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NOVINY OBECNEJ SAMOSPRÁVY

NAŠE NOVINY


"Najväčším dobrom je žiť podľa prírody... “

GÁŇ

NAŠE NOVINY
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Obec schválila na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2012 viacročný rozpočet na roky 2012-2014:
Bežné výdavky (eur)
Reprezentačné ceny obce
Plánovanie – vysporiadanie pozemkov, geom.plány
Vnútorná kontrola – hlavná kontrolórka

2012

2013

1 700

2 050

10 300

10 300

2 091

2 290

Audit
Členstvo v združeniach - ZMOS, GA-SA,MAS
Dudváh
Kronika

600

600

1 017
303

1 015
303

Miestny rozhlas - konces. poplatky, údržba
Zasadnutia orgánov obce - odmeny poslancov

565
3 855

565
3 855

550
800

550
0

Obecný informačný systém - údržba PC a softvéru

3 000

1 500

Telekom. a infor. systém - poštovné, telef. poplatky

2 500

3 200

Vzdelávanie zamestnancov obce
Voľby do NR SR

Spoločný stavebný úrad
Cintorínske služby -elekt. energia, údržba DS

660

670

4 612

2 962

2014

Bežné príjmy (eur)

Daňové príjmy – výnos daní z DÚ, daň
2 000 z nehnuteľností
2 365 Daňové príjmy – miestne poplatky za
650 TKO, pes
Nedaňové príjmy – z prenajatých
1 025 pozemkov, budov, kultúrneho domu
303 Administratívne poplatky – za overovanie, rozhodnutia, MS, cintor. poplatky
565
3 855 Úroky
550 Tuzemské bežné granty a transfery0 na prenesený výkon, voľby,
vojnové hroby, výzvy VÚC
1 500
Bežné príjmy spolu:
3 300
670
2 962 Kapitálové príjmy

2 500

Požiarna ochrana - výstroj a výzbroj
Prevádzkovanie VO - elektrická energia

6 000
9 500

6 000
10 000

Oprava a údržba VO

1 600

1 800

Odvoz a uloženie odpadu
Separovaný zber
Správa a údržba poz. kom. - oprava značiek, zim. a
let. údržba
Materská škola - platy, prevádzka MŠ, materiálne
služby

22 650
680

22 500
685

7 335

5 835

36 720

38 540

37 540 Príjmové finančné operácie

Školská jedáleň pre MŠ - platy, služby
Dom kultúry - prevádzka KD, kultúrne podujatia,
údržba KD
Dotácia pre cirkev

13 768

11 708

11 158

25 250
22 000

18 780
10 000

18 780 Bežné príjmy
8 000

950
650

950
650

2 000

1 000

13 200
6 800
4 000
7 460
300

10 000
5 000
1 000
7 860
300

3 310
1 000

3 750
1 000

3 850
1 000

2 003

1 953

1 953

Dotácia pre FK Slovan Gáň
Dotácia pre OZ 4 GAN SPORT
Dotácia pre DHZ
Telovýchova a šport - prevádzka, podujatia
Knižnica
Údržba verejnej zelene, kosenie - palivo, terénne
práce, súčiastky
Deratizácia
Opatrovateľská služba
Jedno rázová sociálna pomoc - príspevok na
stravu, projekt z VÚC

5 835

Kapitálové príjmy

subjektivitou

10 000
5 000 Rozpočtové príjmy spolu
1 000
7 860
300

6 360
2 160
92 720

Bežné výdavky spolu:

485 800

293 906

281 196

Sumarizácia
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu

Rozpočtové výdavky spolu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

2014

14 400
92 000
28 100
0
111 000
7 500
80 000
0

30 000
0
0
34 123
101 245
0
0
35 410

30 000
0
0
30 000
101 244
0
0
45 210

0

30 000

35 000

333 000

230 778

241 454

Rekonštrukcia miestne cesty a chodníky

2012

2013

6 500

6 506

7 906

2 290

2 290

2 290

5 955

5 923

6 523

200

150

150

15 765

1 645

1 650

485 800

474 684

476 784

2012

2013

2014
0
0
0

0
0
0

2012

2013

2014

333 000

50 000

50 000

333 000
333 000

50 000
50 000

50 000
50 000

485 800

474 684

476 784

0

0

0

333 000

50 000

50 000

0

0

0

818 800

524 684

526 784

1 000 Vlastné príjmy RO s právnou

3 160
92 715

Kapitálové výdavky spolu:

operácií

950
650 Príjmové finančné operácie

6 360

2013

458 265

0
0
0

23 000 Príjmové finančné operácie
785 Príjmy z ostatných finančných

4 820
246 971

2012

458 170

1 800

12 280

Budovanie športového areálu
Budovanie multifunkčného ihriska
Budovanie chodníkov v cintoríne
Budovanie zberného dvora
Rekonšt. a modernizácia budovy pohost. A dvora
Budovanie detského ihriska
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ
Rekonštrukcia a modernizácia starej budovy OcÚ

455 090

6 000
10 000 Kapitálové príjmy spolu:

Rodina a deti - prísp. kanal., projekt z VÚC
Administratíva- platy, prevádzka, služby, materiál

Kapitálové výdavky

2014

2 500 Kapitálové príjmy

2 000

Dotácia pre Jednotu dôchodcov Slovenska

2013

1 250

Obecná polícia

Dotácia pre katolícku jednotu
Dotácia pre SZZ

2012

2014

485 800
333 000

293 906
230 778

281 196
241 454

818 800
818 800
0

524 684
524 684
0

522 650
526 784
0
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OBECNÉ OZNAMY
ZBERNÝ DVOR
Obecný úrad oznamuje občanom, že kontajnery umiestnené vo dvore obecného úradu sú sprístupnené
občanom v nasledovných dňoch a hodinách:
UTOROK (každý)

8,00 hod. – do 16,00 hod.

SOBOTA (každá druhá v nepárnom týždni)

8,00 hod. – do 12,00 hod.

21.01.2012
04.02.2012
18.02.2012
03.03.2012
17.03.2012
31.03.2012

14.04.2012
28.04.2012
12.05.2012
26.05.2012
09.06.2012
23.06.2012

07.07.2012
21.07.2012
04.08.2012
18.08.2012
08.09.2012
22.09.2012

29.09.2012
13.10.2012
27.10.2012
10.11.2012
24.11.2012
08.12.2012

Do týchto kontajnerov je možné nosiť „Objemné odpady“, ktoré sú komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do zberných nádob, alebo ich množstvo presahuje
objem, ktorý je možné zberovými nádobami vyviezť v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu.
Objemovým odpadom nesmie byť:
Uhynuté zviera a iný biologický odpad, organický odpad, elektroodpad /chladničky, televízory,
monočlánky, počítače s monitorom, vysávače/. Vývoz tohto odpadu obec zabezpečuje autorizovanou firmou,
a to dvakrát ročne.
Zároveň na dvor obecného úradu je možné priniesť sklo, drobný elektroodpad ako sú fény, kulmy,
depilátory, fotoaparáty, holiace strojčeky, nabíjačky použité baterky.
Sklo alebo drobný elektroodpad je možné priniesť na dvor počas úradných hodín na obecnom úrade.
UPOZORNENIE
Vyvážať objemový odpad alebo drobný stavebný odpad majú právo občania obce Gáň:
 raz mesačne v určenom množstve – 1 prívesný vozík alebo max. 3 fúriky /káry/
 ktorí nemajú nedoplatky voči obci na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad
Zároveň Vás prosíme, aby sa dodržiaval vývoz podľa priloženého harmonogramu.
Inf. OcÚ

UPOZORNENIE !
Upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme
vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením, na povinnosť
udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme.
Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.
V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie
resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať
v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to na ZSE a.s., Tím správy EZ JUH u
príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 656/2004 Zb.z. v platnom
znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie pre Vaše odberné miesto.
Inf. OcÚ
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Prileteli vtáčky, už sú tu,
Odplašili zimu mrzutú...
... slovami tejto piesne privítali deti z materskej školy hrejivé lúče jarného slniečka - i keď ešte stále trochu
zubatého. Záhradou zaznel spev prvých vtáčích odvážlivcov. I takto sa nám malí operenci prišli poďakovať
za pomoc, ktorú im v krutých mrazoch poskytli deti. Kŕmidlá sme pred zimou rozmiestnili v areáli záhrady
a pravidelne ich dopĺňali. Mali sme tak jedinečnú možnosť pozorovať vtáčikov, ich perie, sfarbenie a občas
i vzájomnú vtáčiu rivalitu. Formou zážitkového učenia sme mohli podnecovať vzťah detí k živej prírode
a zároveň v nich prebúdzať environmentálne cítenie.

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia
a dievčatá plačú, že sa nevyskáču...
...vyskákali sme sa všetci. A nie raz! Fašiangy
a s nimi spojené chvíle radosti, veselosti a zábavy.
Tú správnu atmosféru sme si navodili hrou na
muzikantov. Spievali sme žartovné piesne , tancovali, „ hrali“ na hudobných nástrojoch. Vlastnými rúčkami sme si zhotovili masky, prezliekli
sa za rozprávkové bytosti. A aby bolo všetko
podľa zvyklostí a tradície – na záver sme si pochutili na šiškách od tety kuchárky. Môžete nám
veriť, že sme si oblízali všetky prstíky.

A aby nám smutno nebolo – čakalo nás repete karnevalu v miestnom kultúrnom dome, aby sme sa mohli aj tu
ešte raz zabaviť v kruhu kamarátov i rodičov.

Naše deti sa zúčastnili výchovného koncertu:
„ O koze rohatej do pol boka odratej“.
Obsadenie: Ján Hrubovčák, spev, hra na hudobných nástrojoch a sprievodné slovo
Bol to hudobný príbeh o zvieratkách, sprevádzaný básničkami, riekankami a piesňami. Sprievodné slovo
sprevádzali okrem deťom už známe hudobné nástroje i menej tradičné – ozembuch a gajdy. Predstavenie bolo
vedené interaktívnou formou a deti mohli priamo zasahovať do deja rozprávky a uvedomovať si dôsledky svojich
činov.
Hudobný koncert deti veľmi zaujal a ešte dlho bol témou ich rozhovorov.

Radi by sme sa touto cestou poďakovali
za poskytnutie finančného príspevku pre
našu materskú školu od p. Tibenského,
p. Ormandíka, p. Bena a p. Hupku, ktorí sa
vzdali svojej odmeny za pôsobenie
v komisiách v prospech našich detí.
Ďakujeme

.
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Komunálny odpad a starostlivosť o životné prostredie sa týka aj našich detí...
Téma komunálneho odpadu a starostlivosť
o životné prostredie nie je neznáma ani našim
deťom. Každá naša hra, či aktivita je o učení
niečoho nového. Spoločne sme sa zamerali na
zber, triedenie papiera, skla, plastov a iného
komunálneho odpadu. Veď už aj my vieme, že
príroda je krajšia bez obalov.
I takýmto spôsobom sme si budovali
povedomie
o možnostiach
ochrany
a zveľaďovania prostredia, v ktorom žijeme.
Naše šikovné rúčky vedeli premeniť veci“
staré za nové.“ Pokúsili sme sa vhodne využiť
odpadový materiál a vďaka fantázii sme mu
vdýchli nový život.
Vznikli tak originálne výtvory a dielka našich
detí.
Kolektív MŠ

Vážení priatelia!
Najočakávanejším obdobím záhradkára je príchod jari. Celú zimu premýšľame nad tým, ako a čo vylepšiť
a skrášliť vo svojej záhrade, čo nové skúsiť vypestovať a dorobiť. Teraz, keď ten čas je tu, chceme využiť svoje
skúsenosti ako aj nové poznatky na realizáciu svojich predstáv. Začíname prácami ako sú rez viniča, strihanie
stromov, príprava pôdy na sadenie zeleniny, zemiakov, neskôr priesady, ktoré si dopestujeme alebo zakúpime.
Veľmi dôležité je pôdu pohnojiť umelým hnojivom určeným na pestovanie zeleniny.
Dôležitý je nákup postrekov na ovocné stromy, vinič, zeleninu a
okrasné rastliny. Začíname marcom, kedy uskutočňujeme prvé
chemické zásahy proti škodcom, napríklad postrek broskýň proti
kučeravosti listov, predjarné ošetrenie skôr pučiacich ovocných drevín
proti prezimujúcim škodcom. Veľmi dôležité je preštudovať si
dostupnú literatúru, aby záhradkár vedel, kedy a čím postrekovať, aby
predišiel výskytu škodcov. V mesiaci marec je potrebné ošetriť
broskyne /najneskôr v štádiu nalievania púčikov/ mednatým
prípravkom „Kuprikol 50“ alebo sírnatým prípravkom „Sulka“.
Skôr pučiace stromy postriekať proti prezimujúcim škodcom tzv.
„predjarným postrekom“. Jeho zloženie je „Méro Stefes 250 ml + 5
ml“. K postreku je priložený leták, kde je uvedené , ktoré plodiny sa
postrekujú a ktoré škodce ničí. Na obale postreku je znázornené, v
ktorom štádiu nalievania púčikov treba postrek aplikovať.
Každý, kto chce mať zdravé ovocie a produkty zo záhrady, musí mať dostupnú literatúru, aby vedel, že je
dôležité sledovať, v ktorom období sa aké škodce vyskytujú a ako proti nim bojovať.
Zamedzeniu výskytu chorôb môžeme predísť aj tým, že uschnuté staré ovocie na stromoch odstránime a
opadané lístie nezaorieme alebo nezakopeme, ale vyhrabeme a zakompostujeme.
Odporúča sa všetky stromy, kríky, ruže po obratí ovocia za priaznivého počasia postriekať „Kuprikolom“.
Želám Vám, aby Vás Vaša práca bavila, aby Vaša snaha a práca bola ocenená dopestovaním krásneho a
zdravého ovocia, hrozna a iných produktov záhrady.
Teším sa jesennej výstave ovocia, zeleniny a kvetov, kde sa stretneme a vyslovíme spokojnosť s tým, čo
sme dopestovali v našich záhradách.
Andrej Lancz, člen výboru SZZ
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Stáva sa zvykom, že vstupným kultúrnym podujatím obce
sa stáva reprezentačný ples. Tohto roku to bol 2. ročník, ktorý sa uskutočnil 27. januára 2012 v priestoroch Kultúrneho
domu v Gáni.
Minulý rok samospráva obce nasadila latku úrovne plesu
veľmi vysoko, ale ani tento ročník
plesu nezostal v zahanbení. O krásnu
výzdobu, prestieranie a chutné jedlo
sa postarala Reštaurácia Romantik
z Dolnej Stredy. Dievčenská tanečná
skupina
Calma
spolu
s profesionálnymi tanečníkmi spoločenských tancov z Extra dance klubu
z Bratislavy sa podieľala na kultúrnom zážitku, ktorý samospráva obce
poskytla svojim zúčastneným. Počas celého večera sa o zábavu a dobrú náladu starala skupina Club 84 so speváčkou
Ing. Annou Kivarothovou. Aj napriek menšej účasti oproti minulému roku bola atmosféra taká, ako sa patrí.
Pevne dúfame a veríme, že reprezentačný ples obce Gáň sa stane pravidelným kultúrnym podujatím, ktoré bude
otvárať nový rok.
B.P

Fašiangy sa v obci Gáň ozývali aj vo februári, kedy sme sa 18.februára 2012 obliekli do tých
najzaujímavejších masiek a stretli sme sa v Kultúrnom dome v Gáni s jediným zámerom, a to
prežiť zábavný a živý večer. Večer bol plný smiechu, zábavy, tajuplna i správnych ľudí.
Navštívili nás aj Šmolkovia, piráti, červená čiapočka, snehulienky, Madame de Pompadour
a jej rytier, Winnetua so Šoči, Danny a Sandy z Pomády, Kardinál, roztlieskavačky, anjelik, čertica, cigánska osada či
Gejša. Tie najkrajšie a najnápaditejšie masky boli odmenené cenami odovzdanými starostkou obce. O zábavu sa po
celý večer staral DJ MICHEL G, ktorý vyhovel každej vekovej kategórii a občerstvenie zabezpečoval Bar Nagano.
Tohoročný karneval opäť nesklamal ani zúčastnených ani samosprávu obce.
BP
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„Išlo prasa, krava, kôň,
kohút, sliepka pes.
Išli z dvora zvieratká
na maškarný ples... „
...ako dospelí tak aj deti slávili
fašiangové dni v maskách... 19. februára 2012 sa poobede stretli
všetky deti z obce i okolia, rodičia, starí rodičia, občania v Kultúrnom dome v Gáni, kde si prišli
vychutnať príjemnú nedeľnú chvíľku. Deti sa zabávali, tancovali, hrali pochutnávali si na jemnučkých šiškách od našich babičiek...
„Vrabec Čvirik do tanca
lastovičku vzal.
Všetkým je dnes veselo,
veď je karneval...“
kohút, sliepka pes.

... lienky, princezné, hviezdičky, snehulienky, princovia, kvetinky, včielky, väzeň, rytier,
spiderman, večernica, čarodejnice a mnohé iné rozprávkové bytosti túžili byť za svoje
krásne masky odmenené. Tento rok nebolo ani jedno detské očko mokré, pretože každá maska bola odmenená prekvapením, ktoré si zaslúžili... Karneval uvádzala Barborka Ivanová s jej tímom mladých báb z Gáňu v zložení: Veronika I, Veronika II, Katka,
Dominika, ktorým ďakujeme.

Išli z dvora zvieratká
na maškarný ples... „
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Ani počas zimného obdobia športový život v našej obci neutíchol. Členovia Futbalového klubu Slovan Gáň, ako
dospelí tak aj žiaci vykonávali zimnú prípravu v telocvični POUŠ v Galante. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
rodičom našich žiakov, ktorí nám vypomáhali s dovozom chlapcov do telocvične.
Dňa 25. 01. 2012 sa konal v telocvični Gymnázia v Galante už druhý ročník

Memoriálu Petra Babica ml.

Pred začiatkom turnaja sme si uctili pamiatku Petra Babica ml. položením venca na jeho hrob. Pietneho aktu sa
zúčastnili rodičia, členovia FK Slovan Gáň, kamaráti, známi ako aj starostka obce Gáň a jej zástupca. Turnaja sa
zúčastnili družstvá FK Slovan Gáň, Veľká Mača, Dolná Streda a Podnikatelia Galanty. Zahájenie turnaja urobil p. Peter
Babic st. slávnostným výkopom.
Spestrením turnaja bol predzápas našich žiakov so žiakmi Matúškova. Zápas sa skončil víťazstvom pre Matúškovo
5:3. Tri góly za našich žiakov strelil Francesco Kotlár. Vďaka za príjemnú atmosféru patrí aj baru Nagano v Gáni, ktorý
zabezpečil občerstvenie a guláš pre účastníkov turnaja. Ceny pre účastníkov turnaja odovzdal pán Peter Babic starší.
Víťazné družstvá:
1. Veľká Mača
2. Podnikatelia Galanty
3. Gáň
4. Dolná Streda

Naši

žiaci

sa

tiež

zúčastnili

mestského

halového turnaja dňa 25. 02. 2012 v Galante, za
účasti desiatich družstiev. Naši žiaci skončili na
deviatom mieste.
Výsledky zápasov na turnaji:
Gáň – Trstice

1 : 6 (Kurucz Marko)

Gáň – Veľká Mača 1 : 4 (Renáč Erik)
Gáň – Pata

1 : 4 (Kurucz Marko)

Gáň – Abrahám

2 : 3 (2x Kurucz Marko)

Zostava žiakov: Regec David, Grel Štefan, Zuzák Branislav, Kurucz Marko, Renáč Adrián, Renáč Erik, Tóth
Erik, Kotlár Francesco, Maškovič Erik, Filipčík Jaroslav, Danišovič Kristián.
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Dospelí hráči odohrali v zimnom období aj niekoľko prípravných zápasov:
05. 02. 2012
12. 02. 2012
19. 02. 2012

Gáň – Košúty
2:1
Pata – Gáň
2:1
Gáň – Veľká Mača 2 : 4

26. 02.2012
04. 03. 2012
11. 03. 2012

Veľká Mača – Gáň
Gáň – Tomášikovo
Tomášikovo – Gáň

6:2
0 : 14
10 : 0

Prípravný zápas s Tomášikovom dopadol preto nepriaznivo, lebo náš tím si zmeral sily s družstvom, ktoré
hrá o dve triedy vyššie.
V marci sa už naplno rozbehne jarná časť súťažného ročníka 2011/2012, kde družstvo dospelých privíta dňa
18. marca 2012 družstvo Kajal.
Žiaci začínajú svoju súťaž dňa 25. marca 2012 o 12,30 hod. proti družstvu z Jelky.
Športu zdar.
Zoltán Horváth, Dominika Horváthová

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Jarolím Kozmér, som rodák z našej dediny „Gáň“.
Nikdy som nebol nejaký aktívny športovec, ale na starovek som sa dal na behanie. Môžete
ma vídať počas mojich tréningov behať po uličkách v Gáni, poprípade na ceste do Galanty
a späť. Behať som začal predovšetkým odvtedy, ako som mal problémy, vysoký
cholesterol, tlak ako aj nábeh na cukrovku. Prvé behy začali v septembri roku 2009, ak sa
to dá tak povedať. Boli to behy krátke a veľmi pomalé. Prvýkrát som išiel behať do Galanty
v apríli 2010 nesúťažný beh na 3000 m, od športovej haly v Galante na kolóniu a späť.
Vtedy ma to tak chytilo, že som pokračoval v tréningoch. Už vtedy som si dal za cieľ, že
keď budem zdravý, tak o rok sa pokúsim tento beh zopakovať v hlavnom behu ako
veterán na 10000m. A to som aj dokázal 9.4.2011, kde som dobehol síce ako posledný, ale
veľmi šťastný, že som to dokázal. Viete, nie je to ľahké súťažiť s takými bežcami, čo sa
tomu venujú celý svoj život- 20-30 rokov a niektorí i viac. Odvtedy, dá sa povedať, že
trénujem pravidelne v dobrom i v zlom počasí. Zlepšil sa mi zdravotný stav, čo sa
prejavuje pri pravidelných lekárskych kontrolách. Upravil sa mi cholesterol, tlak, cukor,
ako aj moja váha. Schudol som 16 kg, čo mi veľmi pomohlo v chorobe.
Chodím pravidelne behať:
Pre radosť do Nitry –
Sebaprekonávanie Bratislava –
Onkologické tesco behy Nitra, Bratislava V roku 2011 som súťažne absolvoval :
18.6.2011 Beh mestom Leopoldov –
10.9.2011 Šoporňanská 12-ka –
31.12.2011 V Senici Silvestrovský beh –

2 míle (3218 m)
2 míle
4500m
V roku 2012 som súťažne absolvoval:
1.1.2012 Trnavský novoročný beh –
8000 m
4.2.2012 Nitrianska bež. Liga –
5000 m
5.2.2012 Bratislavská kuchajda – 2 míle
26.2.2012 Dunajská Streda (24 h.) –
30000 m
4.3.2012 Majcichovská desiatka – 10000 m

4500 m
12000 m
5400 m

Veľmi ma teší, že sa mi darí už aj v umiestneniach, nebývam už medzi poslednými,
zlepšujem si aj osobné časy. Nezaháľam v tréningoch na dovolenkách, či už na Slovensku,
ale aj v zahraničí. Chcem sa v tomto roku zúčastniť ešte niekoľkých pretekov, pokiaľ mi to
zdravie dovolí.
Touto formou by som Vás rád informoval, že všetky behy, ktoré absolvujem sú pod
hlavičkou „Obec Gáň“. Každý v živote túži, zviditeľňovať jeho rodisko rôznymi formami, ja
sa snažím zviditeľniť našu obec práve „mojím behom“.
Ďalej by som sa chcel touto cestou poďakovať p. starostke Bc. Denise Ivančíkovej,
ktorá mi veľmi ochotne pomohla zabezpečiť logo obce na moje dresy, ktoré aspoň trošku
prispievajú k zviditeľňovaniu našej obce a kladú ju do povedomia ľudí.
Veľmi by ma potešilo, keby sa pridali aj ďalší občania, mladí alebo aj starší,
ktorým by beh robil radosť, upevňoval zdravie a zároveň by sa stal Vaším
koníčkom. Skúsite to? Stojí to za to!

Jarolím Kozmér
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Odpustenie...
Pred časom som sa na stretnutí pýtal snúbencov jednoduchú otázku, či si myslia,
že Boh môže odpustiť všetky hriechy. Bol som prekvapený keď sa šesť mladých ľudí
rozdelilo na dva tábory.
Pri mladých ľuďoch si vždy uvedomím že láska, odpustenie, pomsta, závisť a veci
s tým spojené sú veľmi aktuálne aj v našich časoch. Dennodenne sa stretávame s
mnohými príležitosťami k odpusteniu. Vtedy keď nám ktosi povie nevhodné slovo,
keď zistíme že kolega ma väčšiu výplatu za menší výkon či si spomenieme na staré
krivdy spred rokov
Čas pôstu, ktorý je prípravou na kresťanské slávenie zmŕtvychvstania Pána – Veľkej noci je výbornou
príležitosťou na rozdávanie a prijímanie odpustenia. Keď
za Kristom prichádzajú apoštoli a pýtajú sa koľkokrát má človek
odpustiť, tak Kristus odpovedá Petrovi: „Hovorím ti, nie sedem
krát, ale sedemdesiatsedem krát“. Toto symbolické číslo značí,
že máme odpustiť vždy a za každých okolností. Veď akým
právom by sme očakávali odpustenie od Boha, ale i od ľudí, ak
by sme my nechceli darovať odpustenie. Veď v samotnej
modlitbe Otčenáš sa denne modlíme: „Odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom...“. Neustávajúce rodinné
problémy, nekonečné susedské spory, alebo spoločenská situácia
plná neporozumenia sú dôkazom, že odpustiť máme my ľudia na
Slovensku stále obrovský problém.
Odpustenie má tri základné vzťahy. Odpustenie Bohu. Jeho často viníme za to, čo sa deje v našom živote a
myslíme si že choroba, bolesť..., ktoré dopustil sú jeho trest a nepochopenie. Aj
jemu, Bohu, máme občas čo odpúšťať a snažiť sa ho pochopiť.
Odpustenie sebe. Neraz sa v našom okolí objaví človek, čo sa stále obviňuje
z vecí, v ktorých skutočne zlyhal a nevie si to roky odpustiť. Mohol som urobiť to
či ono, aby sa čosi nestalo... Áno mohol, ale Boh ťa má rád aj keď si zlyhal. No a
napokon spomínané odpustenie voči ľuďom, ktorí nám ublížili svojimi slovami,
skutkom alebo možno postojmi neprijatia našich odlišností od iných. Tu, zdá sa,
máme denne nekonečne veľa príležitostí, doma ak nás denne ktosi ponižuje či
uráža, pri nakupovaní ak nás sebavedomá pani bez slova predbehne v rade do
pokladne, alebo na cestách ak vidíme, že ktosi jazdí autom proti slušnosti... Na to
všetko však treba pokoru. Toto slovíčko sa stalo bohužiaľ v ostatnom čase nemoderné, zastarané a nepotrebné. Avšak iba pokorný človek je objektívny, vďaka
čomu môže prechovávať úctu a porozumenie k iným, a tak i ľahšie odpúšťať.
Boh je najviac silný a najviac pokorný. Veľká osobnosť
stredoveku svätý Tomáš Akvinský hovorí, že najväčším
prejavom Božej všemohúcnosti je, že Boh dokáže odpúšťať.
Inými slovami, že veľkosť Boha sa prejavuje v schopnosti
odpúšťať. Mohli by sme pokračovať a povedať, že veľkosť
človeka je takisto v jeho schopnosti prijať a darovať odpustenie.
S blížiacimi sa dňami radostnej oslavy víťazstva Krista nad zlobou sveta vám prajem, aby radosť z odpustenia
bola pre vás novou silou.
Mgr. Peter Mikula, správca farnosti
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JUBILANTI

PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:

NAŠEJ OBCE:

21. apríla 2012 – Vyčistime si svoju obec (brigáda)
13. mája 2012 – Deň matiek
2. júna 2012 – Medzinárodný deň detí

SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ
60 - roční:

Zmena úradných hodín
na Obecnom úrade v Gáni od
01.04.2012
Pondelok: 8.00 hod. – 16.00 hod.
Utorok:

8.00 hod. – 16.00 hod.

Streda:

8.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok:

Nestránkový deň

Piatok:

8.00 hod. – 13.00 hod.

Dňa 24. februára 2012 sa
v našej obci uskutočnil opätovný
zber papiera, ktorý sa stal akoby
našou súčasťou.
Aj napriek častým intervalom
zberu sa podarilo v obci vyzbierať
neuveriteľných 1860 kg papiera, za
ktoré si občania Gáňu odniesli
domov rôzne výrobky od spoločnosti Tento.

Oto Ambruš
Gabriel Babic
Milan Bertalan
Jozef Kováč

65 - ročný:
Ing. Jozef Jánský

70 - roční:
Anna Bublincová
Otília Filová
Alexander Kamen

80 - ročná:

Súťaž o NAJkrajšiu záhradku, predzáhradku, balkón, okno alebo dvor...

Mária Macová

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!

V minulých číslach bol v rámci pozitívnej tvorby životného
prostredia vyhlásený prvý ročník súťaže o NAJkrajšiu záhradku,
predzáhradku, balkón, okno alebo dvor, ktorá stále trvá.

Terézia Molnárová rodená
Rakická 94 rokov

rok. Ak máte pocit, že prá-

Terézia Šulecová

ve Vaša záhradka, predzábalkón,

okno

Mária Martinková rodená
Záchenská 86 rokov

Trvanie súťaže je jeden

hradka,

OPUSTILI NÁS:

rodená
Glovatiaková

či

76 rokov

dvor je tým „NAJ“, príďte
to oznámiť na OÚ v Gáni

Ľudovít Krivosudský 90 r.

NARODILI SA:

a my si ich vyfotíme.

Alex BENE

Po vyhodnotení budú výsledky vyhlásené na najbližšom ročníku
Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorý sa koná tohto roku. Podrobné informácie o priebehu a možnostiach súťaže Vám radi podajú na OÚ v Gáni.

Dominika KOLÁRIKOVÁ
Michaela
ZBOJEKOVÁ
Miriam
ZBOJEKOVÁ

Inf. OcÚ
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