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Vážení spoluobčania,

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň
Správa o plnení rozpočtu obce Gáň za I. polrok 2013 k 30.06.2013
Rozpočet obce je základnou normou finančného hospodárenia obce, pozostáva z budúcich príjmov a výdavkov a používa sa
na plánovanie a aj riadenie finančných transakcií. Popri riadení finančných transakcií je rozpočet obce využívaný ako nástroj
plánovania a riadenia, pretože celý rozsah agendy a činnosti samosprávy z hľadiska financovania je zahrnutý do rozpočtu.
Programový rozpočet obce Gáň na rozpočtový rok 2013 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 176/2012 zo dňa
13.12.2012. Obec pri spracovaní rozpočtu postupovala v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 3 a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a zostavila vyrovnaný rozpočet. K 30.6.2013 bol rozpočet zmenený
trikrát.
V schválenom rozpočte obce na rok 2013 je celkový objem príjmov rozpočtovaný vo výške 713.510,00 € a celkový objem
výdavkov vo výške 439.772,00 €.
Info OcÚ

I. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2013 - príjmová časť
Celkové rozpočtové zdroje obce za I. polrok 2013 dosiahli výšku 102.130,39 €, čo je 14 % plánovaného objemu. Z toho bežné príjmy boli vo výške 98.431,56 € čo je 20 %.
Beţné príjmy v celkovej výške 98.431,56 € pozostávali z daňových príjmov vo výške 88.755,18 €, nedaňových príjmov vo výške
5.797,50 € a z grantov a transferov vo výške 3.878,88 €.
Daňové príjmy za prvých šesť mesiacov boli naplnené na 18 %. V oddiele Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z
nehnuteľností. Za I. polrok 2013 tvorili úhrady spolu sumu 12.280,89 €, čo je 3 % ročného predpokladu. Celkový príjem za miestne dane
a miestny poplatok za odpad bol vo výške 5.235,14 €, čo je 90 % plnenie. Daň za psa dosiahlo plnenie na 84 % a daň za užívanie verejného priestranstva bola vo výške 295,40 €, čo je 98%.
Nedaňové príjmy - rozpočtované zdroje vo výške 10.615 € boli naplnené na 55 %, čo v absolútnom vyjadrení činí 5.797,50 €.
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 2.080,62 € zahŕňali nájomné za pozemky, budovy, nebytové priestory a objekty, ktoré obec nevyužíva pre plnenie samosprávnych úloh a prenajíma v súlade s platnými zásadami hospodárenia
s majetkom obce.
Z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli dosiahnuté príjmy v celkovej výške 3.678,99 €. Pozostávali z príjmov za
správne poplatky a ostatné miestne poplatky za služby poskytované občanom. Najvyššie plnenie vo výške 640,07 € čo je plnenie na 116
% je v položke za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktorá zahŕňa príjem za vyhlasovanie v MR, cintorínske poplatky, prenájom obrusov
v KD.
Iné nedaňové príjmy: Plnenie príjmov v tejto kategórií k 30.6.2013 je vo výške 21,40 €, ktoré predstavuje príjem od subjektov mimo verejnej správy, t.j. PD Tvrdošovce za ovocné šťavy pre ŠJ.
Granty a transfery – príjmy k časovému obdobiu tvorili sumu 3.878,88 €, čo je 110 % ročného predpokladu. Na plnení rozpočtovaných zdrojov mali podstatný podiel príspevky dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy, a to v oblasti
rozvoja životného prostredia v sume 75,00 €, na predškolskú výchovu detí vo výške 852,00 €, na financovanie stavebnej činnosti v sume
665,88 €, vedenia registra a evidencie obyvateľstva v sume 118,14 €. Dotácia vo výške 952,00 € zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá na
výdavky spojené s 5 % navýšením platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a bola nám poskytnutá aj dotácia vo výške
1.186,61 € na pokrytie výdavkov na opravy miestnych komunikácii.
Príjmové finančné operácie – rozpočtované vo výške 214.500,00 € nedosiahli k časovému obdobiu žiadne plnenie.
Info OcÚ
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II. Plnenie výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2013 – výdavková časť

Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2013 bola zostavená v programovej štruktúre a pozostáva z 12 samostatných
programov vrátane podprogramov a ich častí.
V rozpočtovom hospodárení obce sa v I. polroku 2013 financovali výdavky na zabezpečenie bežnej prevádzkovej potreby obce, zmluvne zabezpečené služby a ostatné finančné výdavky. Na financovanie bežných výdavkov za hodnotené
obdobie boli použité rozpočtové zdroje vo výške 161.090,59 €, čo je z rozpočtu plnenie na 39 %.
Program 1: plánovanie, manaţment a kontrola – výdavky na plánovanie, manažment a kontrolu sa čerpali vo výške 4.931,23 €, čo je 32 % plnenie rozpočtovaných výdavkov.
Podprogram Manažment, ktorý zahŕňa reprezentačné výdavky sa vyčerpal na 18 %, podprogram plánovanie v časti
bežných výdavkov sa doteraz nečerpal. Podprogram Kontrolná činnosť obsahujúci náklady na hlavnú kontrolórku obce sa
vyčerpal na 47 %. Na 100% sa vyčerpal podprogram Finančná a rozpočtová politika zahŕňajúci výdavky na audit. Podprogram Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach bol vyčerpaní na 22 %. Z „príspevkov a členských“ nebolo
v 1. polroku uhradené členské pre MAS Dudváhu a príspevok do Centrálneho krízového fondu VÚC.
Program 2: Propagácia, marketing – výdavky v tomto programe boli vyčerpané vo výške 270,74 €, čo predstavuje
27%. Tento program zahŕňa výdavky na odmenu kronikára obce a výdavky na miestny rozhlas.
Program 3: Interné sluţby obce –výdavky na program z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 12.615 € boli
čerpané vo výške 2.871,79 €, t.j. na 23 % . Program zahŕňa výdavky na odmeny poslancov, ktoré boli čerpané vo výške
3%. Ide o výplatu odmeny zástupcovi starostky. Program zahŕňa podprogram Vzdelávanie zamestnancov, ktorý sa vyčerpal na 45%, podprogram Obecný informačný systém, ktorý bol čerpaný na 37% a podprogram Telekomunikačný
a doručovací systém bol čerpaný na 33%.
Program 4: Sluţby občanom – výdavky v tomto programe boli čerpané na 31%, čo vyjadruje hodnotu 1.499,15 €.
Program zahŕňa výdavky na Spoločný stavebný úrad, ktorý sa doteraz nečerpal. Cintorínske služby boli vyčerpané na 36%.
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok – program bol čerpaný vo výške 4.765,04 €, čo je plnenie na 25%. Najvyššie plnenie bolo v podprograme Verejné osvetlenie. Program zahŕňa aj podprogram Požiarna ochrana, kde sú plánované
prostriedky na výstroj a výzbroj DHZ. K naplneniu tohto zámeru v 1.polroku neprišlo.
Program 6: Odpadové hospodárstvo – program zahŕňa výdavky spojené s nakladaním s odpadmi, ktorý sa čerpal na
37 %. Výdavky na odpadové hospodárstvo vo výške 8.265,57 € zahŕňali zber, prepravu, uloženie a zneškodňovanie odpadu za prvých šesť mesiacov t.r., z toho zber komunálneho a veľkokapacitného odpadu sa čerpal vo výške 8.006,39 €, teda
na 37 % a separovaný zber sa čerpal vo výške 259,18 € čo je 37 %.
Program 7: Miestne komunikácie – výdavky na úseku správy a údržby pozemných komunikácií boli rozpočtované
vo výške 6.350 €. Čerpanie výdavkov k hodnotenému obdobiu dosiahlo sumu 3.798,08 €, čo je 60 % plnenie. V danom
programe sa čerpali výdavky na zimnú údržbu a výdavky spojené so zabezpečením akcie „Beh obcou“. Výdavky na letnú
údržbu ciest sa prejavia až v druhom polroku.
Program 8: Vzdelávanie – v rámci tohto programu sa počítalo s financovaním výdavkov na materiálne, personálne a
priestorové podmienky vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu v obci. Súhrnné čerpanie
výdavkov na vzdelávanie za I. polrok 2013 dosiahlo výšku 35.684,30 €, čo je 38 % plnenie rozpočtovaných výdavkov.
Program 9: Kultúra a šport - v tomto programe boli rozpočtované výdavky vo výške 114.640,00 €, ktoré obec
k 30.6.2013 čerpala vo výške 55.979,81 €, teda nastalo plnenie vo výške 49 %. Program zahŕňa podprogramy Dom kultúry, ktorý sa čerpal na 62 %, Telovýchova a šport, kde je čerpanie na 23 % a podprogram Knižnica sa čerpal na 43 %.
Najvyššie čerpanie vo výške 92 % bolo v podprograme Údržba pamätihodností obce.
Program 10: prostredie pre ţivot - obsahoval požiadavky na financovanie výdavkov na starostlivosť o verejnú zeleň
a ďalšie aktivity v oblasti ochrany životného prostredia na území obce. Bežné výdavky na realizáciu uvedených činností
boli rozpočtované vo výške 5.910 €.
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vykázané vo výške 1.042,97 € (21 %).
Program 11: Sociálne sluţby – zahŕňa výdavky na opatrovateľskú službu, ktorú v obci momentálne poskytujeme 1
občanovi, pomoc občanovi a rodinám s deťmi v nepriaznivej životnej situácií. Finančné prostriedky na zabezpečenie
všestranných sociálnych služieb boli plánované vo výške 12.420 €. K 30.06.2013 bolo čerpané hlavne v podprograme
Opatrovateľská služba vo výške 797,34 €, čo je 40% plnenie. Zvyšok výdavkov bol čerpaný v podprograme Jedno rázová
sociálna výpomoc, z ktorého sa uhrádza príspevok na stravovanie dôchodcom.
Program 12: Administratíva - v tomto programe smerovali výdavky na zabezpečenie ucelenej administratívnej
agendy obecného úradu. Režijné výdavky tvorili mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a
príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery, finančné služby a ostatné platby súvisiace s realizáciou úloh
samosprávy. Bežné výdavky rozpočtované v celkovom objeme 105.062,00 € po úprave rozpočtu v objeme 107.435,00 €
obsahovali tiež aj poplatky zavedenie účtov za transakcie a zrážkovú daň.
V rámci programu sa bežné výdavky čerpali vo výške 38.999,67 €, čo je 36 % plnenia rozpočtu.
Info OcÚ
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Kapitálové výdavky
Z celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov 36.500,00 € po úprave rozpočtu vo výške 50.701,00 € bolo
k 30.6.2013 čerpaných 12.447,55 € čo je plnenie na 25 %. Z plánovaných kapitálových výdavkov sa
k sledovanému obdobiu zrealizovala len kúpa služobného motorového vozidla.
Info OcÚ
Sumarizácia výsledkov rozpočtového hospodárenia obce za I. polrok 2013 v €
Poloţky

Bežné príjmy
Finančné operácie
Celkové príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Celkové výdavky
Rozdiel

Schválený rozpočet

Po 1.,2. a 3. zmene

Skutočné čerpanie

499.010
214.500
713.510
403.272
36.500
439.772
273.738

499.486
214.500
713.986
416.740
50.701
467.441
246.545

98.431,56
0
102.130,39
161.090,59
12.447,55
177.181,36
-75.050,97

Dotácie z rozpočtu obce
V zmysle VZN č. 77/2013 o dotáciách z rozpočtu obce Gáň mali združenia, ktoré majú právnu subjektivitu, povinnosť podať si žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v termíne do 30.9.2013. Túto možnosť využilo 8 združení,
pričom celková výška dotácie, ktorá by sa mala rozdeliť pre tieto združenia predstavuje sumu 59.019,00 €, čo je nárast
oproti predchádzajúcemu roku o 5.500,00 €. Medzi žiadateľmi je:
 FK Slovan Gáň, ktorý žiadajú dotáciu vo výške 11.900,00 € s účelovým určením na odmeny a odvody pre trénerov,
poplatky za rozhodcov a futbalovému zväzu, preplatenie dopravných nákladov na majstrovské a priateľské zápasy, náklady na turnaj v Povine, náklady na memoriály za F. Szaba a P. Babica, nákup športových potrieb pre mužov a deti, občerstvenie a čistiace potreby na pranie dresov.
 Slovenský zväz záhradkárov si žiada dotáciu vo výške 1.640,00 € s účelovým určením na úhradu cien pre vystavovateľov v rámci výstavy ovocia a zeleniny, na preplatenie dopravných nákladov na výstavy do Trenčína (Jahrada), Nitry
(Gardenia), Bratislavy (Flóra) a Trenčína (Jablko roka).
 Katolícka jednota Slovenska si žiada dotáciu vo výške 3.000,00 € s určením na kultúrne a turistické akcie mládeže
a na preplatenie dopravných nákladov na pútnické miesta.
 OZ Mládež Gáň si žiada dotáciu vo výške 2.800,00 €, ktoré by chceli použiť na úhradu nákladov na organizovanie
dedinských zábav (Majáles, Katarínska zábava), lyžovačku a turistiku, splav a na výlet do Tropicara a ZOO v Budapešti. Pri
výletoch by obec hradila dopravné náklady a ostatné náklady by si hradili účastníci zájazdu.
 Jednota dôchodcov si žiada dotáciu vo výške 3.000,00 Eur na uhradenie časti nákladov (dopravné náklady a časť
vstupného) na divadelné predstavenia, poznávacie a relaxačné zájazdy, tradičnú návštevu termálneho kúpaliska GYOR
a preplatenie občerstvenia na výročnej schôdzi.
 OZ HK Gáň si žiada dotáciu vo výške 3.000,00 €, ktorá by bola použitá na úhradu dopravných nákladov a prenájom
ľadovej plochy.
 DHZ Gáň si žiada dotáciu vo výške 11.179,00 €, z ktorej by sa hradilo občerstvenie na výročnej členskej schôdzi,
dopravné náklady na výlet do Bratislavy, výdavky na 3 dňové sústredenie hasičov, relaxačný deň hasičov v Galandii,
kondičné previerky, náklady na účasť na súťaži Plameň a previerka pripravenosti, nákup športových hadíc, športových
uniforiem, športovej obuvi, tričiek s logom, detské športové uniformy, detské hadice.
 Rímskokatolícka cirkev žiada obec o dotáciu vo výške 22.500,00 €, pričom tieto prostriedky by boli použité na
renováciu a stavebné úpravy na exteriéry kostola a úhrady časti nákladov na elektrickú energiu.
Jednotlivé žiadosti budú osobitne posudzované poslancami obecného zastupiteľstva, a následne podľa možností
rozpočtu bude schválená suma a účel použitia pre jednotlivých žiadateľov so zreteľom na verejnoprospešný účel.
Info OcÚ
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-

-

Na oblohe svietilo slnko, teplomer ukazoval letné teploty. Bol to deň ako stvorený na stretnutia...
a stretlo sa nás mnoho, či už známych, neznámych, rodákov, odsťahovaných, prisťahovaných... Každý
chcel zažiť atmosféru osláv 900. Výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Celé to vypuklo slávnostným oceňovaním občanov obce, ktorí sa významným spôsobom podieľali na
rozvoji či zviditeľňovaní našej malebnej dedinky. Oceňovalo sa v 3 kategóriách a to:
Medaila obce, ktorá bola udelená Ľubomírovi Šinkovi, Zlatici Holčekovej, Ing. Miroslavovi Klimekovi,
Milošovi Macalovi, manželom Márii a Dušanovi Oravcovým, Andrejovi Lanczovi, Júliusovi Horníkovi,
Jarolímovi Kozmérovi, Ing. Vladimírovi Mrvovi, in memoriam Františkovi Jančimu
Cena starostky obce, ktorá bola udelená - Mons. Vladimírovi Filovi
Cena obce, ktorá bola udelená - Dušanovi Buckovi, Konštatínovi Karellovi, in memoriam Františkovi
Szabovi
Oceňovanie sa uskutočňovalo pod taktovkou speváckeho súboru „ZORA“ z Galanty. Po významnej
časti nasledovalo otvorenie výstavy „Gáň kedysi a dnes“, ktorú zahájila príhovorom PhDr. Veronika
Nováková, riaditeľka Štátneho archívu Bratislava, pobočka Šaľa a Ing. Vladimír Mrva. Výstava priblížila
prítomným históriu našej obce od Zoborskej listiny po súčasnosť. Pre starších to boli príjemné spomienky
na svoju mladosť, svojich predkov a pre mladších okienko do minulosti ako žili ich rodičia, prarodičia.
Po oficiálnej časti osláv sme sa všetci v alegorickom sprievode, pri zvuku harmoniky a spevu, presunuli na miestne ihrisko. Tu sa v oslavách pokračovalo súťažami, ukážkami maďarského súboru „Kmeň
Zelle“, ukážkami hasičských zásahov, rôznymi atrakciami pre deti či jazdou na koči. To všetko sa odohrávalo pri príjemných zvukoch hudby v podaní súborov Pustakerčanky, Jatelinky či hudobnej skupiny
našich mladých pod názvom ONE WAY.
Veľmi nás potešil záujem ľudí o súťaž vo varení guláša, ktorej sa zúčastnilo 14 družstiev. Boli sme
milo prekvapení nie len zo zodpovedného prístupu účastníkov, ale aj ich kreativity, keďže si jednotlivé
družstvá priniesli so sebou nie len suroviny, ale aj rôzne logá, dresy či iné lákadlá, ktorými reprezentovali svoje tými. Medzi najlepšie slogany patril slogan družstva dôchodcov: „Guláš od dôchodcov chutí
ako z rozprávky“. Po ťažkom rozhodovaní sa víťazmi stalo družstvo zo Serede, za nimi sa umiestnili
poľovníci a tretie miesto si vybojovali FK Slovan Gáň. O tom, že všetky guláše chutili „ako z rozprávky“
svedčili prázdne kotlíky.
Okrem súťaže vo varení gulášu, prebiehal aj turnaj vo futbale, kde medzi sebou súťažilo družstvo
žien, detí a starých pánov. Víťazmi boli všetci, a preto si všetci okrem dobrého pocitu odniesli aj medaily. V rámci polčasov v hraní futbalu sa pozornosť upierala na niekoľko súťaží, ktorých hlavnými aktérmi
boli samotní prítomní občania. Overiť svoje schopnosti si mohli v držaní krígľa piva, vypití pol litra piva
na čas či si vyskúšať svoje pľúca ťahaním vína na 1 nádych. Záver patril kapele STIMUL, ktorá hrala do
tanca do skorého rána.
Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci sme zavŕšili v nedeľu slávnostnou svätou omšou,
ktorú slávili naši rodáci vdp. Silvester Oravec, ThLic. JCLic. Vladimír Filo, so súčasným p. farárom JCLic.
Ľubošom Tvrdým a vdp. Jánom Malženickým.
Na záver sa chcem poďakovať zamestnancom obce a členom občianskeho združenia Mládež Gáň,
ktorí mi pomohli pri prípravách a organizácii osláv 900. výročia obce.
Veľká vďaka patrí aj občanom, ktorí sa podieľali na prípravách slávnostnej svätej omše, ktorá bola
slávená v nedeľu.
V neposlednom rada patrí vďaka sponzorom: Trnavský samosprávny kraj, PANNON FOOD, s.r.o.,
Sklenárstvo – Roman Bánzci, Miroslav Regen, Galanta WEST, s.r.o., MIJO-stav s.r.o.
Pevne veríme, že každý z Vás si v tento deň našiel niečo, čo ho zaujalo, stretol známych, priateľov
alebo si oddýchol... no hlavne si zaspomínal na dedinku Gáň, ktorá je tu pre nás už 900. krásnych rokov.
Vynaložené finančné prostriedky na oslavy boli vo výške 3.928,79 €, ktoré zahŕňali občerstvenie,
elektrina, prenájom pódia a ozvučenia, vecné ceny, výdaje na kultúrny program, atrakcie pre deti.
starostka obce, Info OcÚ
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ocenení medailou obce

ocenení medailou obce

ocenení cenou obce

výstava „Gáň kedysi a dnes“

výstava „Gáň kedysi a dnes“
cena starostky obce

svätá omša
Pustakerčanka

varenie guláša

penový kúpeľ pre najmenších
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varenie guláša zábavné súťaže
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futbalové družstvá

futbalové družstvo Deti
súťaž v držaní piva
naši občania

naši občania

ujo s koníkom

DHZ deti

kmeň Zelle

DHZ deti
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René Malý z ŠK pre Radosť a Zuzana Pribulová zo Suchej nad Parnou sa stali víťazmi prvého
ročníka Behu Gáňom. Preteky sa uskutočnili ako súčasť osláv 900. rokov od prvej písomnej zmienky o
obci v Zoborskej listine.
V hlavnej mužskej kategórii dominoval René Malý systémom štart - cieľ. Trať v uliciach obce, ktorá merala 7980 m,
zvládol za 29 minút a 21 sekúnd. Na druhom mieste skončil Trnavčan Ján Remiš (30:12), ktorý v poslednom okruhu
predstihol Jozefa Ortha z „behame.sk“ (30:18).
V ďalších vekových kategóriách zvíťazili Peter Horňáček z Rybníka (40-49 rokov), Ľubomír Madaj z Ráztočna
(50-59 rokov) a Stanislav Skačan zo Šale (nad 60 rokov).
Najrýchlejším domácim bežcom bol Martin Horváth (31:45), ktorý skončil v absolútnom poradí desiaty. Spomedzi
domácich žien absolvovala trať ako prvá Andrea Hatašová.
Medzi ženami s prehľadom vyhrala Zuzana Pribulová (34:22) pred Katarínou Remišovou (37:02). Najrýchlejšou
bežkyňou v kategórii do 35 rokov bola Ibolya Bognárová z Horných Salíb (38:48), ktorá celkovo skončila medzi ženami
tretia. Medzi ženami nad 50 rokov bola najlepšia Helena Barančíková z Trenčianskej Teplej.
Sponzorský príjem akcie bol vo výške 552,00 €. Vynaložené finančné prostriedky na akciu: Výdaje na uzávierku obce, projektová dokumentácia k uzávierke cesty, pódium a ozvučenie, elektrická energia vo výške – 1.580,88 €.
Výdaje na materiál, občerstvenie, ceny, tlačiarenské služby – 2.227,46 €. Výdaje na kultúrny program, atrakcie detí, ceny,
občerstvenie 3.887,37 €.
Celkové výdaje vynaložené na celodennú akciu „Beh Gáňom“ boli 7.695,71€
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Hasičská spomienková súťaž pri príležitosti 900. výročia obce...
5. októbra 2013 sa na obecnom futbalovom ihrisku konala Okresná hasičská spomienková súťaž a okresné kolo
detskej hry „PLAMEŇ“, financovaná z rozpočtu obce. Zodpovednosť za organizovanie súťaže prebral na seba Dobrovoľný
hasičský zbor Gáň, Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Galanta a Samospráva obce Gáň. Členovia DHZ pod
vedením predsedu Igora Kianičku pripravili pre súťažiacich
i obyvateľov obce peknú akciu za účasti dvanástich družstiev
dospelých hasičov a dvoch detských družstiev. Súťaž zahájil
príhovorom Okresný predseda DPO pán Július Tóth, ktorý
zároveň privítal hostí, Okresného riaditeľa Hasičského
a záchranného zboru pána Zoltána Tánczosa, čestného predsedu DHZ Gáň a zaslúžilého člena Dobrovoľnej požiarnej ochrany
pána Dušana Bucka, poslancov obecného zastupiteľstva, súťažiacich a prítomných divákov. Okresný riaditeľ HaZZ pán
Zoltán Tánczos v príhovore pozdravil všetkých súťažiacich a zaželal im veľa úspechov v súťaži. Pán Dušan Bucko
v príhovore spomenul históriu obce ako aj históriu hasičstva v obci a na Slovensku. Poslankyňa obecného zastupiteľstva
a členka DHZ Gáň pani Zlatica Holčeková vyzvala všetkých prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých
hasičov. Pred zahájením súťaže si družstvá vylosovali poradie. Spomienkovej súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev z toho 3
ženské. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: štafeta požiarnych družstiev a požiarny útok s vodou. Výsledný čas sa vypočítal
sčítaním časov dosiahnutých v jednotlivých disciplínach. Na správnosť vykonania disciplín dozeral zbor rozhodcov. Po
ukončení súťaže boli všetkým družstvám odovzdané spomienkové listy, prvé tri družstvá v každej kategórii získali diplomy a nádherné poháre.
Výsledky spomienkovej súťaže:
MUŽI:
1.miesto DHZ Sládkovičovo
2.miesto DHZ Pata
3.miesto DHZ Gáň

štafeta požiarny útok súčet
80 s
19,52 s
99,52 s
87,10 s
17,33 s
104,43 s
88,30 s
23,59 s
111,89 s

ŽENY:
1.miesto DHZ Pata
2.miesto DHZ Váhovce
3.miesto DHZ Gáň

štafeta
96,40 s
102,10 s
108,90 s

požiarny útok súčet
19,99 s
116,39 s
53,01 s
155,11 s
47,89 s
156,79 s

Po ukončení Spomienkovej súťaže prišiel rad aj na náš detsky tým. Zahájenie súťaže, predstavenie rozhodcov
a vylosovanie poradia prebehlo bez problémov. V detskej hre „PLAMEŇ“ súťažili dve družstvá mladých hasičov
v disciplínach štafeta, požiarny útok CTIF, požiarny útok s vodou a otázky z teórie. Mladý hasiči to mali trochu náročnejšie, ako ich dospelí kolegovia, hlavne požiarny útok CTIF im dal zabrať. Výsledky detskej súťaže hry „PLAMEŇ“:
Družstvo:
1.miesto DHZ Sládkovičovo
2.miesto DHZ Gáň

štafeta
97,1 s
106,1 s

CTIF
97,3 s
92,12 s

požiarny útok
23,49 s
77,30 s

súčet
217,89 s
275,52 s

Po ukončení súťaže Družstvá mladých hasičov dostali diplomy, medaile a samozrejme pekné poháre.
Počas súťaže a po jej skončení si mohli súťažiaci pochutiť na kotlíkovom gulášiku a zahriať sa vareným vínkom, za
čo patrí veľké poďakovanie našim kuchárom. Zároveň chcem poďakovať vrtkým družstvám DHZ, ktoré sa zúčastnili na
našej súťaži, vrtkým členom DHZ Gáň za prípravu celého podujatia. Poďakovanie patrí aj samospráve obce za zapožičanie
ihriska, za materiál použitý na zabezpečenie súťaže, za financovanie
podujatia, pani starostke za podporu nášho DHZ a zúčastneným
poslancom obecného zastupiteľstva za pomoc pri organizácii.
Predseda
DHZ Gáň Igor Kianička
Finančné prostriedky vynaložené na akciu boli vo výške 499,60 €.
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SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

V pondelok ráno, 2.septembra, sa po letných prázdninách znovu otvorila brána našej materskej školy. Pani učiteľky
už netrpezlivo očakávali príchod detičiek, aby spoločnými silami mohli realizovať edukačné plány na spestrenie ich chvíľ
strávených v materskej škole, ako aj naplnenie detských hlávok novými vedomosťami.
Na začiatku školského roka 2013/2014 prekročilo prah materskej školy
33 detičiek, pričom nasledujúce mesiace očakávame nárast počtu detí podľa
podaných prihlášok až na 36, čo predstavuje plný stav. Keďže počet detí
v našej materskej škole bol minulý školský rok len 30, máme z takéhoto
vývoja udalostí nesmiernu radosť. Teší nás, že sa môžeme o tak krásne
a podnetné prostredie, aké ponúka naša materská škola, deliť s čo najväčším
počtom detičiek.
Začiatok školského roka je ťažký predovšetkým pre novoprijaté
detičky a ich starostlivých rodičov. Zhostenie sa novej sociálnej role
„škôlkara“ je neľahká úloha, ktorú prežíva každé dieťa inak. Prispôsobenie sa
novému prostrediu, pani učiteľkám aj kolektívu je zložité. Najťažšou
zmenou je odpútanie sa od rodičov, ktorí boli pre dieťa doslova centrom jeho života. Aj z toho dôvodu sa pri rozlúčke
s rodičmi vyskytli drobné slzičky, či hlasnejšie prejavy plaču. Pani učiteľky sa však usilujú pomôcť každému dieťatku
prekonať všetky ťažkosti súvisiace so vstupom do materskej školy najlepšie ako vedia a preto adaptačný proces našich detí
prebieha veľmi úspešne.
Aj pre rodiča je vstup dieťaťa do materskej školy niečím výnimočným a novým. Neustále si kladie otázky, ako sa jeho
dieťa cíti, čo robí, či neplače, či je mu dobre,... V skutočnosti potrebuje aj rodič istý čas na prispôsobenie sa novým
podmienkam. Avšak ak chceme, aby sa dieťa s materskou školou vyrovnalo a adaptovalo sa čo najskôr, je dôležitá
komunikácia a vzájomná dôvera medzi materskou školou a rodičmi.
Ani starší škôlkari to nemajú jednoduché. Vyrovnávajú sa s novým
kolektívom, zvykajú si na iné pani učiteľky. No a našich najstarších
predškolákov čaká náročné obdobie príprav na zápisy do základných
škôl, ktorým venujeme v prípravách pre deti veľkú pozornosť.
Aj tento školský rok máme pre Vás a Vaše detičky pripravené
veľké množstvo školských, ale aj mimoškolských aktivít. Okrem hlavnej
výchovno-vzdelávacej činnosti majú staršie deti možnosť osvojiť si
základy angličtiny v kurze „Skoré začiatky“, ktorý je realizovaný
jazykovou školou. Čaká nás stretnutie s prvákmi na ZŠ Štefániková, výlet
na zvieraciu farmu a množstvo iných výletov a aktivít, o ktorých Vás
budeme priebežne informovať na stránkach obecných novín.
No a čo dodať na záver? Snáď prianie, aby sa našim deťom v materskej škole páčilo, aby boli rodičia s našou prácou
spokojní a aby sme my učiteľky mali radosť z toho, že sa detičky tešia na každý deň strávený v materskej škole.
Mgr. Martina Ötvösová

V termínoch 22.-26. júla a 12.-16. augusta
sa konal v priestoroch Kultúrneho domu v Gáni letný tábor pre deti vo
veku 7-13 rokov. V každom turnuse sa zúčastnilo približne 20 detí. Bol
pripravený bohatý program na aktivity, súťaže a kreativitu, ktorý pripravilo 6 animátoriek. V turnuse tábora sa deti mohli zahrať na indiánov,
pirátov či čarodejníkov.
Týždeň nám spestrila
plavba loďou na vodnej
priehrade Kaskády.
Druhý turnus sa
niesol v duchu „Cesta časom“.
Spolupráca v kmeňoch ako pravekí ľudia, rytierske súboje či návšteva budúcnosti a výlet na farmu v Kráľovej.
Na záver patrí vďaka animátorkám a obecnému úradu za organizáciu
tábora. Tešíme sa na ďalší rok. :)
Veronika J.
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Tak ako to bolo v minulom roku aj tento rok sme sa rozhodli urobiť
niečo pre „skrášlenie“ našej obce.
Dňa 13.7.2013 o 8:30 sme zorganizovali obecnú brigádu, ktorej sa
zúčastnilo množstvo dobrovoľníkov z radov dôchodcov, strednej generácie ale
aj mladých, ktorí sa s veľkou horlivosťou pustili do rúbania kríkov či bujných
porastov na starom cintoríne na Brakoni. Každý koľko
vládal, pílil, sekal, nosil, čím výsledkom po tak únavnej
práci bolo vyčistenie polovice tohto cintorína. Po dobre
vykonanej práci sme si pochutili na chutnom guláši,
ktorý nám navarili naše dôchodkyne. Každý odchádzal
domov unavený, no s pocitom dobre vykonanej práce.
Priebeh brigády bol bez ujmy na zdraví. Na záver sa
zúčastnení dohodli, že ich ďalším cieľom bude v blízkej
budúcnosti stretnutie za účelom vyčistenia zvyšku
cintorína. Pevne veríme, že dané predsavzatia sa stanú
realitou, ešte raz patrí veľká vďaka zúčastneným.
Info OcÚ
Obecný úrad v spolupráci s OZ Mládež Gáň zorganizovali dňa 29.8. 2013 výlet do Zoologickej záhrady v Zlíne, ČR.
Prekvapením bol veľký záujem občanov, keďže sa naplnili dva plné autobusy. Česká zoo je najnavštevovanejším turistickým miestom celej Moravy, ktorá funguje už od roku 1948. Nachádza sa tu zámok Lešná so stajňami, a samozrejme nádherné prírodné rezervácie pre 222 druhov zvierat v 6 pavilónoch, ktoré sa rozprestierajú na 48 hektároch.
Či už exkurzia po zámku,
kŕmenie zvierat,
prechádzka cez
voliéry,
bolo
krásnym spestrením posledných dní letných
prázdnin.
Veronika J.

Pri príležitosti sviatku detí sme sa aj my chceli zaradiť medzi
gratulantov, a tak sme 1. Júna 2013 pripravili pre naše detičky
malý program. Tohto roku sme deň detí poňali trochu netradične oproti iným rokom. Prvojúnové sobotné popoludnie sa nieslo
v duchu umenia, a to divadelného.
Stražanove
divadlo nám
pripravilo a
zahralo
rozprávku
„Gašparko a drak“. Po kultúrnom vyžití, naše detičky čakalo ešte
maľovanie na tvár a jazda na krásnom koníkovi „Giane“. Na záver
dostali deti prekvapenie v podobe sladkého balíčka. Veríme, že tento
deň vyčaril každému drobčekovi úsmev na tvári... Milé deti už teraz môžete rozmýšľať čo Vás čaká na budúci rok.
Info OcÚ
Info OcÚ
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č
Aj naši seniori využili teplé jarné i letné dni na regeneráciu svojich síl, ale i poznávanie nových miest a pamiatok. Navštívili sme termálne kúpalisko Gyor, kde v príjemnom prostredí a teplej liečivej vody pookriali naše stuhnuté svaly a boľavé
kĺby. Nie menej vydarenou akciou bol 6-dňový seniorský pobyt
v Krpáčove, kde sme prežili krásne spoločné chvíle.
Nezaostali sme ani na poli kultúry – 2x sme boli
v nitrianskom divadle. V rámci posedenia pri ohni sme usporiadali
2.ročník
opekačky a
varenia gulášu spojenú s posedením pri hudbe. Nové vedomosti a krásne spomienky sme si odniesli z podujatia pod názvom „Rozlúčka s prázdninami starých rodičov a vnúčat“,
z plavby loďou v Gabčíkove spojenej s plavbou cez plavebné
komory. Nezaostali sme ani v súťaži vo varení gulášu pri príležitosti 900.výročia obce, kde sme získali cenu za najkreatívnejší
stánok. V rámci akcie „Poďme spoznávať„ sme navštívili tretiu
najväčšiu baziliku sveta v Ostrihome, Nádvorie Európy
v Komárne a zachovalú pamiatku dreveného mlyna v Kolárove.
Tešíme sa na jesenné akcie a výročnú členskú schôdzu.
Michalčíková, Irena, predseda ZO JDS Gáň

Vážení priatelia,
Jesenné mesiace majú osobitné čaro. Niet divu, veď tesne pred prvými mrazmi sa príroda prezentuje v prekrásnom farebnom kolorite. Mnohí záhradkári vedia, že tento fenomén im dáva signál
na vykonanie dôležitých prác, ešte pred príchodom chladného počasia.
Napríklad ľalie, hyacinty a tulipány sú kvety, ktoré kvitnú na jar, ale vysádzajú sa na jeseň. Záhony treba vyplieť, prekypriť a dodať výživnú zeminu. Vhodnými okrasnými drevinami do záhrady sú
kosodreviny, zakrpatené smreky, jedle, alebo tuje. Ideálne je ich vysádzať na jeseň do jám, ktoré
treba vysypať výživnou zeminou a dobre zaliať.
Nezabudnite, že sa musíte postarať o trávniky. Dôležité je vyhrabanie a prevzdušnenie trávnika. Tráva, ktorá ostáva
pokosená vytvorí nepriepustnú vrstvu – plsť, a tá bráni prísunu vody, svetla a vzduchu ku koreňom trávy.
Naši záhradkári nepracovali iba vo svojich záhradách, ale sa snažili
aj vzdelávať. V marci sa naši členovia zúčastnili prednášky a praktickej ukážky strihania stromov, ako aj viniča.
Prednášajúci bol predseda OV SZZ p. Kochan. V mesiaci apríl sa členovia zúčastnili výstavy Gardenia – predajné a výstavné
trhy v Nitre. V júni sme navštívili Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, kde práve prebiehala výstava – Krása ruží 2013.
Vyvrcholením našej celoročnej snahy a práci, hoci nám počasie neprialo, bola výstava Zeleniny, ovocia a kvetov, ktorá
sa uskutočnila v dňoch 31.08.2013 – 01.09.2013 v Kultúrnom dome Gáň. Práve tu mali všetci záhradkári možnosť ukázať
exponáty, ktoré sa im podarili dopestovať.
Exponáty boli rozdelené do troch kategórií:
Kvety –
p. Božena Horníková, Ing.Jana Dovinová,
Ovocie –
p. Ľudovít Kamen,
Július Horník,
Zelenina –
p. Rudolf Ivančík,
Emília Pekarová,

Ing.Gabriela Kováčová
Csaba Balogh
Ružena Szabová

Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení vecnými darmi. Výstavy sa zúčastnilo 140 návštevníkov a bolo vystavených
130 produktov. Výstavu navštívil aj predseda OV SZZ p. Kochan, ktorý vyjadril spokojnosť a „kvitoval“ organizovanie výstavy
a hlavne spoluprácu s členmi obecného zastupiteľstva.
Na záver Vám prajem, aby ste stihli svoju záhradu pripraviť na budúcoročnú úrodu, pevné zdravie, aby ste svoje plány
mohli zrealizovať.
Prajem Vám úspešný rok.
Andrej Lancz
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V lete tohto roku vzniklo v našej obci nové občianske združenie OZ Mládež Gáň. Vznikli sme hlavne preto, aby sme
sa viacej stretávali, zažívali spoločné chvíle a viac sa spoznali v rámci obce. Podarilo sa nám zorganizovať viacero podujatí,
na ktorých ste sa určite zúčastnili aj Vy. Ešte v decembri minulého roku sme zorganizovali vo vlastnej réžii Katarínsku
zábavu v miestnom kultúrnom dome, na ktorej sa zúčastnilo cez 80 ľudí milujúcich dobrú hudbu, zábavu a posedenie s
priateľmi. V ten istý mesiac sa konal volejbalový turnaj v telocvični v Galante. Tu sme sa zišli tí „športovejšie zdatní“
a v ojedinelom formáte turnaj sme hrali proti sebe. Skoro 30 športovcov a viacero divákov sa prišlo zabaviť a vyhrať vecné
ceny. Spoločná fotka hovorí za všetko, bolo to hlavne o zábave. Prišiel nový rok a ako plynul, akcie na ktorých sme sa
podieľali či organizovali sa len hrnuli. Po Veľkej noci to bol ďalší volejbalový turnaj, ďalšia vydarená obecná zábava, tentoraz pod názvom Majáles so sedemdesiatimi účastníkmi, z ktorých si niektorí odniesli ceny
z polnočnej tomboly. Nasledovala turistika, ktorej sa niektorí zúčastnili
po prvýkrát, no o to s väčším nadšením. Rozhodli sme sa pre sever
Slovenska a zliezli sme po kopcoch Súľovských skál. Odmenou nám bolo
pekné počasie, opekačka a deň strávený v prírode v kruhu priateľov.
Leto sa nezadržateľne blížilo a pekné počasie nás priviedlo k myšlienke
zorganizovať splav Malého Dunaja. V posledný júnový víkend sme
teda naložili autá spacákmi, stanmi, horou jedla, hlavne dobrou náladou a pobrali sme sa do Madarászu, čo bola naša počiatočná stanica
nalodenia. Pokračovali sme po prúde rieky až do blízkosti obce Tomašikovo, kde sme rozložili stany a pripravili sa prespať
v lone prírody. Samozrejmosťou bola opekačka a spievanie pesničiek pri ohni. Ďalší deň nás už nemohlo nič prekvapiť,
naskočili sme do lodiek a pokračovali po prúde rieky až do Trstíc, kde sa náš výlet skočil a nasledovala cesta domov. Naši
členovia sa zúčastnili aj Behu Gáňom pri príležitosti osláv 900-tého výročia obce a nejeden túto akciu podporil aj zapojením sa do organizačných činností. Dňa 29.8.2013 sme s Obecným úradom v Gáni zorganizovali výlet do ZOO v Zlíne. Naposledy to bola akcia Deň obce, na ktorej sme sa podieľali i my, buď organizačne alebo ako členky futbalového tímu žien
alebo vo varení guláša. A čo by sme chceli ešte stihnúť tento rok?
Tento kalendárny rok pripravujeme druhé ročníky Katarínskej zábavy, ktorá sa uskutoční 23. 11. 2013 a druhý ročník
vianočného volejbalového turnaja ešte v neupresnenom termíne. Dúfame, že sa prídete zabaviť alebo zašportovať si.
OZ Mládež Gáň

Rok sa stretol s rokom a vďaka príležitosti Dňa železničiarov sa na futbalovom ihrisku v Gáni uskutočnil už 14. ročník
medzinárodného minifutbalového turnaja železničiarov ProLogis Cup2013, ktorý zorganizoval ZV OZŽ Galanta
a železničná stanica Galanta.
Za priaznivého počasia sa na ňom zúčastnili mužstvá z
domácej Galanty, Sládkovičova, Púchova, Brna (ČD) a Szobu
(MÁV). Postupne sa na kvalitnom trávniku stretli vo vzájomných súbojoch všetky zúčastnené celky. Viac ako o víťazstvo
išlo všetkým zúčastnením o dobrý pocit zo stretnutia kamaráVíťazné mužstvo žst Púchov
tov a športové vyžitie.
Pohár za prvé miesto si odniesli kolegovia zo ŽST Púchov, ktorí vyrovnanými výkonmi prešli celým turnajom bez prehry. Na
ďalších miestach skončili domáca Galanta, Szob, Sládkovičovo a Brno. Turnaj sa niesol v priateľskom a v športovom duchu,
prítomní sa dobre bavili a nadväzovali nové priateľstvá a kontakty. Všetci si po športovom výkone radi pochutili na chutných klobáskach a tekutom občerstvení. Srdečné poďakovanie za zorganizovanie tohto úspešného športového zápolenia
patrí členom závodného výboru OZŽ Galanta, starostke obce Gáň p. Ivančíkovej a v neposlednom rade spoločnosti ProLogis, bez ktorej finančnej pomoci by sa toto tradičné športové podujatie neuskutočnilo.
Dúfame, že sa celosvetová
finančná kríza neprejaví aj
v štedrosti
nášho
sponzora
a o rok budeme môcť usporiadať
ďalší ročník ProLogis Cup-u.
J. Bednár

Zúčastnené mužstvá
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Neviditeľný pomocník...
Nie všetci sa tešili z toho, že Don Bosco vychovával mládež podľa Evanjelia.
Tento taliansky kňaz mal viacerých nepriateľov, ktorí mu hádzali polená pod nohy
a niektorí sa ho pokúsili aj zabiť. Keď sa raz Don Bosco vracal
za tmy domov, všimol si, ako ho niekto sleduje. Vzhľadom na
zlé skúsenosti si pomyslel, že dnes sa domov zdravý nevráti.
Začal sa preto modliť a počas modlitby sa k Don Boscovi
priblížil veľký pes. Sivý vlčiak sa ku kňazovi správal tak,
akoby patrili k sebe. Pes nielenže Don Bosca odprevadil až
k domu, ale neustále sa zdržiaval v jeho blízkosti. A tak vždy
keď Don Bosco odchádzal do mesta, sivý vlčiak išiel s ním.
Keď to nepriatelia on Bosca zbadali, prestali na neho striehnuť.
Nebezpečenstvo pominulo a pes sa zrazu stratil. Po desiatich rokoch čakala don Bosca
ďaleká cesta. Keď vyšiel z domu, stál pri dverách ten istý sivý vlčiak pripravený sprevádzať
kňaza. Keď prišli šťastne do cieľa, obaja vošli do domu a pes si ľahol do kúta. Po večeri však psa nemohli nájsť,
hoci dvere i okná boli zatvorené. A podobná skúsenosť sa opakovala o niekoľko rokov neskôr, keď don Bosco
zablúdil. Bol to sivý vlčiak, ktorý mu pomohol nájsť správnu cestu. Don Bosco pochopil, že takýmto zvláštnym
spôsobom mu pomáhal anjel stráţny.
Naše predstavy a často aj vedomosti o anjeloch pravdepodobne siahajú do detstva, keď nás naučili modlitbu
Anjeličku, môj strážničku. Postupne, ako sme dospievali, začali sme rozprávanie o anjeloch považovať za jednu
z detských rozprávok. V posledných rokoch sa anjeli dostali do módy. Máme k dispozícii viaceré knihy, ktoré sa
snažia priblížiť ich život. Aj na základe takejto literatúry sú však naše predstavy o anjeloch veľmi vzdialené od
učenia Cirkvi.
V jednom mestečku opravovali kostol. Pán farár so záľubou
pozoroval dokončenie diela, no zrazu ustrnul: Veď vy ste
namaľovali anjelovi na ruke šesť prstov! Videli ste už niekedy
anjela so šiestimi prstami? A vy ste už azda videli anjela
s piatimi prstami? odpovedal umelec. Za úsmevnou príhodou
sa skrýva otázka, čo o anjeloch môžeme s istotou hovoriť.
Cirkev nás učí, že anjeli sú duchovné bytosti stvorené Bohom, ktoré nemajú telo. Sväté písmo nám ich
predstavuje s krídlami. To však v nás vyvoláva nesprávnu predstavu, že anjeli vyzerajú ako ľudia s krídlami.
Lenže tie krídla treba chápať symbolicky, pretože v prenesenom zmysle predstavujú ochranu a rýchlosť. Anjeli sú
rýchli ako naše myšlienky. Pritom hoci stoja pri ľuďoch, súčasne sú v Božej prítomnosti. Ľahkosť krídel zároveň
naznačuje, že nie sú zviazaní so zemou. Oni tvoria most medzi svätosťou a dokonalosťou Boha v nebi a
nedostatkami smrteľných ľudí na zemi.
Možno s istotou tvrdiť, že každý človek má pri sebe anjela strážcu. Jeho úlohou je viesť nás k dobrým
myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Boh teda posiela anjelov, aby nám pomáhali v živote a aby
nás priviedli k Nemu. Oni toto poslanie plnia a stoja pri nás, či si to uvedomujeme, alebo nie. Svoju úlohu však
dokážu splniť oveľa lepšie, ak s nimi budeme spolupracovať. Ako si teda máme so svojím anjelom vytvoriť bližší
vzťah? Najjednoduchšou cestou je obrátiť sa na anjela strážcu modlitbou, ktorou vyjadrím presvedčenie o jeho
existencii a taktiež záujem o jeho pomoc a ochranu. Možno si myslíme, že ochranu potrebujú malé deti a nie
dospelí ľudia, ktorí si dokážu poradiť aj sami prostredníctvom vedy a techniky. No stačí na dobrú úrodu len
hnojivo? Stačí nám nemocenské poistenie, aby sme neboli chorí? Stačia bezpečnostné pásy v aute, aby nedošlo
k havárii?
Aj napriek pokroku vo svete vedy a techniky, anjela nepotrebujú len deti, ale všetci ľudia. A to aj preto, že
anjeli svojou prítomnosťou odovzdávajú človeku niečo zo svojej dokonalosti, takže človek sa stáva lepším.
Podobne ako oheň, ktorý do okolia sála svoje teplo a zohrieva takto predmety vo svojej blízkosti, tak prítomnosť
anjela dokáže človeka posilniť a urobiť lepším. A to sa zíde každému z nás i celej spoločnosti. JCLic. Ľuboš Tvrdý
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SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ
PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:

JUBILANTI

NAŠEJ OBCE:

1. decembra 2013 – Stavanie stromčeka
6. decembra 2013 – Privítanie Mikuláša

OZNAMY

VÝZVA
Vyzývame občanov, ktorí majú voči obci nedoplatky na dani z nehnuteľností a na
miestnom poplatku za vývoz TKO, aby si svoje nedoplatky vyrovnali najneskôr do
15.11.2013. Úhradu je možné uskutočniť v hotovosti do pokladne OcÚ v Gáni, alebo na
účet obce č. 20726-132/0200.
Po tomto termíne budú zoznamy neplatičov zverejnené na informačných tabuliach
v obci a v najbližšom čísle Naše noviny a zároveň obec pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov.
Info OcÚ

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov na výskyt trestnej činnosti, ktorá sa za posledné mesiace
v roku 2013 rozšírila aj v našej obci. Preto žiadame obyvateľov obce, aby hlavne vo vlastnom záujme zvýšili pozornosť na svoje domovy a osoby pohybujúce sa v blízkosti obydlí
i neznáme podozrivé osoby pohybujúce sa v obci Gáň, pričom tieto skutočnosti môžu
hlásiť na Obecnom úrade v Gáni.
Zároveň upozorňujeme na odparkované motorové vozidlá pred príbytkami či na
iných odstavných plochách, ktoré môžu byť ľahkou korisťou pre zlodejov, nakoľko si netreba nenechávať cennosti či iné hodnotné veci hlavne na miestach ľahkého spozorovania.
Info OcÚ

OPRAVA KRÍŽOV
V letných mesiacoch sa uskutočnila oprava krížov, a to kríž pri kaplnke sv. Anny v
Brakoni a kríž pri kostole sv. Rodiny v Gáni. Oprava bola zrealizovaná v dvoch fázach.
Prvá bola reštaurovanie krížov, ktoré uskutočnil p. Mgr. Šmigrovský. Použité finančné
prostriedky na reštaurovanie krížov boli vo výške 3.677,00 €.
Druhá fáza bola oprava oplotení jednotlivých krížov. Na túto opravu sme spoločne
urobili zbierku, a to formou predaja zabíjačkových špecialít v mesiaci december 2012.
Opravu uskutočnila firma MIJO stav, s.r.o. ( Ing. Michal Kotman), na ktorú boli použité
finančné prostriedky v celkovej sume 480,00 €. Zo zbierky občanov bola vyplatená suma
vo výške 280,00 €, sponzorský dar bol vo výške 100,00 € a zvyšných 100,00 € uhradila
obec z rozpočtu.
Celková vynaložená suma na opravu oboch krížov bola vo výške 4.157,00 €.

60 – roční
Mgr. Anton Horník
Milan Loška
Jozef Farkas
Jozef Ambruš
Peter Kováč
Júlie Paulišinová
Terézia Saková
65 – roční
Ing. Tibor Mrva
Ladislav Kollár
70 - roční
Miroslav Vranka
Karol Tomeček
Dušan Oravec
Mária Regecová
Antónia Macová
Ružena Szabová
75 – ročné
Alica Radimáková
Jolana Benkovičová
Marta Zbojeková
80 – ročná
Helena Jančiová

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
OPUSTILI NÁS

Po ukončení reštaurovania sa neznáma osoba pokúsila z kríža pri kostole v Gáni
ukradnúť obnovenú relikviu Panny Márie. Preto by som touto cestou chcela upozorniť na
to, že relikvie na krížoch nie sú hodnotné a nie je možné ich odovzdať do zberných
surovín. Verím, že sa nebude podobná situácia opakovať a opravené kríže nám budú
zdobiť obec naďalej.
Starostka obce

Štefan ORMANDÍK

NARODILI SA

Andrej OBLOŢINSKÝ
Simona PRAŢENKOVÁ
Lucia MIČÁNIOVÁ
Mia MIŠKOVIČOVÁ
Janka DUBAYOVÁ
Viktória BUKOVSKÁ
Bryan POMPA
Adam BAKALIK
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