadnutí OZ s nasledovným návrhom:
Bežné príjmy v celkovej sume ----------------------------------------------- 494.839,00 € v tom:
Daňové príjmy ------------------------------------------------------------------- 482.070,00 €
Nedaňové príjmy ------------------------------------------------------------------- 8.230,00 €
Bežné granty a transféry ---------------------------------------------------------- 4.539,00 €
Príjmové finančné operácie ---------------------------------------------------- 82.954,00 €
Rozpočtované príjmy spolu ---------------------------------------------- 577.793,00 €
Bežné výdavky v celkovej sume -------------------------------------------- 413.293,00 € v tom:
Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola --------------------------- 13.789,00 €
Program 02: Propagácia, marke ------------------------------------------------- 1.010,00 €
Program 03: Interné služby obce ---------------------------------------------- 13.365,00 €
Program 04: Služby občanom --------------------------------------------------- 7.370,00 €
Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok--------------------------------- 18.100,00 €
Program 06: Odpadové hospodárstvo ---------------------------------------- 28.335,00 €
Program 07: Miestne komunikácie --------------------------------------------- 6.500,00 €
Program 08: Vzdelávanie ------------------------------------------------------- 95.135,00 €
Program 09: Kultúra a šport ---------------------------------------------------- 95.464,00 €
Program 10: Údržba verejnej zelene------------------------------------------ 10.910,00 €
Program 11: Sociálne služby --------------------------------------------------- 10.943,00 €
Program 12: Administratíva --------------------------------------------------- 112.372,00 €
Kapitálové výdavky spolu v sume ----------------------------------------- 164.500,00 € v tom:
Dobudovanie volejbalových ihrísk --------------------------------------------- 5.000,00 €
Dobudovanie multifunkčného ihriska ---------------------------------------- 10.200,00 €
Prípojky na vodovod a kanalizáciu ------------------------------------------------ 300,00 €
Prípravná a projektová dokumentácia – pohostinstvo----------------------- 8.000,00 €
Budovanie altánku a dvora KD ----------------------------------------------- 100.000,00 €
Dobudovanie detského ihriska MŠ --------------------------------------------- 2.000,00 €
Projektová dokumentácia chodníky -------------------------------------------- 2.000,00 €
Rekonštrukcia miestnych chodníkov a ciest -------------------------------- 30.000,00 €
Budovanie kamerového systému ------------------------------------------------ 7.000,00 €
Celkové rozpočtované výdavky ----------------------------------------- 577.793,00 €
Po schválení rozpočtu bude podrobne rozpísaný schválený rozpočet zverejnený na informačnej tabuli pred obecným úradom a na internetovej stránke obce.
Info OcÚ
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Rozsvietili sme stromček a privítali Mikuláša...
6.12.2013 bol deň, kedy sme opäť zaplnili kultúrny dom, aby sme zahájili advent a privítali celý rok tak
očakávaného Mikuláša.
Čarovný večer začal ozdobením a rozsvietením obecného stromčeka. Ozdoby si vyrobili najmenšie deti
v materskej škole so svojimi učiteľkami a tie staršie doma so svojimi rodičmi. Po ligotavej kráse stromčeka sme
sa presunuli späť do kultúrneho domu. Len čo sme sa usadili, uţ ktosi búchal na dvere. Všetci zvedavo otáčali
hlavami, kto to asi bude. Do kultúrneho domu sa dobíjal Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom.
Všetky deti mali pripravené pre Mikuláša rôzne básničky, pesničky, riekanky a on ich za odvahu a šikovnosť
odmenil balíčkami so sladkosťami.
Spoločné stretnutie sme ukončili posedením pri chutnej kapustnici.

Jasličková pobožnosť . .
Prišli najočakávanejšie sviatky v roku Vianoce. Hneď v prvý vianočný sviatok dňa
25.12.2013 – na Božie narodenie sme sa podvečer
stretli v kultúrnom dome na jasličkovej pobožnosti,
ktorú pripravili mladí a deti našej farnosti pod
vedením p. Martiny Kollárovej. Formou divadelného
predstavenia priblížili príbeh narodenia Ježiša,
ktorý sa skrýva za slovkom Vianoce...
Po divadielku sme sa porozprávali pri
chutnom punči, sladkom či slanom pohostení, ktoré
sme priniesli zo svojich domovov. Už teraz sa
tešíme, že o rok sa tu zídeme znova...
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Co nové v materskej škole?
Čas plynie ako voda... Ani sme sa nenazdali a od začiatku školského roka ubehli už viac ako 4 mesiace. No
a my, škôlkari, sme opäť o niekoľko centimetrov vyšší, omnoho šikovnejší a bohatší o nové zážitky a skúsenosti,
ktoré sme zozbierali počas tohto obdobia a o ktoré by sme sa s vami chceli na stránkach Obecných novín podeliť.
Celý október sa niesol v duchu úcty k starším. Ani my sme neboli výnimkou a našu lásku k starým rodičom
sme prejavili počas popoludnia stráveného s nimi v kultúrnom dome. Pre deduškov a babičky sme si pripravili
pestrý program plný milých básničiek a veselých pesničiek. Našu šikovnosť sme ukázali aj pri ľudovom tančeku,
ktorý sa našim starkým veľmi páčil a odmenili nás búrlivým potleskom, krásnym úsmevom a milým slovom.
O pár dní neskôr sme sa stretli na dvore pred našou materskou školou pri vyrezávaní svetlonosov
z tekvičiek. Prišli aj naši rodičia a spolu s tekvicami priniesli aj nože, vŕtačky, škrabky a iné nástroje. Popustili
sme uzdu našej fantázii a pustili sme sa do práce. Ani sme nevedeli, milí naši rodičia, že ste takí šikovní. Práca
nám išla od ruky. Ani sme sa nenazdali a tekvičky boli hotové. Jedna krajšia ako druhá! V tme nádherne svietili a
ešte dlhý čas zdobili vchod do našej materskej školy.
No a my, predškoláci, sme sa nevedeli dočkať 14.novembra – v tento deň nás pani riaditeľka zobrala po
prvýkrát do školy. Síce iba na chvíľku, na návštevu, no aj tak sme sa veľmi tešili. Veď sme sa mohli posadiť do
školskej lavice a na chvíľočku si vyskúšať, aké je to byť prváčikom. Za toto krásne strávené predpoludnie sa
chceme poďakovať aj vám, milé mamičky, že ste nám pomohli pri cestovaní.
Začiatkom decembra sme sa vybrali autobusom do Trnavy, na divadelné predstavenie „Adelkina cesta za
šťastím“. V divadle sme už síce boli pred rokom, no chceli sme ukázať aj našim najmladším kamarátom, že hrané
rozprávky sú rovnako úžasné ako tie animované. A po predstavení nás čakalo jedno obrovské prekvapenie – na
pódium prišiel Mikuláš a rozdal nám všetkým balíčky. Mohli sme sa dokonca chytiť jeho palice a niečo si zaželať.
Bol to krásny zážitok a zaň sa chceme čo najsrdečnejšie poďakovať rodine Fodorovej za ich finančný príspevok,
ako aj mamičkám Andrejke Marčekovej a Martinke Kamenovej za to, že nás spolu s pani učiteľkami počas cesty
a v divadle sprevádzali.
Po Mikulášovi je do Vianoc len kúsok a my sme za tento krátky čas museli stihnúť veľmi veľa. Rozhodli
sme sa, že vás, rodičov, tiež niečím prekvapíme a obdarujeme. A myslíme si, že najlepším darčekom je ukázať
vám, akí sme šikovní a koľko toho vieme. Preto sme trápili naše hlavičky učením básničiek, pesničiek, scénok
a tančekov. Verte nám, ľahké sme to nemali. Veď sa skúste učiť a nacvičovať, keď stále rozmýšľate len nad
vianočnými darčekmi. Ale snažili sme sa. No a keď sme vás v ten deň uvideli v triede, boli sme veľmi prekvapení
– veď vás bolo tak veľa. Našťastie sme všetko zvládli s úsmevom a veríme, že sme vás naším vystúpením potešili.
Stihli sme toho veľa, však? A to ani zďaleka nie je všetko, čo majú pani učiteľky pre nás pripravené. Do
konca nášho škôlkarského roka zostáva ešte sedem mesiacov a my sme pripravení na ďalšie nové a krásne zážitky,
ktoré počas nich zažijeme.
Mgr.Martina Ötvösová

Foto: Miroslava Večerková

Foto: Martina Kászová
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Foto: Katarína Korenková

Foto: Katarína Korenková

Aj v roku 2013 sa v niekoľkých domácnostiach našej dedinky Gáň začal rozliehať detský smiech
i plač. Postarali sa oň noví, malí členovia rodín, najmladší občania našej dedinky.
Títo drobčekovia potrebujú neţnosť a pohladenie ako krehké kvetinky, aby rástli, kvitli, voňali, tešili
oko i dušu, aby na svete boli radi. Aj preto starostka obci Mgr. Denisa Ivančíková v piatok 15. novembra
2014 pozvala rodičov a rodinných príslušníkov so svojimi ratolesťami, aby sa zoznámili a spločne stretli
v Kultúrnom dome v Gáni.
Starostka rodičom osobne zablahoţelala k narodeniu ich detí a okrem prianí pevného zdravia
a šťastia im venovala vecné darčeky.
Nasledovalo spoločné foto a podpisy do pamätnej knihy.
A tu máme naše novorodeniatka:
Dominika Babicová

Jakubko Kotman

Karinka Kijacová

Dominika Kollárová

Adamko Bakalik

Simonka Praženková Lucka Mičániová

Andrejko Obložinský

Mia Miškovičová

Janka Dubayová
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Futbalový klub FK SLOVAN GÁŇ
Príprava muţov na súťaţný ročník
3013/2014 začala pod vedením trénerov Miloš Macala a Erik Francisci. V júli sme sa
zúčastnili ôsmeho ročníka „Povinskej jedenástky a turnaja“. Obsadili sme tretie miesto.
V príprave sme odohrali priateľské zápasy.
Súťaţný ročník 2013-2014 sme začali
domácim zápasom s Pustými Úľanmi. Vyhrali
sme 2:1. Góly muţstva strelili Tomáš Chudý
a Martin Horváth.
II. kolo Gáň – Čierna Voda 0:4
III. kolo Malá Mača – Gáň 0:8, góly
muţstva strelili Martin Horváth 2, Marek Hlaváč 2, Stanislav Šuran 1, Tomáš Chudý 2
a Martin Beňuš.
IV. kolo Gáň – Sládkovičovo 1:2 góly
strelil Marek Hlaváč
V. kolo Vozokany – Gáň 1:0
VI. kolo Gáň – Šalgočka 0:1
VII. kolo Abrahám – Gáň 2:2 góly strelili
Marcel Liptai, Martin Horváth
VIII. kolo Gáň – Galanta, Hody 3:2 góly
strelili Marek Hlaváč, Tomáš Chudý, Martin
Horváth
IX. kolo Pata – Gáň 2:2 góly strelili Alfréd Galo, Martin Greguš
X. kolo Gáň - Váhovce 4:1 góly strelili
Marek Hlaváč 2, Martin Horváth 2
XI. kolo Veľký Grob – Gáň 2:3 góly
strelili Stanislav Šuran, Marek Hlaváč, Martin
Horváth
Muţi po jesennej časti skončili na šiestom mieste. Káder muţstva tvorili hráči:
Mário Kopúnek
Lukáš Babic
Vojtech Hucsko
Ivan Kivaroth
Matej Krudo
Martin Beňuš
Martin Dudáš
Martin Kondákor
Marek Hlaváč
Martin Tibenský
Martin Horváth
Martin Greguš
Maroš Mavlibéni
Matej Ambruš
Tomáš Chudý
Alfréd Geko
Stanislav Šuran
Peter Holček
Roland Hegedus
Erik Francisci
Marcel Liptai

Príprava ţiakov na sezónu 2013-2014 začala
pod vedením trénerov Strapáč Erik a Justín Strapáč.
Do prípravy sa zapojilo dvadsať chlapcov. Ţiaci nastúpili v súťaţi do skupiny B. „Majstrovstiev okresu
Galanta“.
Po letnej príprave v ktorej vyhrali všetky zápasy
okrem prehry vo Veľkej Mači 4:5. Do súťaţe vstúpili
domácim zápasom so Šintavou, vyhrali 3:0, góly
muţstva strelil Kristián Danišovič 3.
II. kolo Váhovce – Gáň 0:5 góly strelili Kristián
Danišovič 2, Tomáš Škvarek, Erik Maškovič, Jaroslav
Filipčík
III. kolo Gáň – Šoporňa 2:2 góly strelili Kristián
Danišovič, Jaroslav Filipčík
IV. kolo Pata – Gáň 1:2 góly strelili Škvarek
Tomáš, Erik Maškovič
V. kolo Galanta B – Gáň 4:3 góly strelili Škvarek Tomáš 2, Kristián Danišovič
VI. kolo Dolná Streda – Gáń 0:2 góly strelili
Škvarek Tomáš, Kristián Danišovič
VII. kolo Šintava – Gáň 0:1 gól strelil Kristián
Danišovič
VIII. kolo Gáń – Váhovce 1:0 gól strelil Kristián
Danišovič
IX. kolo Šoporňa – Gáň 1:1 gól strelil Tomáš
Škvarek
X. kolo Gáň – Dolná Streda 1:1 gól strelil Jaroslav Filipčík
XI. kolo Gáň – Pata 1:8 gól strelil Kristián Danišovič
XII. kolo Gáň – Galanta B 2:0 góly
strelili Tomáš Škvarek, Jaroslav Filpčík.
Ţiaci obsadili v skupine B druhé
miesto a postúpili do skupiny o majstra oblasti Galanta.
Muţstvo ţiakov tvorili:
Patrik Komačka
Lukáš Horák
Tomáš Škvarek
Jaroslav Danišovič
Erik Tóth
Erik Maškovič
Erik Renáč
Adrián Renáč
David Dančo
Andrej Kilianyi
Miloš Šipkovský
Igor Kača
Soňa Bležáková
Martin Póša
Kevin Vörös
Diana Balogová
Erik Takáč
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VIANOČNÉ HRY
V piatok 27.12.2013 sa v Kultúrnom dome v Gáni v spolupráci s obcou Gáň, OZ
Mládež Gáň a šachovým klubom uskutočnil turnaj v stolnotenisovom kolotoči a III.
vianočný turnaj v dáme.

STOLNOTENISOVÝ

KOLOTOČ

sa hral na 30 kôl vypadávajúcim spôsobom, za
víťazstvo v kaţdom kole získal hráč 3 body, ďalší
v poradí 2 body a 1 bod.
PORADIE
1. F. Linek
2. M. Lancz
3. Ľ. Radimák

BODY /30 kôl/
48
25
24

III. Vianočný turnaj v DÁME
PORADIE starší šachisti
1.

F. Jankovič

2.

E. Dovina

3.

Ľ. Radimák

BODY
/7 zápasov/
6

1.

B. Jankovičová

5

2.

M. Polgár

4,5

3.

M. Šipkovský

PORADIE mladší šachisti

BODY
/4 zápasy/
4
2
1,5

Víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za účasť; sponzorom za občerstvenie a

ceny pre

všetkých súťažiacich.

Pozývame všetkých záujemcov o šachové hry a stolný tenis každý utorok o 17.hodine do Kultúrneho domu
v Gáni.

Ing. Jankovič
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Každý náš deň je ako diamant...
Je pre nás čas veľmi dôležitý? Asi áno, keď sa bežne stretávame s vyjadrením,
že aj keby mal deň 25 hodín, aj tak by nám to bolo málo.
Predstavme si, že existuje banka, ktorá každé ráno pripíše na môj účet 86 400 eur.
No každú noc vymaže sumu, ktorú som počas dňa nestihol minúť. Čo by som mal urobiť
s takýmto účtom? Rozumné by bolo každý deň vybrať z účtu všetko až do posledného
centa. Každý z nás má účet v takejto banke. Jej názov? Čas. Táto banka mi každé ráno
pripíše na účet 86 400 sekúnd. A zasa každú noc odpíše akékoľvek množstvo z tohto
kreditu, ktoré som nevyužil a tak premrhal. Ak nezužitkuješ denný vklad, stratu znášam
sám. Takéto počítanie ma potom vyzýva vyťažiť z každého dňa maximum. Čo to
maximum môže znamenať?
Aby si pochopil, akú cenu má jeden rok, spýtaj sa študenta, ktorý vynechal rok štúdia. Aby si pochopil cenu jednej
minúty, spýtaj sa niekoho, kto práve zmeškal vlak.
Aby si pochopil cenu jednej sekundy, spýtaj sa
niekoho, kto práve unikol automobilovej nehode. Aby si pochopil cenu tisíciny sekundy,
spýtaj sa atléta, ktorý získal striebornú olympijskú medailu. Mám sa teda stať šprintérom
a považovať deň za súťaž v rýchlom behu?
Jeden kňaz navštívil svojho spolužiaka zo základnej školy, ktorý sa stal veľkým
podnikateľom. Sedeli spolu v kancelárií a rozprávali sa. No podnikateľ musel každú
chvíľu odbehnúť k telefónu, za čo sa neustále ospravedlňoval. Podobne to pokračovalo aj
pri obede, kedy mu stále zvonil mobil. Nechcel donekonečna opakovať ospravedlnenia,
preto povedal:
Vidíš, že ja nestrácam ani minútu. Kňaz najprv mlčal a potom povedal: Ale nakoniec stratíš všetko. Stratíš ženu, lebo
nemáš na ňu čas. Stratíš deti, pretože sa s nim nemáš kedy porozprávať. Stratíš zdravie, lebo si neustále v strese. A nakoniec
stratíš i dušu a tak stratíš všetko.
Pri našom súťažení s časom síce môžeme postíhať množstvo vecí, ale množstvo vecí nám aj unikne. Vyťažiť z
každého dňa maximum potom asi neznamená vykonať čo najviac práce, ale využiť čas na obohatenie seba i druhých.
Prednedávnom sme mali počas Vianoc možnosť prehĺbiť vzťahy v rodine. Čas od Troch kráľov do Popolcovej stredy
nazývame Fašiangy – obdobie veselosti a zábavy. Je to príležitosť skvalitniť svoje vzťahy s ostatnými ľuďmi cez rozhovor,
tanec a smiech. Po Fašiangoch prichádza obdobie štyridsaťdňového pôstu. A to je zase čas aspoň na chvíľu spomaliť
a zamyslieť sa nad smerovaním svojho pozemského života, ktorý by mal byť zakončený vzkriesením. A o víťazstve nad
smrťou hovorí Veľká noc.
Každý deň nám dáva čas zväčšiť a prehĺbiť svoju ľudskosť a tak v dobrom obohatiť seba i druhých. Ak to dokážeme
každý deň, vyťažili sme z každého dňa maximum.
Jeden mladý Ind sa vybral k rieke poľovať na divé kačky. Vyzbrojil sa prakom a na brehu si nazbieral niekoľko
okruhliakov. Začal ich hádzať celou silou. Vyhodené kamene žblnkli a skončili v hlbokej vode. Iba dvoma okruhliakmi
smrteľne zasiahol dve kačky, ale aj tieto kamene skončili v rieke. Mladík sa vrátil do mesta s dvoma kačkami v batohu a
s jedným kameňom v ruke. Neďaleko bazáru ho zastavil klenotník a prekvapene zvolal: Chlapče, veď ty máš v ruke diamant,
ktorý má hodnotu najmenej tisíc rupií! Mladý poľovník zbledol a smutne zvolal: Som ja ale hlupák! Diamanty som použil na
to, aby som zabil dve kačky… Keby som sa bol na tie kamene dobre pozrel, bol by som teraz boháčom!
Každý náš deň je ako vzácny diamant. Dôležité je uvedomiť si to a nepremárniť tento čas, ktorý mi bol daný na
obohatenie.
JCLic. Ľuboš Tvrdý
Poďakovanie...
Obec Gáň oslavovala vzácne jubileum. Zoborská listina potvrdzuje deväťstoročnú existenciu
a viaceré archeologické nálezy vek tejto dedinky posúvajú ešte hlbšie do histórie. Odhliadnuc od Zoborskej
listiny, ktorú skrýva depozit v Nitre, a od archeologických nálezov, ktoré sa nachádzajú v múzeách, môže
byť návštevník tejto malej obce oslovený veľkosťou jej histórie iba cez jedinú existujúcu stavbu. Tou
vzácnosťou je Kostol Svätej Rodiny z 12. storočia.
Nakoľko oprava takejto vzácnej pamätihodnosti je finančne náročnejšia ako renovácia mladších
stavieb, farnosť Gáň požiadala obec Gáň o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Na opravu Kostola Svätej
Rodiny v roku 2013 obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo sumu 19.500,00 €. Vďaka tejto finančnej pomoci sa
mohol uskutočniť architektonicko-historický a umelecko-historický výskum kostola, archeologický
výskum okolia kostola, prvá etapa sanácievlhkosti, výmena dverí a inštalácia elektronických zvonov.
Celková cena prác, vykonaných v roku 2013 na Kostole Svätej Rodiny, je 28 048, 31 eur.
Som veľmi vďačný, že v spolupráci s obcou sa nám darí postupne prinavrátiť krásu tejto národnej kultúrnej pamiatke.
Ďakujem všetkým za pomoc, radu a záujem pri obnove Kostola Svätej Rodiny v Gáni.
JCLic. Ľuboš Tvrdý
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SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

JUBILANTI

PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:

NAŠEJ OBCE:

30. apríla 2014 – STAVANIE MÁJA
11. mája 2014 – DEŇ MATIEK
17. mája 2014 – BEH OBCOU

OZNAMY

ANONYM
Dňa 5.2.2014 mi bol doručený uverejnený anonymný list. Aj napriek tomu, že
anonymami sa žiadna inštitúcia nezaoberá, opísaný stav som bola pozrieť. Vlastníka
nehnuteľnosti som predvolala a vzniknutú situáciu sme prerokovali. Vlastník
nehnuteľnosti sa zaviazal vzniknutú situáciu vyriešiť v jarných mesiacoch r. 2014.
Na záver chcem
podotknúť – „Pokiaľ
má
ktorýkoľvek
občan
problém,
môže
za
mnou
kedykoľvek prísť.
Ak budem vedieť
a bude to v mojich
silách,
rada
pomôžem.
Nikto nebude
označovaný
za
čiernu
ovcu
a vyhneme sa tým aj
zastrašovaniu.
Touto cestou sa
k anonymu
vyjadrujem
prvý
a poslednýkrát. Ani
po
zámienkou
vyhrážania
sa
televíziou
sa
anonymami
zaoberať
viac
nebudem.“
Mgr. Denisa Ivančíková

Vážení občania,
nakoľko stále veľmi málo separujeme druhotné suroviny, dovoľte, aby sme Vám touto
cestou pripomenuli, čo do druhotných surovín k pet-fľašiam môžete ešte pridávať,
do vriec, ktoré ste obdržali začiatkom roka, okrem pet-fliaš môžete ešte dávať
nasledovné komodity: tetra-paky – obaly od mlieka a džúsov, konzervy, obaly od
saponátov – pracie prášky a čistiace prostriedky, obaly od tekutých mydiel, igelitové
tašky, obalové fólie – napr. z minerálok, plechovky do nápojov, natrhané kartóny,
prípadne rozložené kartóny, ktoré budú zviazané a vyložené pri vreciach.
Do obalových fólií NEPATRIA: obaly od cestovín, od cukroviniek, od zeleniny.
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
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60 – roční
Peter Ormandík
Anna Babicová
65 – roční
Ján Suchopa
Klára Obernauerová
Alžbeta Bucková
80 – ročné
Hedviga Filová
Valéria Rakická

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
NARODILI SA:

Karolína Jurinová
Simona Hlaváčová

Opustili nás
Erazmus
Molnár
Ľubomír
Šinko
Štefan
Balogh
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