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Informácie zo zastupiteľstiev
Od posledného vydania Našich novín sa uskutočnili dve zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 20.1.2011
a dňa 28.2.2011.
Dňa 20.1.2011 sa uskutočnilo druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde program rokovania bol plný schvaľovania
dôležitých dokumentov potrebných na chod obce ako:
1) Štatútu obce Gáň
Ide o dokument, ktorý upravuje postavenie
a pôsobnosť obce, právna a povinnosť
obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce, postavenie a pôsobnosť
obecného zastupiteľstva a starostu, symboly obce ako i vzťahy obce k ostatným
subjektom verejnej správy. Nakoľko k tomuto dokumentu bolo viacero pripomienok
hlavne zo strany kontrolórky obce Gáň, k
jeho schváleniu nedošlo a dokument bol
presunutý na schválenie na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
2) Plat starostky obce
S návrhom vystúpil p. Ing. Jankovič ako
predseda finančnej komisie a odporučil
schváliť základný plat starostke vo výške
1363 € v súlade s §3 ods. 1 zákona č.
289/2002 Z.z., ktorý nakoniec poslanci jednohlasne schválili.
3) Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Gáň
Upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva obce Gáň, vrátane zástupcu starostu obce Gáň, za výkon funkcie poslancov obecného zastupiteľstva.
Po viacerých pripomienkach sa nakoniec
poslanci dohodli a odsúhlasili nasledovné
odmeňovanie:
a) 13,30 € - za výkon funkcie predsedu
komisie za každé jedno zasadnutie
komisie

b) 10 € - za výkon funkcie člena komisie z radov poslancov aj neposlancov
- tieto odmeny budú vyplácané na základe
prezenčných listín zo zasadania komisií
c) 33,20 € - mesačná odmena zástupcu starostu obce, vyplácaná raz za štvrťrok
4) Harmonogram zasadnutí obecného
zastupiteľstva na rok 2011
Predložila ho starostka obce a bol schválený
poslancami. O konaní zasadnutí budete informovaní cez internet, rozhlas a letákom
do schránok.
5) Návrh činností komisií obecného
zastupiteľstva
Na ustanovujúcom zasadnutí sa schválili komisie obec a na tomto zasadnutí
sa schválilo čo bude patriť do právomoci jednotlivých komisií a k čomu budú
poskytovať stanoviská.
6) Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva
pre Obec
Ide o rozsiahly dokument, ktorý sa musí
každý rok schvaľovať na ďalšie účtovné
obdobie, s tým že sa tam zachytávajú
všetky zmeny, ktoré v priebehu roka nastali v jednotlivých zákonoch týkajúcich sa
účtovníctva a podľa týchto zásad sa potom
postupuje pri spracovávaní účtovníctva.
Ďalej sa na tomto zasadnutí riešili otázky:
7) Prevodu finančných prostriedkov z VÚB do
inej banky nakoľko sa nám zdali privysoké
poplatky banke. S týmto návrhom poslanci

nesúhlasili a žiadali urobiť prieskum vo
viacerých bankách. Po prieskume sme sa
rozhodli zostať predsa vo VÚB Banke s tým,
že sa upravili poplatky a začal sa využívať
aj internetbanking.
8) Schvaľovala sa dohoda o používaní
súkromného osobného motorového vozidla
za náhradu, z dôvodu, že obec nevlastní
služobné auto. Táto dohoda bola schválená
a starostka obce bude využívať svoje osobné auto na služobné účely, s tým, že sa
jej náhrada bude vyplácať na základe cestovného príkazu, kde sa podrobne rozpíše
kedy bola, kde a za akým účelom.
9) Ďalej starostka obce informovala, že
obec má v DEXIA banke finančné kapitálové prostriedky vo výške 9395,03 €,
ktoré sme obdržali od Fondu národného
majetku. Ide o účelové prostriedky, ktoré
sa môžu použiť len na účel, ktorý schváli
obecné zastupiteľstvo. Nakoľko plánujeme
tento rok uskutočniť rekonštrukciu MŠ,
obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu
účelu použitia týchto prostriedkov na MŠ.
10) Obecné zastupiteľstvo taktiež schválilo výstup obce Gáň zo spoločnej úradovne
Galanta a vstup do spoločnej úradovne
Matúškovo, kvôli ušetreniu finančných
prostriedkov. Občania už svoje stavebné
veci vybavia priamo na obecnom úrade a
nemusia chodiť do Galanty.
Predtým ako starostka obce otvorila
diskusiu poslanci schválili preplatenie
nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 starému starostovi v počte 15 dní, nakoľko si ju
nemohol vyčerpať z dôvodu pracovného
zaneprázdnenia. Nakoniec sa pristúpilo k
diskusii, kde sa preberali otázky čerpania
prostriedkov mikroregiónu MAS Dudváh. Starostka uviedla, že by sme mohli
čerpať z MAS Dudváhu prostriedky na
multifunkčné ihrisko. Nakoľko bol daný
návrh od poslanca Ing. Rakického, aby sa
riešilo ihrisko komplexne a aby sa vybudovala športová hala, musíme počkať na
ďalšiu výzvu a požiadať o presun prostriedkov na čerpanie v ďalšom roku. Nakoniec bola starostka obce požiadaná, aby
podrobnejšie zistila čerpanie finančných
prostriedkov z mikroregiónu MAS Dudváh.
Po 3 hodinovom sedení starostka obce
ukončila I. zasadnutie zastupiteľstva.
Mgr. Martina Kamenová
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Schválenie rozpočtu na rok 2011
Dňa 28.2.2011 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa schvaľoval rozpočet obce Gáň na rok
2011. Pred zastupiteľstvom zasadali komisie, ktoré sa k navrhovanému rozpočtu vyjadrili a dali si svoje pripomienky, ktoré podľa
možností sa zapracovali do rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2011 je nasledovný:
PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku
....... 455730 €
Daňové príjmy – dane za špeciálne služby...... 6230 €
(daň za psa, za užívanie verejn. priestranstva, TKO)
Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a iné poplatky
....... 2170 €
(z prenajatých pozemkov, za prenájom KD, pošty)
Nedaňové príjmy – administratívne poplatky
....... 10240 €
(výherné prístroje, za vydané rozhodnutia, za rozhas)
Nedaňové príjmy – úroky
....... 70 €
Tuzemské bežné granty a transfery
....... 2200 €
(transfer na spol. stav. Úrad, na úsek MŠ, na evid.
obyvateľstva)
Bežné príjmy spolu
....... 476640 €
Príjmové finančné operácie – zostatok z pred....... 202800 €
chádzajúcich rokov
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU

....... 679440 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU
Reprezentačné
....... 1000 €
Územné plánovanie – vyhotovenie geometrických
plánov
....... 2000 €
Kapitálový rozpočet
....... 202800 €
(rekonštrukcia budovy MŠ, budovy pohostinstva,
nákup úžitkového vozidla)
Vnútorná kontrola
....... 2020 €
(sem patrí plat a odvody kontrolórky obce)
Audit
....... 775 €
Členstvo v samosprávnych orgánoch
a združeniach
....... 635 €
(členstvo v ZMOS J.Bohunice, ZMOS Slovensko,

GA-SA región)
Kronika (odmena kronikára obce)
....... 302 €
Miestny rozhlas
....... 14615 €
(rekonštrukcia rozhlasu + dobudovanie v novom
stavebnom obvode, koncesionálne poplatky)
Zasadnutia orgánov obce
....... 3162 €
(odmeny poslancov a členov komisií + odvody)
Vzdelávanie zamestnancov obce
....... 500 €
Obecný informačný systém
....... 5600 €
(údržba výpočtovej techniky, nákup výpočtovej
techniky pre starostku, zakúpenie programu-hroby)
Telekomunikačný a informačný systém ....... 2600 €
(poplatok za telefón, poštové služby)
Spoločný stavebný úrad
....... 2834 €
(výdavky na stavebný úrad a doplatok vyúčtovania
za rok 2010)
Cintorínske služby
....... 33830 €
(nákup stoličiek do DS, elektrická energia, oprava
chlad. boxu, budovanie areálu v cintoríne)
Požiarna ochrana
....... 5355 €
(výstroj a výzbroj, transfer na činnosť)
Prevádzkovanie verejného osvetlenia
....... 8200 €
Oprava a údržba verejného osvetlenia ....... 1341 €
Odvoz a uloženie odpadu
....... 25515 €
(nákup smetných nádob, vývoz a uloženie TKO,
vývoz veľkokapacitného kontajneru)
Separovaný zber - vývoz
....... 1200 €
Správa a údržba pozemných komunikácií ....... 4330 €
(nákup materiálu na zimnú údržbu, zimná údržba)
Materská škola
....... 34030 €
(tarifný plat učiteliek + odvody, energie, telekomunikačné služby, nákup pomôcok pre deti, knihy...)
Školská jedáleň pri MŠ
....... 12025 €
(tarifný plat + odvody, interiérové vybavenie ŠJ,
pracovné odevy ...)
Dom kultúry
....... 28420 €
(energie, interiérové vybavenie KD a svadobky,

dokúpenie stoličiek, nákup pivných stolov, súťaže
a podujatia, vybavenie pódia oponou)
Transféry
....... 6200 €
(pre cirkev, katolícku jednotu, klub dôchodcov,
záhradkárov)
Telovýchova a šport
....... 96022 €
(energie, bežný transfer pre občianske združenie
TJ, budovanie športového areálu)
Knižnica – nákup kníh
....... 300 €
Údržba verejnej zelene, kosenie
....... 32996 €
(orezávanie konárov, budovanie zberného dvora,
výsadba stromov, nákup strojových zariadení)
Deratizácia – nákup deratiz. materiálu ....... 1000 €
Opatrovateľská služba
....... 3262 €
(plat + odvody + poistenie opatrovateliek)
Jednorázová sociálna pomoc
....... 8850 €
(posedenie s dôchodcami, príspevok na stravovanie, vianočné poukážky)
Rodina a deti
....... 3365 €
(príspevok - kanalizácia, príspevok pre občanov
v hmotnej núdzi)
Administratíva
....... 134356 €
(plat pracovníkov a starostky + odvody, cestovné
výdavky, energie, nákup kancelárskych potrieb,
nákup informačných tabúl, všeobecné služby, tlač
obecných novín, advokátske služby, stravovanie,
poistenie obecných budov, odstupné bývalému
starostovi, odchodné do dôchodku, budovanie
kamerového systému pre obec – len v prípade, že
nám bude schválená dotácia z ministerstva)
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU

....... 679440 €

Nakoniec starostka obce odovzdala poverenie poslancovi obecného zastupiteľstva,
ktorého si určila za svojho zástupcu a stal
sa ním Ing. František Jankovič.

Mgr. Martina Kamenová

Sloboda vykúpená krvou

Pripadla mi česť osloviť občanov našej obce a pripomenúť 66 výročie oslobodenia
Slovenska od nacistických okupantov a ich domácich prisluhovačov. Oslobodeniu
Slovenska predchádzali ťažké boje po celom území našej krajiny. Prvou oslobodenou
dedinou bola obec Kalinov na východe Slovenska 20.09.1944 a poslednými boli tri
obce Klokočov, Korňa a Makov 03.05.1945.
Naša obec Gáň bola oslobodená 31.03.1945 spolu s mestom Galanta. Oslobodenie našej
oblasti prebiehalo pod názvom Bratislavsko – Brnenská operácia, v ktorej bojovali jednotky
druhého ukrajinského frontu maršála Malinovského. V jeho jednotkách bola zapojená rumunská 1 a 4 armáda. Našu obec ako i mesto Galanta oslobodil Gardový jazdecký oddiel J.A.
Plijeva. Straty Sovietskej armády počas oslobodenia mesta Galanta a jej okolia predstavovali
52 vojakov a dôstojníkov. Okrem týchto strát, Nemci 30.03.1945 v meste zastrelili 9 mladých
chlapcov – príslušníkov Levente.
Naša sloboda bola vykúpená krvou. Preto nikdy nesmieme zabudnúť na to, ako vznikla naša sloboda, aké utrpenie museli podstúpiť naši predkovia, aby sme mohli žiť slobodne a bez strachu.
Vážení spoluobčania, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) v Galante, si
významné historické dni spojené s udalosťami 2. svetovej vojny každoročne pripomína
kladením vencov pri pamätníku SNP v Galante taktiež a inými aktivitami.
Základná organizácia SZPB má sídlo v budove Matici slovenskej v Galante. Chcel by som
osloviť všetkých občanov, ktorí majú zmysel pre činnosť v protifašistickom hnutí a ktorí si
uctievajú obete 2. svetovej vojny, aby sa prihlásili na uvedenej adrese alebo u mňa osobne.
Ing. Jozef Janský, predseda ZOSZPB v Galante
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OBECNÉ OZNAMY
Obecný úrad oznamuje občanom, že kontajnery umiestnené v škôlke
sú premiestnené do dvora obecného úradu.

KONTAJNERY SÚ K DISPOZÍCII OD 01.03.2011.

Kontajnery budú sprístupnené občanom v nasledovných dňoch
a hodinách:
UTOROK 8,00 hod. - do 16,00 hod.
ŠTVRTOK 8,00 hod. - do 16,00 hod.
SOBOTA 8,00 hod. – do 12,00 hod.
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.
Obsahom objemového odpadu:
Drobný stavebný odpad, objemný odpad z domácností, opotrebované
pneumatiky, staré farby, nádoby z farieb, riedidlá, autobatérie, iné
batérie, neporušené žiarivky,
Objemovým odpadom nesmie byť:
Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad, organický odpad, elektroodpad /chladničky, televízory, monočlánky, počítače s monitorom,
vysávače/
Zber elektroodpadu je zabezpečený autorizovanou firmou a to
dvakrát do roka. Prvý zber sa konal v januári a druhý sa plánuje
približne na september – október.
Zároveň na dvor obecného úradu je možné priniesť papier /zviazaný vo zväzkoch/, sklo, drobný elektroodpad ako sú fény, kulmy,
depilátory, fotoaparáty, holiace strojčeky a konáre, haluze do
priemeru 4 cm, ktoré budú zviazané vo zväzkoch.
UPOZORNENIE:
Doniesť objemný odpad alebo drobný stavebný odpad na dvor
má právo každý občan obce Gáň a to raz mesačne v určenom
množstve a to 1 prívesný vozík, max. 3 káry alebo 2 smetné nádoby. Papier, sklo, drobný elektroodpad je možné doniesť na dvor
počas otváracích hodín.

DÚFAJME, ŽE TAKTO NAŠA OBEC NEBUDE UŽ VYZERAŤ
Oznamy ohľadne kanalizácie:
• Občania, ktorí majú zavedenú kanalizáciu a nemajú podpísanú
zmluvu so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Šaľa
o.z. Galanta, môžu tak urobiť na Obecnom úrade, kde sú zmluvy
k dispozícii. Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz.
• Občania, ktorí zaplatili p. Kováčovi za účelom že im zrealizuje
prípojku, zabezpečí kanalizačnú šachtu, dodá materiál na prípojku
a doteraz nemali prevedené tieto práce je potrebné to nahlásiť na
Obecný úrad. Nakoľko sa hromadia sťažnosti na túto osobu, chceme
zistiť celkový počet o koľko občanov ide.
• V prípade že máte problémy s napojením sa na kanalizáciu, je
potrebné to nahlásiť na Obecný úrad, kde bude s Vami spísaný tento
problém a následne to bude odstúpené v rámci reklamácie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá to bude následne riešiť.
Bc. Denisa Ivančíková, starostka obce

Konečne prichádza jar. Vzduch mámivo vonia novým životom. Záhrada sa prebúdza, začína
hýriť farbami. Kvitnú prvé narcisy, veternice, šafrany, kosatce, neskôr i tulipány a magnólie.
Netrpezliví záhradkári znudení zimným ničnerobením vybiehajú do tejto nádhery.
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
ZO SSZ (Základná organizácia slovenského zväzu záhradkárov) Vás chce upozorniť, že organizácia v obci Gáň vykonáva svoju činnosť. Jej členovia sa pravidelne schádzajú, navzájom si radia a
pomáhajú pri rôznych činnostiach a záhradníckych aktivitách. Preto Vás žiadame, ak máte záujem stať sa členom našej organizácie, prihláste sa u p. Márie Danišovičovej č.d. 118 – predsedkyne našej organizácie. Pravidelne v priebehu roka uskutočňujeme aktivity – navštevujeme
rôzne výstavy ovocia, zeleniny a kvetov. Navštevujeme potravinársky a poľnohospodársky
veľtrh Agrokomplex v Nitre, školenia na zlepšenie záhradkárskej činnosti.
V obci uskutočňujeme Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Našou snahou je, aby naše záhrady,
predzáhradky a ulice boli okrasou našej obce.
Andrej Lancz, člen ZOSSZ
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Zaspomínali sme si na rozprávky a H. Ch. Andersena
V mesiaci marec si na svoje mohli prísť i deti, ktoré milujú knihy. I keď je to skôr rarita, v našej obci sa aj také našli. Stretli sa
na podujatí s názvom ,,Večer s H. CH. Andersenom” 19. marca 2011. Išlo o propagáciu kníh hravou formou. Účastníci sa museli
rozpamätať na svoju najobľúbenejšiu knižnú postavu, vyskúšať si čítanie v trojici, či otestovať si vnímavosť. Zahrali si dokonca
i krátku pantomímu.
O pár týždňov nás čakajú Veľkonočné sviatky. V nasledujúcom období pripravuje samospráva obce výstavu prác Ivony Kollátovej
pod názvom ,,Čaro hodvábu”. Týždeň pred Veľkou nocou sa môžete tešiť na tvorivé dielne, výrobu dekorácií a maľovanie kraslíc.
Ing. Anna Kivarothová

Klub dôchodcov
Príchodom fašiangov sa začali schádzať aj naši dôchodcovia. Svoje radosti a starosti si vymieňajú každý pondelok od 16.00
hod. do 19. 00 hod. v budove kultúrneho domu.
Pri šálke kávy či čaju si ženy - babky prezradia svoje tajomstvá z varenia, pečenia či ručných prác, muži – dedkovia sa zabavia
pri spoločenských hrách, kartách...
Toto všetko zastrešuje p. Irena Michalčíková, predsedkyňa Klubu dôchodcov. Naše dôchodkyne pripravili pre našich
najmladších obyvateľov – naše ratolesti vynikajúce fašiangové dobroty – šišky a tak spestrili deťom karneval. Do budúcnosti pripravujú rôzne akcie, posedenia.
Jana Luptáková

Ľudový súbor Jatelinka
u nás v obci
No kultúra sa Popolcovou stredou neskončila. V nedeľu
13. marca našu obec poctil návštevou ľudový súbor
Jatelinka z Abrahámu. Toto ,,batôžkové” posedenie pri
káve a koláčiku, ktorého hlavným organizátorom bol Klub
dôchodcov, potešilo najmä milovníkov ľudovej piesne.
Ing. Anna Kivarothová, komisia KŠ a SV
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Od Troch kráľov k Popolcovej strede
a ešte kúsok ďalej
Tohtoročné Fašiangy trvali o niečo dlhšie, ako sme bežne zvyknutí.
Toto prechodné obdobie medzi zimou a jarou trávi mnoho ľudí po svojom.
No ideálne je, vzhľadom na čaro obdobia, zapojiť sa do tradičných aktivít,
ktoré Fašiangy charakterizujú. Kultúra v našej obci sa v duchu Fašiangov
skutočne niesla.

Prvý reprezentačný ples obce Gáň
Vstupným podujatím tohto kalendárneho roka bol Prvý reprezentačný
ples obce Gáň, ktorý sa konal 28. januára 2011 v miestnom kultúrnom
dome. Išlo vskutku o dôstojné zahájenie plesovej sezóny.
Reprezentatívne upravené priestory, naaranžované stoly, krásne róby
očarujúcich dám a elegantné pozdravy pánov, to všetko sa podpísalo na
vysokej úrovni tohto podujatia. Samospráva obce nastavila latku úrovne
vysoko. Celkovú atmosféru dotvorilo i vystúpenie profesionálnych
tanečníkov Extra dance klubu z Bratislavy a tanečnej skupiny Calma.
O zábavu sa celý večer starala skupina Club 84. O tom, že sa 101 účastníkov
dobre zabávalo svedčil i fakt, že parket bol stále zaplnený a domov sa odchádzalo až v skorých ranných hodinách.
Ing. Anna Kivarothová

6

NAŠE NOVINY

Karnevalový víkend...
Presne o necelý mesiac 26. februára 2011 sme si
fašiangové radovánky zopakovali na Karnevalovej
zábave. Nečakaná výzva pre našich občanov a ešte
neočakávanejší výsledok! Predpokladom pre vstup
na toto podujatie bola účasť v karnevalovej maske.
Bol to neuveriteľný zážitok a radosť z toho, ako sa
vedia naši ,,dospeláci” zabávať. V tento večer ste sa
mohli stretnúť s rôznymi rozprávkovými a filmovými
postavami.
Barón Prášil, Pat a Mat, Bonnie a Claid, Lara Croft,
ale i okúzľujúci Flinstonovci či slimák Maťo, všetci
sa výborne zabávali na hudbu skupiny Novum a pri
speve p. Dušana Fóku. O deň neskôr si karnevalové
potešenie užívali deti. I keď v menšom počte, ale o to
očarujúcejšie.
Najväčšie zastúpenie mali malé princezné, ale
i včielky a rôzne lesné zvieratká. No skrátka jedinečná
príležitosť splniť deťom túžbu po premene, alebo
premeniť aspoň na chvíľu toho svojho šintra na anjela.
Podarilo sa! Také boli naše Fašiangy.
Ing. Anna Kivarothová, komisia KŠ a SV
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Stolnotenisový
Karnevalový
víkend...
turnaj
v obci

Šachisti uvažujú...
Od februára 2011 v našej obci začal svoju
činnosť šachový klub pod vedením Ing.
Františka Jankoviča. Každý utorok od 17.00
hod do 19.00 hod sa schádzajú milovníci tejto
logickej hry, aby si zmerali svoju pozornosť a
vnímavosť so svojimi protihráčmi.

Presne o necelý mesiac 26. februára 2011 sme si
fašiangové radovánkySamospráva
zopakovali na
Karnevalovej
obce
a komisia
zábave. Nečakaná výzva
pre
našich
občanov
a ešte
športu a mládeže, usporiadala
neočakávanejší výsledok!
Predpokladom
pre
vstup
dňa 12.3.2011 v kultúrnom
na toto podujatie boladome
účasťstolnotenisový
v karnevalovejturnaj.
maske.TurBol to neuveriteľný zážitok
z toho,
ako obce.
sa
naja saa radosť
zúčastnili
občania
vedia naši ,,dospeláci”Súťažilo
zabávať.saV vtento
večer
ste
sa
troch nasledovných
mohli stretnúť s rôznymi
rozprávkovými
a
fi
lmovými
kategóriách: muži, ženy a deti.
postavami.
Barón Prášil, Pat a Mat,
Bonnie a Claid,
Croft,
V kategóriách
boloLara
umiestnenie
ale i okúzľujúci Flinstonovci
či
slimák
Maťo,
všetci
nasledovné:
sa výborne zabávali na hudbu skupiny Novum a pri
speve p. Dušana Fóku. O deň neskôr si karnevalové
potešenie užívali deti. I keď v menšom počte, ale o to
očarujúcejšie.
Deti:
Najväčšie zastúpenie mali malé princezné, ale
i včielky a rôzne lesné zvieratká. No skrátka jedinečná
1. miesto - Dávid REGEC
príležitosť splniť deťom túžbu po premene, alebo
2. miesto - Zuzana HUCSKOVÁ
premeniť aspoň na chvíľu toho svojho šintra na an3. miesto - Marek Kollár
jela.
Podarilo sa! Také boli naše Fašiangy.
Muži:
Ing. Anna Kivarothová, komisia KŠ a SV

ŠACHOVÝ KLUB GÁŇ
KAŽDÝ UTOROK V KULTÚRNOM DOME
OD 17-19 hod.
Hra pre všetky vekové kategórie, mladých
aj starších, naučíme a spolu sa zabavíme.

1. miesto - Vojtech HUCSKO
2. miesto - Dávid STANCEL
3. miesto - Ing. Miroslav KLIMEK
Ženy:
1. miesto - Dominika HORVÁTHOVÁ
2. miesto - Veronika BABICOVÁ
3. miesto - Lucia LIPTAIOVÁ

Od 16.30 do 18.30 aj stolný tenis.
Ing. Jankovič František

Jana Luptáková

OSPRAVEDLNENIE
Ako starostka obce by som sa chcela
ospravedlniť chlapcom z Gáňu, ktorí z
dôvodu, že sa v našej obci na podnet
občanov a Povodia Váhu Šaľa vypustil
potok Derňa, navštevovali v zimných
mesiacoch zimný štadión v Šali za
účelom športového vyžitia. Z dobrej
vôle som sľúbila, bez overenia, že im
prenájom preplatím, ale po konzultácii
s účtovníčkou a s audítorkou obce
som zistila, že by sa tým porušil zákon
o rozpočtových pravidlách. Ešte raz sa
ospravedlňujem za vzniknutú situáciu a
v budúcnosti si všetko najprv preverím,
aby som sa vyhla nepríjemnostiam.
Učíme sa všetci celý život.
Bc. Denisa Ivančíková, starostka obce

Dušan Čemez ml., Dominik Čemez, Marek Čemez, Michal Lancz, Patrik Horník, Peter
Ormandík, Ivan Kivaroth, Vojtech Hucsko, Ing. Štefan Rakický, Marcel Čakvári, Martin
Tibenský, Matej Ambruš, Peter Bárta a tí krorí na fotke chýbajú, ale sa zúčastnili hokeja:
Boris Blaho, Michal Blaho, Martin Jurina, Mgr. Anton Horník, Dominik Lancz
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Futbalový klub Slovan Gáň
V našej obci pracuje občianske združenie Futbalový klub
Slovan Gáň.
Futbalový klub hrá v súťaži Majstrovstvá okresu II. tr.
dospelí. Po jesennej časti sme sa umiestnili na 10.mieste.
FUNKCIONÁRI ZDRUŽENIA:
Predseda: Jaroslav Horník
Vedúci: Zoltán Horváth
Tajomník: Peter Ormandík
Člen výboru: Peter Suchopa
Pokladník: Viera Horváthová
Hospodár: Zoltán Horváth
Tréner: Mgr. Csaba Šemetka

Futbalový klub od r. 2010 začal pracovať aj s mládežou. Trénerom je p. Justin Strapáč za
podpory p. Ing.Štefana Rakického. V súčasnosti sa na tréningoch zúčastňuje v priemere 15
detí. Tieto deti by sme chceli zaregistrovať na Futbalovom zväze, aby sme ich mohli prihlásiť
do okresnej súťaže.
AKTIVITY FUTBALOVÉHO KLUBU:
V Januári /22.01/ sa uskutočnil futbalový turnaj oblastného futbalového zväzu, kde klub
obsadil 6. miesto.
Dňa 29.01. 2011 prebiehal I. ročník
memoriál Petra Babica v hale Gymnázia
Galanta. Tejto akcii sa zúčastnili nasledovné mužstvá : Veľká Mača, Povina,
podnikatelia-Galanta, Gáň.

ZOSTAVA HRÁČOV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hucsko Vojtech
Babic Lukáš
Lakatoš Mikuláš
Blaho Michal
Bednár Jozef
Garaj Dušan
Ambruš Matej
Tibenský Martin
Suchopa Richard
Horváth Martin
Marczibányi Štefan
Marczibányi Marian
Strapáč Justin
Strapáč Erik
Beňuš Martin
Francisci Erik
Hanus Milan
Kanko Matej
Kivaroth Ivan
Suchopa Peter
Balco Denis
Satina Filip
Holček Peter
Meszáros Kevin

Umiestnenie jednotlivých družstiev bolo
nasledovné: Víťaz turnaja:
1. miesto – Povina
2. miesto - Veľká Mača
3. miesto – podnikatelia Galanta
4. miesto – Gáň
Ceny víťazom odovzdali p. Peter Babic a
starostka obce Bc. Denisa Ivančíková.

VÝSLEDKY ODOHRATÝCH ZÁPASOV:
Február 2011:
Gáň – Sládkovičovo B 1 : 5
Gól: Matej Ambruš
Gáň – Opoj 2 : 0
Gól: Tomáš Lachký, Erik Strapáč
Gáň – Veľká Mača 0 : 3

Marec 2011:
Hoste – Gáň 2 : 3
Góly: Tomáš Lachký 2, Peter Holček 1
Gáň - Šalgočka 1 :1
Gól: Stanislav Šuran
Košúty – Gáň 3 : 0

V lete sa plánuje usporiadať memorial p.
Františka Szaba.
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POPOL?
Pred pár dňami sa začal
pôstny čas. Koniec plesom,
fašiangovým zábavám. Popolec
sa dávala v gánskom kostole aj
tento rok a je to symbol hodný
na zamyslenie aj pre nás. Priznám
sa, že keď som ho dával na čelá
bolo mi občas ľúto dať čierny
popol z bahniatok na tvár udržiavanú make-upom. Pokazil
som vlastne vizáž desiatok gáňanov. Ale presne o to v tomto
symbole ide. Aby sme sa nehrali na kohosi, na neprístupných
a nikdy nepokoriteľných ako nás to učí televízia či internet.
Keď som pred časom čítal knihu opisujúcu pravek a nálezy
z praveku v okolí Galanty uvedomil som si, že my sme iba
maličkou súčasťou obrovskej histórie. Načo to choré sebavedomie, načo arogancia a pokrytectvo. Popol na čele nás učí, že
sme prach a na prach sa zmení náš zovňajšok. Ten vonkajšok je
iba obrazom toho vnútorného. Teda nie sú choré ani počítače,
ani zbrane, ani autá, ale naše vnútro. Preto to, čo tomuto svetu
(ne)dávame znútra svojho bytia sa nám (ne)vracia naspäť.
Áno obraz dnešného sveta je obrazom ľudí, ktorí v ňom žijú.
Tých, ktorí sa stále ponáhľajú, ale nevedno kam.
Pôst je pripomienkou začiatku 40 dňovej prípravy Ježiša na
svoju smrť. Pre nás má byť pôst nielen zriekaním sa jedla, pitia alkoholu, úspešného seriálu a iných vecí, bez ktorých si nevieme akoby
ani deň predstaviť. Pôst je časom, kedy aj my vyjdeme na púšť.

Jeden z najznámejších duchovných autorov 20 storočia Carlo Caretto hovorí, že púšť si môžeme vytvoriť všade, kde žijeme.
Vo svojej izbe, v ruchu mesta, pri cestovaní. Všade, kde sme, si
môžeme vytvoriť priestor pre svoje vnútro a pre Ježiša, ktorý
hovorí zväčša iba v tichu. Pôst, v jeho rôznych podobách, nie je
iba na sebazdokonaľovanie, rast v kariére či úspešnosti v živote
ako to učia niektorí myslitelia. Pôst je prostriedok pre zlepšenie
vzťahu s Bohom i s ľuďmi. Odpútanie sa od zbytočností
a zistenie, že bez všetkého sa dá žiť, ale nedá sa žiť bez toho
čo priniesol Ježiš. Bez
lásky, nádeje a viery.
Ak človek stratí čo i len
jeden z týchto darov je
najchudobnejší z ľudí.
Pravá radosť z oslavy
veľkonočného zmŕtvychvstania Ježiša bude
určite naša ak si zvolíme
s Ježišom prejsť aj cestu
púšťou.
PS: Čoho som
ochotný(a) sa zrieknúť
v tomto pôste
Mgr. Peter Mikula, farár

Modlitba sv. Františka
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja :
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.
Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa
potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávam, nadobúdam,
len keď zabúdam na seba, nachádzam seba samého,
len keď odpúšťam, dostáva sa mi odpustenia,
len keď odumieram sebe, povstávam k novému životu.
Amen.
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PRIPRAVOVANÉ AKCIE OBCE:

OBECNÉ OZNAMY

Apríl:
Tvorivé dielne a zdobenie kraslíc – spojené
s výstavou pani Kollárovej.
Máj:
8. máj - Deň matiek

Otváracie hodiny na Obecnom
úrade v Gáni:

JUBILANTI
NAŠEJ OBCE:
za I. štvrťrok 2011

Pondelok: 7.00 – 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 7.00 - 15.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 14.00

Jún:
4. júna - Deň detí

Otváracie hodiny v Obecnej
knižnici (POZOR ZMENA):
Pondelok: 15.30 - 16.30
Odvoz komunálneho odpadu:
Pri vývoze komunálneho odpadu v obci nie je potrebné dávať
na smetné nádoby lístky.
60 roční:

ŽENIČKY, PRÍĎTE SI ZACVIČIŤ !

Radimáková Mária
65 roční:

Dovoľujeme si Vás pozvať na cvičenie s FIT loptou, kondičné cvičenie, cvičenie na
hudbu, relaxačné cvičenie.
Cvičíme od 1.3.2010 v kultúrnom dome v Gáni vždy v utorok a vo štvrtok od 18.30
hod do 19.30 hod. Cvičenie je vhodné pre všetky vekové a váhové kategórie.
So sebou si prineste : úbor na cvičenie, botasky do haly (obuv s bielou podrážkou) a
žinenku (karimatku). Cena jedného cvičenia je 1€.

Michalčíková Irena
70 roční:
Šipošová Terézia
75 roční:

Tešíme sa na Vás
Radimáková Jarmila

Janka Suchopová

80 roční:
Karell Konštantín

OZNAM OBCE !
Vyzývame občanov, ktorí majú voči obci nedoplatky na dani z nehnuteľností
a na miestnom poplatku za vývoz TKO (staré roky), aby si svoje podĺžnosti vyrovnali najneskôr do 31.5.2011. Úhradu je možné uskutočniť v hotovosti do
pokladne OcÚ v Gáni, alebo na účet obce č. 20726-132/0200.
V prípade, že tak neurobíte, budete ako neplatiči uverejnení v informačných
tabuliach, na internete a v najbližšom čísle Našich novín.

OPUSTILI NÁS:

NARODILI SA:

Anna Zelinková rod. Majerová 74 r.

Vítame našu prvú občianku narodenú
v tomto roku

Dušan Radimák 41 r.
Tamaru Cholujovú /Bilkovú/
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Srdečne blahoželáme !!!

Naša Tamarka
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