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Štvrté obecné zastupiteľstvo
Dňa 19.5.2011 sa v kultúrnom dome v Gáni konalo štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde
programom rokovania bolo nasledovné:
1. Žiadosť o zriadenie vecného
bremena – firma Prologis Slovak
Republic XII – žiadosť bola stiahnutá
z rokovania
Poslanci zaviazali starostku obce, aby
vyvolala
rokovanie
s dotknutými
orgánmi štátnej správy a zástupcami
firmy Prologis Slovak. Cieľom rokovania
malo byť vyjasnenie zámeru firmy
Prologis Slovak Republic s.r.o. a tieţ
nedoriešené
záväzky
z minulosti
týkajúce sa tranzitu cez obec Gáň.
2. Správa o vybavovaní sťažností
fyzických
a právnických
osôb
podaných na obec v roku 2010
V roku 2010 obec nemala v evidencii
ţiadne sťaţnosti.
3. Zásady poskytovania sociálnej
pomoci, ktoré boli spracované na
základe zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a zákona
č.
448/2008
Z.z.
o sociálnych
službách
v znení
neskorších
predpisov
Ide o dokument, ktorý upravuje
podmienky
poskytnutia
sociálnej
pomoci formou priznania jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho
návratného
alebo
nenávratného
bezúročného finančného príspevku,
príspevku na stravovanie občanov obce
a vianočný príspevok pre dôchodcov
obce
Gáň.
Z tohto
dokumentu
vyberáme čl. 5, a to podmienky
a príspevok
na
stravovanie
pre
dôchodcov.
Výška príspevku na stravovanie
na jeden odobratý obed je stanovená
nasledovne:
a) občan s nepriaznivým zdravotným
stavom alebo ŤZP
1,43 €
b) občan v hmotnej núdzi
1,43 €
c) poberateľ starobného dôchodku vo
výške do 250 €
1,43 €
poberateľ starobného dôchodku vo
výške od 250 € – 333 €
0,80 €
poberateľ starobného dôchodku vo
výške nad 333 €
0,66 €
Pre získanie príspevku na stravu je
potrebné zo strany ţiadateľa predloţiť
doklad
o výške
vyplácaného
starobného dôchodku.
Poslanci prijali uznesenie, z ktorého
vyplýva moţnosť stravovania kaţdého
občana obce Gáň za podmienky, ţe si
uhradí celú výšku stravnej jednotky v
hodnote
2,85 €.

4. VZN č. 66/2011 o hospodárení
a nakladaní s majetkom obce
Materiál nebol schválený, nakoľko
ide o dôleţitý dokument, ktorý
právnik
obce
musí
zosúladil
s platnou legislatívou a platnými
VZN obce.
5. Vnútorná smernica k verejnému
obstarávaniu
č.
2/2011
spracovaná
podľa
zákona
č.25/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov /zákon a o verejnom
obstarávaní/
Ide o smernicu, ktorá upravuje
finančné limity pre zákazky s
nízkymi hodnotami na dodanie
tovarov, na poskytovanie sluţieb
a uskutočnenie stavebných prác.
Vnútornou smernicou boli prijaté
nasledovné opatrenia:
I. Postup pri zadávaní zákaziek
s nízkymi hodnotami a finančné
limity bez vykonania prieskumu trhu,
kde môže starosta obce pristúpiť
k priamemu zadaniu a vyjednaniu
cien:
a) zákazka na dodanie tovarov
do 1.200,- EUR bez DPH,
b) zákazka na poskytnutie sluţieb
do 1.200,- EUR bez DPH,
c) zákazka na uskutočnenie stavebných prác
do 3.000,- EUR bez DPH.
II. Postup pri zadávaní zákaziek
s nízkymi hodnotami s vykonaním
prieskumu trhu:
Ide o nasledovné hodnoty:
a) Prieskum trhu na dodanie tovaru
alebo poskytnutie sluţby od 1.200,EUR do 10.000 EUR bez DPH
b) Prieskum trhu na uskutočnenie
stavebných prác od 3.000,- EUR do
20.000,- EUR
Prieskum trhu bude vykonaní
písomne,
formou
niektorého
z nasledujúcich spôsobov:
 faxový resp. emailový prieskum,
 písomná korešpondencia,
 prieskum na základe cenníkov,
katalógov, informačných materiálov
z výstav
a veľtrhov,
informácie
z www stránok na internete a pod.
Na ich vyhodnotenie bola poslancami navrhnutá komisia verejného
obstarania v nasledovanom zloţení:
Ing. Štefan Rakický,

Ing. Anna Kivarothová,
Mgr. Miriam Jarošová,
Ing. František Jankovič,
Ing. Miroslav Klimek
Komisia bola schválená poslancami OZ.
RÔZNE
1) Návrh na darovanie kanalizácie
NSO pri ihrisku
OZ dar
neprijali z dôvodu
nevýhodnosti navrhovanej zmluvy
medzi
Západoslovenskou
vodárenskou
spoločnosťou
ako
prevádzkovateľom a obcou Gáň.
2) Žiadosť o jednorazový finančný
príspevok
pre
p.
Pompovú
Príspevok
ţiadateľke
nebol
odsúhlasený.
Dôvodom
boli
nedoplatky za komunálny odpad, čo je
v rozpore s čl. 8 prijatých zásad o
poskytovaní
sociálnej
pomoci.
Poslanci navrhli, uskutočniť zbierku
šatstva, plienok, ale o takýto druh
pomoci ţiadateľka nemala záujem.
3) Schválenie plánu športových
podujatí na I. polrok 2011
Uvedený dokument poslanci vzali
na vedomie. Dokument obsahoval
prehľad
uţ
uskutočnených
a plánovaných športových podujatí
do mesiaca jún.
4) Návrh na schválenie automatických závlah na plochu futbalového ihriska
V súlade s plnením rozpočtu na rok
2011 OZ v Gáni schválilo budovanie
závlah na
miestnom ihrisku
a zaviazalo starostku k vypísaniu
výzvy na uvedenú investičnú akciu.
Výzva bola zverejnená
5) Schválenie redakčnej rady
obecných novín
Bola schválená redakčná rada
obecného periodika Naše noviny
v nasledovnom zloţení:
Predseda rady:
Bc. Denisa Ivančíková
Členovia: Ing. František Jankovič
Ing. Anna Kivarothová
Ing. Štefan Rakický
Mgr. Miriam Jarošová
Šéfredaktor: Bc. Barbora Pekarová
Na základe šetrenia finančných
prostriedkov poslanci rozhodli poveriť
grafickou a textovou úpravou novín
Bc. Barboru Pekarovú.
Info OcÚ
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Stretnutie so zástupcami firmy Prologis Slovak Republic s.r.o.
Na štvrtom zasadnutí poţiadalo Obecné
zastupiteľstvo starostku obce o vyvolanie
pracovného stretnutia s firmou ProLogis
za účelom objasnenia aktivít uvedenej
spoločnosti v katastri obce Gáň, ako
i doriešenie tranzitu kamiónov cez obec
smerujúcich do logistického centra.
Rokovania dňa 13.6.2011 sa zúčastnili
zástupcovia firmy ProLogis Slovak
Republic
s.r.o., Goldbeck
s.r.o.,
Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné
komunikácie,
Správy
a údrţby ciest, starostka obce a poslanci
obce Gáň V oblasti riešenia dopravnej
situácie sa zúčastnené strany dohodli na
nasledovnom:
a./ zabezpečenie osadenia dopravných
značiek na komunikáciu R1. Uvedené
opatrenie bolo navrhnuté na obdobnom

rokovaní dňa 2.4.2009. Nebolo
však realizované.
b./ presadiť ţiadosť o návesné
tabule so značkou miestny cieľ
DHL, TESCO na Ministerstve
dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
c./ zabezpečiť zaznamenanie firmy
ProLogis Slovak Republic s.r.o. do
navigačných
systémov
a jeho
pridanie do Google maps, nakoľko
uvedené orientačné systémy sú
nekompletné. Neobsahujú areál
a budovy
ProLogis,
ale
len
komunikácie
a novovybudovaný
kruhový objazd.
d./ po osadení dopravných značiek
na komunikácií R1 do dvoch
týţdňov previesť sčítanie prejazdu

nákladných vozidiel obcou Gáň
a na ďalšom rokovaní zúčastnených strán dohodnúť ďalší postup
v danej problematike.
V oblasti zámerov a aktivít firmy
ProLogis Slovak Republic
s.r.o.
zástupca spoločnosti oboznámil
o dôvodoch ţiadosti na zriadenie
vecného bremena. Zriadenie tohto
bremena je spojené s uţ skolaudovanou prípojkou plynu, táto skutočnosť nebola premietnutá do dokumentácie a je podmienkou pre
udelenie
bankových produktov.
Zástupca spoločnosti prezentoval
započaté aktivity spoločnosti na
dostavbe haly DC4 a jej následné
vyuţitie.
Info OcÚ

OBECNÉ UDALOSTI
Sčítanie obyvateľstva 2011
Na základe zákona č. 263/2008 Z.z o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa vykonalo v našej
obci v čase od 13.5.2011 do 6.7.2011 sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V stanovenom čase sa zisťovali
údaje v listinnej podobe od 21.5.2011 do 6.6.2011 a v elektronickej forme od 21.5.2011 do 29.5.2011. Sčítanie sa vykonávalo na celom území SR k 21.5.2011. Po vyhodnotení výsledkov sčítania sú nám známe
nasledujúce údaje z čítacieho odvodu:
Gáň
Brakoň
Spolu
Počet vyplnených formulárov (údaje o obyvateľovi) ........................... 399 ............210............ 609
Počet vyplnených formulárov (údaje o byte)....................................... 162 ..............94............ 256
Počet vyplnených formulárov (údaje o dome) ................................... 158 ..............90............ 248
Počet listov vyplnených formulárov (zoznam osôb v dome) ............... 164 ..............96............ 260
Počet obyvateľov trvale bývajúcich .................................................... 711 ............269............ 980
Počet obyvateľov trvale neprítomných ................................................. 45 ..............43.............. 88
Počet obyvateľov prítomných ............................................................. 666 ............228............ 894
Počet obyvateľov sčítaných elektronicky .............................................. 19 ..............18.............. 37
Počet bytov sčítaných elektronicky ........................................................ 5 ................3................ 8
Počet domov sčítaných elektronicky ...................................................... 6 ................5.............. 11

Voľba riaditeľky MŠ Gáň
Obec Gáň v zmysle § 5 ods. 3 zákona NR SR č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov vyhlásilo
v mesiacoch apríl, máj výberové konanie na obsadenie
funkcie riaditeľ/riaditeľka materskej školy v Gáni. Do
výberového konanie sa prihlásili 3 kandidátky. Samotné
výberové konanie sa uskutočnilo 10. júna na Obecnom
úrade v Gáni. Komisia zvolila za riaditeľku MŠ v Gáni
pani Katarínu Korenkovú, ktorá tento post zastávala
doposiaľ. Staronovej riaditeľke gratulujeme a prajeme
veľa úspechov vo vykonávaní svojej funkcie.
Info OcÚ
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Čaro hodvábu od Ivony Kollátovej
Netradičné umelecké diela v podobe obrazov
a úţitkových predmetov z hodvábu vystavila v našej
obci výtvarníčka Ivona Kollátová. Výstava sa konala
v priestoroch kultúrneho domu 14. aţ 16. apríla
2011. Na svoje si prišlo hlavne neţnejšie pohlavie.
Bolo moţné sa pokochať krásou obrazov, šatiek pestrých farieb či šiat. Zaujali i dáţdniky, kabelky, puzdrá
na okuliare i maľované peňaţenky. Všetko
v netradičnej forme a farbách.
Ing. Anna Kivarothová

Vernisáţ bola spojená aj s tvorivými
dielňami, kde si mohli deti prísť vytvoriť
vlastné symboly Veľkej noci. Deti si vyskúšali maľovanie na vajíčka voskom,
vytvorili si vlastné veľkonočné pohľadnice
či uvili venčeky s mašličkami.

Počas celej doby trvania vernisáţe a tvorivých dielní bola vstupnej hale umiestnená perníková veľkonočná dedinka, ktorú
svojimi šikovnými rukami a trpezlivosťou
vytvorila pani Paulína Hlavatá. Ďakujeme
veľmi pekne. Tento skvost môţeme vidieť
na titulnej strane. Ako vidíme, v našej
malebnej dedinke taktieţ bývajú umelci.
BP
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Tradičné stavanie mája...
Každoročne sa v našej malebnej dedinke otvára mesiac máj stavaním mája. Táto tradícia sa v obci
koná už niekoľko rokov.

Z histórie vieme, ţe máje ako kultúrny jav boli
známe uţ v antike, ako symboly ochrany pred
zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci
stavali dievčatám máje ako symbol zelene,
ţivota, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. Dodnes sa tento zvyk zachováva aj u nás.
Dnešné dievčence v Gáni uţ máj zazrú pred
svojím domovom ojedinelejšie, ale občania si
tento zvyk zachovávajú naďalej v podobe stavania veľkého spoločného mája pred obecným
úradom. Ako tomu bolo aj tento rok.

Zakiaľ sa silní muţi postarali o upevnenie stromu, ţeničky ozdobili stromček farebnými stuţkami,
ktoré pri zodvihnutí viali vo vetre. Na strome nechýbal ani tradičný veniec plný farebných stúh.
Pri stavaní mája nechýbal ani príhovor pani starostky, v ktorom privítala občanov a ponúkla ich pripraveným občerstvením. Príjemnú atmosféru dotváral
pán Kollár, ktorý svojou harmonikou dokázal rozospievať i roztancovať mnohých občanov. Pre nás
nie je tento zvyk iba zvykom, ale moţnosťou stretávania sa alebo pozhovárania sa s blízkymi.
BP

Dôchodcovia verzus termálne a liečivé kúpele v Győri
Mesiac máj sa niesol i v návšteve iných krajín.
Nielen naši dôchodcovia, ale aj mladší obyvatelia sa 20.5.2011 rozhodli navštíviť našich juţných susedov so zámerom oddychu, rekreácie
a zábavy. Navštívili Rába Quelle termálne a
liečebné kúpele v Győri, ktorých termálna
voda vyviera z hĺbky aţ 2000 metrov a jej teplota dosahuje aţ 67 °C. Starší občania vyuţili
všetky ponúkané rekreácie, od prúdových
kanálov, chrličov vody, masáţnych dýz aţ po
vodopád. Cesta autobusom bola pre všetkých
určite záţitkom, keďţe si mnohí pospevovali
známe pesničky. Všetci zúčastnení sa z výletu
vrátili plní síl a elánu.
BP
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Druhá májová nedeľa patrí vţdy našim mamám. Je to sviatok, ktorý patrí medzi najstaršie na svete. Stáročiami sa
menil jeho charakter, myšlienka a podstata je do dnešných čias nezmenená. Upriamuje pozornosť a obdiv na
matky. I v našej obci sme sa zišli 8. mája v kultúrnom dome, aby sme tento sviatok spoločne oslávili. Detičky
z materskej škôlky ukázali svoju šikovnosť, presvedčivo recitovali básničky, spievali pesničky. Pod vedením svojich
učiteliek prezentovali svoju celoročnú snahu a nielen na pódiu, ale i na prezentačnej výstavke prác vo vstupných
priestoroch kultúrneho domu. Mamám a babičkám zamávala veľkými strapcami i skupina maţoretiek a zaspieval
spevák Samuel Kivaroth. Záver programu patril piesňam v podaní Dušana Fóku.
Ing. Anna Kivarothová

Oslávili sme Deň matiek
Ja vás tu dnes pekne vítam, hoci som len maličká,
vás, vy naši milí hostia, mamička a babička.
Aj ostatných našich hostí srdečne tu vítame,
aby ste sa zabavili, zo srdca vám želáme.
Týmito úvodnými slovami začali svoje vystúpenie deti
z materskej školy. Veď druhá májová nedeľa patrí
našim mamám. V tento deň im verejne vyjadrujeme
svoju lásku a vďaku za všetku starostlivosť, ktorú nám
dávajú.

Hostí sa zišlo neúrekom. Prišli aj oteckovia, starí
rodičia a súrodenci. Atmosféra plná vzrušeného
očakávania bola na jednej i druhej strane.
Krátke veršíky malých detičiek striedali recitácie
básní tých trochu starších. Každý z nich bol jedinečný a svojský i v krátkych scénkach.
A že tým najmenším slová akosi tíško vychádzali z hrdielka? Alebo slzičky naplnili očká pri pohľade na mamičku
v hľadisku? Nič to. Veď o rok trochu podrastú a mamičke to iste vynahradia. Veď i nejedno oko nás, „dospelákov“ sa zaligotalo slzou dojatia. I tá umocňovala túto slávnostnú atmosféru. Akýže by to bol sviatok bez darčeka?
Mamičky si zaslúžia ten najkrajší. Vlastnoručne vyzdobená porcelánová šálka – aby si mamina pri každom dúšku
kávy z nej s láskou spomenula na svojho malého synčeka, či dcérku.Naše vystúpenie deti končili piesňou, ktorej
slová vyjadrujú ich prianie:

Čo sa dnes deťom najviac ráta? Mať ocka ako kamaráta.
Maminu dlaň a popri tom, mať vždycky lásky plný dom.
Kolektív MŠ

Počas slávnostnej nedele venovanej mamám sme mali jedinečnú
moţnosť vidieť premiérové predstavenie s názvom Perníková chalúpka v podaní nového ochotníckeho divadla s názvom Deti klasov alias
Art Kids. Mohli sme sledovať pútavý dej okorenený pantomímou :).
Kaţdý jeden výkon bol jedinečný a nezabudnuteľný. Bolo zaujímavé
sledovať, ako sa hravo dopĺňajú „malkáči“ s „veľkáčmi“.

BP
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Navštívili nás hasiči
Dopoludňajšie ticho ulíc Gáňu v polovici júna nečakane preťal zvuk sirén hasičského auta. Nie, nestalo sa nič zlé.
To hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Galante prišli navštíviť deti z materskej školy a takto sa s nimi
zvítali. Prvotný úţas, obdiv i radosť vystriedala zvedavosť. Deti chceli vedieť, vidieť a skúsiť všetko. Uvideli
obrovské noţnice, ktorými vystrihujú ľudí z havarovaných vozidiel. Moderné zdravotnícke pomôcky
k poskytovaniu prvej pomoci. Vyskúšali si, aké je ocitnúť sa v záchrannom koši.

V horúcom dni im padlo vhod overiť si funkčnosť striekacej hadice. Zaujal ich aj interiér vozidla. A páni hasiči
hovorili a vysvetľovali neuveriteľne trpezlivo. Ţiadna
otázka nezostala bez odpovede.

Na znak vďaky si deti pripravili pre hasičov
malý darček. Spoločnú výtvarnú prácu na
tému: Z malej iskierky veľký plameň. Ale
ani deti neobišli naprázdno. Kaţdý si domov
odnášal pexeso s hasičskou tematikou.
Ďakujeme za návštevu. Naše deti to veľmi
obohatilo.

Touto cestou sa chceme poďakovať rodine pána Milana
Horníka, ktorá nám umoţnila malú exkurziu cudzokrajného vtáctva a domácich zvierat.
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Ujo Milan upútal rozprávaním a trpezlivo odpovedal
na zvedavé otázky.
Ďakujeme aj za malé občerstvenie a sladkosti pre
deti. Bol to pre nich jedinečný záţitok priameho
kontaktu so ţivou prírodou.
Kolektív MŠ

NAŠE NOVINY
1. jún má v kalendári jasný prívlastok Medzinárodný deň detí. Myšlienka oslavovať tento deň vznikla
v Ţeneve v roku 1925 na konferencii s účasťou 54 krajín. Prijali deklaráciu, zaoberajúcu sa chudobou,
detskou prácou, vzdelaním a inými dôleţitými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.
Pre deti je to však deň, kedy sa v škole neskúša.
Organizujú sa oslavy, hry a súťaţe od výmyslu
sveta. Ako v rozprávke tečie malinovka potokom,
sladkosti sú na kaţdom kroku a hračkami od
výmyslu sveta obdarúvajú „dospeláci“ kaţdé malé
stvorenie. Určite sú v kalendári i iné významné
dni, no do detstva sa vracia kaţdý rád. Preto sme
sa 29. mája spoločne zahrali s našimi detičkami.
Nedeľné popoludnie plné veselých súťaţí, radosti
a zábavy sa vydarilo. Poľovnícke zdruţenie Hubert
pre deti pripravilo ukáţky výcviku poľovných psov. Deti si vyskúšali paintball. Cesta pri kaplnke sa
zmenila na maľovanú rozprávku.
Dieťa je najväčší poklad čo doma máme, najlepšia investícia, naša budúcnosť. Na toto treba myslieť
celý rok. Potrebujú pocit istoty, oporu v rodine, potrebujú sa posťaţovať, dostať správnu radu, viac
pozornosti v ubehanom ţivote. Nezabúdajme, čo im vštepujeme a odovzdáme, to sa nám

raz vráti.

Ing. Anna Kivarothová

Ako sme oslavovali MDD v škôlke
Medzinárodný deň detí patrí medzi najobľúbenejšie sviatky počas roka. Našou spoločnou snahou je pripraviť
pre deti zaujímavé stretnutia, športové aktivity spojené s pobytom v prírode. Prajeme si, aby tento deň zaţili
neopakovateľné chvíle, na ktoré budú spomínať. Deti sa uţ veľmi tešili, lebo cítili, ţe ich čaká niečo nové,
nezvyčajné. A tak sa mohla veľká záhradná párty začať.
„Raňajky v tráve“ – takto deti nazvali podávanie tradičnej desiatej v netradičnom prostredí a v slávnostnom
štýle. A ţe chutilo všetkým, o tom svedčili prázdne
taniere a poháre. Veď kaţdý potreboval získať potrebnú energiu na pripravené súťaţe. Rozdelení do skupín
postupovali
od
jednoduchšieho
stanovišťa
k zloţitejšiemu. Preverovali si svoje schopnosti
a šikovnosť v hádzaní šišiek do kruhov, v behu slalomom
pomedzi prekáţky, ich podliezaním a preskakovaním,
triafaním lopty do koša. Po takejto snahe sa treba
posilniť. Čo nás posilní? Predsa vitamíny!
A tak podnosy plné rôznych druhov ovocia onedlho zívali prázdnotou. A potom hor sa do ďalšieho kola. Zábavy
a smiechu nebolo konca-kraja pri chôdzi v sedem míľových čiţmách, či preťahovaní sa lanom, chôdzou na chodúľoch, plazením sa vo vreci strachu - všetko disciplíny, ktoré vyţadovali súdrţnosť a spoluprácu v druţstvách.
Dopravné skúsenosti si mohli uplatniť v jazde na odráţadlách - sólo, či vo dvojici a tieţ na rímskom voze.
Spolupatričnosť prejavovali povzbudzovaním a tešili sa nielen z vlastného úspechu, ale aj z úspechu kamaráta.
A ako to uţ býva víťazom boli všetci. No ani to nebolo všetko.
Najväčšie prekvapenie nás ešte len čakalo. Na návštevu do materskej školy sme pozvali členov Zväzu kynologických záchranárov SR.
Porozprávali nám o svojej práci, názorne ukázali výcvik psov
i fingované situácie. Dozvedeli sme sa, ako záchranárske psy vyhľadávajú v nepriehľadnom teréne stratené dieťa, či dospelú osobu,
ľudí pod troskami domov či závalov. Táto ich schopnosť je ale daná
dlhým výcvikom a tréningom. Psovodi nám ukázali potrebnú výstroj
pre človeka-záchranára, ale i psa záchranára. Deti sa mohli psíkov
dotýkať a hladiť ich. Z ich očiek vyţarovala láska a psy ju opätovali.
Na záver sme zapriali záchranárom a ich psom, aby sa im darilo.
Najmä, aby takých udalostí, pri ktorých musia zasahovať, bolo čo
najmenej. Po dobrom obede sa deti pobrali do krajiny sníčkov. Iste bude na čo spomínať.
Kolektív MŠ
Kolektív MŠ
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Potešte sa s nami z úspechu...
Dňa 4. júna 2011 sa v galantskej športovej hale konal
3. ročníku súťaţe Zlatá palička.
Deti navštevujúce krúţok maţoretiek
N-G Slack na tejto súťaţi získali
krásne druhé miesto.
Gratulujeme.

Ing. Anna Kivarothová

Od 10. Júna 2011 sa v Kultúrnom dome
začala precvičovať Zumba. Zumba je fitness
program, ktorý kombinuje aerobikové cvičenie
s prvkami latinsko- amerických tancov.
Kaţdú stredu a piatok o 17:30 sa na Vás teší
precvičovateľka Lucia Liptaiová.
BP

Pláţový volejbal. Hra ktorá
chytila uţ mnoho ľudí po
celom svete. A toto šialenstvo
neobišlo ani ľudí z Gáňu a
okolia. Jedného dňa sme sa
teda rozhodli staré volejbalové
ihrisko pri miestnom futbalovom ihrisku trošku „vylepšiť“.
Zobrali sa teda lopaty, rýle,
fúriky, hrable a iné náradie a
išlo sa na „vec“. Ani to dlho
netrvalo, spoločne sme teda
ihrisko rozšírili, rozhádzali
piesok a ihrisko bolo pripravené na nadchádzajúci turnaj
a na kaţdodenné uţívanie.
Majkl

ŠACHOVÝ KLUB GÁŇ
V tradičnom hracom dni a čase – utorok
o 17.hodine v KD 26.4.2011 sa uskutočnil
I.VEĽKONOČNÝ TURNAJ V DÁME.
Po trojhodinovom zápolení na šachovom
poli, bolo nasledovné poradie:
STARŠÍ ŠACHISTI /9 hier/
1. O.Ambuš
7,5 bodov
2. V.Radimák
6,5 bodov

MLADŠÍ ŠACHISTI /7 hier/
1. B.Jankovičová
6,5 bodov
2. P.Babic
5 bodov

3. Ľ.Radimák

3. J.Jaroš

6 bodov

Vďaka patrí súťažiacim za účasť
a pozývame všetkých záujemcov o šachové
hry, každý utorok o 17.hodine v Kultúrnom
dome v Gáni.

4,5 bodov

Ing. František Jankovič
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VRCHY MENIA ČLOVEKA
Známy spisovateľ príbehov
Bruno Ferrero píše o dvoch
muţoch z jednej dediny, ktorí
sa neustále hádali. Stačila malá zámienka a uţ bol oheň na
streche. Ţivot bol neznesiteľný
nielen pre nich, ale pre všetkých ľudí v dedine. Po mnohých neúspešných pokusoch
o zmierenie jednému z nich
starší muţ z dediny povedal, ţe jediným riešením bude,
ak sa pôjde pozrieť na Boha. A tak vystúpil na vysoký
vrch. Po niekoľkých dňoch namáhavého výstupu prišiel na
vrchol pohoria. Boh ho tam uţ čakal. Darmo si pretieral
oči. Nebolo nijakej pochybnosti: Boh mal tvár jeho
hádavého suseda. Nik nevie, čo mu Boh povedal, ale po
návrate to uţ nebol on. No i napriek jeho úsluţnosti
a ochote si sused stále nachádzal zámienku na hádky.
Polepšený sused veľmi túţil, aby išiel na vrch aj ten druhý
sused.

Napriek jeho tvrdohlavosti sa to napokon podarilo. Aj ten
na vrchu zistil, ţe tvár Boha je tvárou jeho suseda. Odvtedy sa všetko zmenilo a v dedine zavládol pokoj. Toľko príbeh. Aj keď viem, ţe v Gáni, ani v blízkom okolí
nemáme vysoké vrchy, predsa sme stále pozvaní, či
veriaci v Krista, alebo aj ostatní, aby sme v druhom videli viac, ako v skutočnosti je. Aby sme v ňom videli tvár
Boha. Môţe byť Boh nešťastný? Môţe sa trápiť? Samozrejme, ţe áno a to hlavne vtedy, keď ako milujúci Otec
vidí ako sa jeho deti hádajú, nechcú sa počúvať, robia si
zle. Boh trpí. Kristus, jednorodený Syn nebeského Otca
sa stal človekom preto, aby sa v ľudskej prirodzenosti
spojil s kaţdým človekom. Teda keď pozeráme do tváre
kaţdého človeka (aj nie priateľa), vţdy vidíme aj kúsok
tváre Boha.
Nech tieto krásne letno-prázdninové dni, v ktoré budeme
mnohí dovolenkovať, odpočívať, sú aj pre nás príleţitosťou vystúpiť na vrch svojho vnútra a tam v modlitbe
k Bohu stretnúť všetkých ľudí ako lepších.
Mgr. Peter Mikula, farár

SLÁVILI SME AKO KAŽDÝ ROK
Ako kaţdý rok sme slávili aj 23. júna
sviatok Kristovho Tela a Krvi aj
v Gáni. Sviatok má svoj začiatok pri
poslednej večeri Krista so svojimi
apoštolmi, keď i o chlebe povedal:
,,Toto je moje telo“ a o víne ,,Toto je
moja krv“. Sv. Tomáš Akvinský dodáva:,, Keď Kristus povedal toto je
moje telo a krv, kto by sa ešte odváţil pochybovať?“ Pred niekoľkými
storočiami však niektorí začali pochybovať. Preto sa ustanovili verejné
manifestácie
–
procesie
s eucharistickým chlebom. Túto
akciu pripravovali uţ v tento deň
doobeda aj v okolí gánského kostolíka ochotní ľudia. Zvyknú sa pripravovať štyri poľné oltáre
okrášlené zelenými ratolesťami, sviecami či svätým
obrazom... . Skutočne ich pripravili veľmi pekne. Počasie
bolo super, tak celá akcia prebehla bez problémov. Teším
sa, ţe hlavne dievčatá si pripravili lupienky kvetov, ktoré
sypali pred sviatosťou oltárnou. Nech táto a podobné akcie
slúţia nielen na budovanie pekného spoločenstva, ale
hlavne na posilnenie našej viery, ţe Pán Jeţiš je skutočne,
podstatne a opravdivo prítomný medzi nami a čaká na nás
aj v gánskom kostole.
Mgr. Peter Mikula, farár

OZNAMY
V nedeľu 24. júla zavíta medzi nás novokňaz – misionár
páter Martin, ktorý je uţ viacerým známy. Bude
celebrovať sv. omšu pri ktorej prednesie kázeň nielen
o misiách. Ste pozvaní.
V nedeľu 31. júla doobeda sa v brakonskej kaplnke
sv. Anny bude sláviť sv. omša pri príleţitosti sviatku patrónky tejto kaplnky a celej miestnej časti Gáňu. Tešíme sa
na stretnutie.
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PRIPRAVUJEME KULTÚRNE
A SPOLOČENSKÉ
AKCIE OBCE:

2. – 4. september 2011
Výstava ovocia a zeleniny
9. októbra 2011
Úcta k starším

OBECNÉ OZNAMY

 Miestna organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov pozýva občanov dňa 20. augusta 2011 /sobota/ na Agrokomplex Nitra.
Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Neštinovej
č.d. 118 alebo p. Miklóšovej č.d. 269.

JUBILANTI
NAŠEJ OBCE:

 Zber elektronického odpadu sa uskutoční
12. októbra.
 Zber papiera sa uskutoční v októbri

Výstava ovocia a zeleniny
V dňoch 2. – 4. 9. 2011 sa uskutoční výstava
ovocia a zeleniny, preto vyzývame občanov,
aby týţdeň pred konaním výstavy zahlásili
svoje prezentačné materiály na obecnom
úrade. (ovocie, zeleninu, kvety,...). Tie najkrajšie odrody budú odmenené.

60 - ročný:
Eugen Kardoš

65 - ročné:
Mária Oravcová
Margaréta Mrvová
Terézia Horníková

NEPLATIČI!!!

70 - ročný:

Nedoplatky na dani z nehnuteľnosti:

Jozef Krajčovič

Gál Anton, Veľká Mača ........................................................ 784,31 EUR
Mgr. Lucia Ozoganyová, Galanta ........................................ 20,33 EUR
Robin Euroservic, Gáň ...................................................... 10,57 EUR
ROBIN MANAGEMENT s.r.o., Gáň ..................................... 978,91 EUR
Andrej Takáč, Gáň ................................................................ 10,96 EUR

85 – ročné:

Nedoplatky na tuhom komunálnom odpade (TKO):
Pavol Góra, Gáň .................................................................... 26,28 EUR
Tibor Jasenec, Gáň ................................................................. 6,57 EUR
Juraj Pompa, Gáň ................................................................. 26,28 EUR
Mária Pompová, Gáň............................................................. 52,56 EUR

Ľudmila Matulová
Irena Krivosudská

90 – ročná:
Alžbeta Holčeková
Srdečne blahoželáme!!!

OPUSTILI NÁS:
Peter TATARKO 30r.

OZNÁMENIE OBCE – POTRAVINOVÁ POMOC!!!
Oznamujeme občanom, ţe prostredníctvom neziskovej organizácie „Služby
Božieho milosrdenstva“ je moţné poskytnúť občanom potravinovú pomoc.
Občania, ktorí spĺňajú podmienky projektu, majú nárok dostať bezplatne múku
a cestoviny. Potravinovú pomoc je možné poskytnúť týmto osobám:
 -fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k
dávke
 poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje
305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného
dôchodku)
 osoby na hranici ţivotného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
Uvedené skutočnosti je potrebné preukázať:
 -potvrdením z ÚPSVaR – osoby v hmotnej núdzi alebo osoby na hranici ţivotného minima
 potvrdením zo SP o výške dôchodku resp. oznámením o valorizácii od
1.1.2011
Občania, ktorí majú záujem o takúto pomoc, sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade.
Jana Luptáková
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NARODILI SA:
Michal KOTMAN
Tamara TAKÁČOVÁ
Jennifer VOROŠOVÁ

Dňa 11. júna 2011 firma
SAGI s.r.o., Ţilina uskutočnila v obci Gáň výkup
papiera, za ktorý mohli
občania získať papierové
vreckovky, toaletný papier či kuchynské utierky.
Vyzbieralo sa neuveriteľných 1370 kg papiera.
Ďakujeme, že pomáhate
chrániť prírodu.

O
B
E
C

G
Á
Ň

Vydáva: SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ. Reg. Č.: MK SR 4237/10. Publikovaný náklad 250 kusov. Bezplatne do každej
domácnosti obce. Časopis pripravili: Bc. Denisa Ivančíková, Mgr. Martina Kamenová, Ing. Anna Kivarothová, Jana
Luptáková, kolektív MŠ, Barbora Pekarová, Ing. František Jankovič, Michael Lancz.
Foto: Bc. Denisa Ivančíková, Ing. Anna Kivarothová, Martina Kászová.
Úprava, grafika, šéfradaktorka: Barbora Pekarová. Realizácia tlače: micropix s.r.o.

