NAŠE NOVINY

MILÍ SPOLUOBČANIA !
Pozdravujem obyvateľov našej obce a s radosťou Vám oznamujem, že teraz držíte v ruke
nulté číslo našich novín. Budú to noviny pre Vás,
samozrejme o Vás a o našej milovanej obci Gáň.
Síce sme malá dedina, ale zaujímavá!
Naše noviny by mali vychádzať štvrťročne
a budú nás informovať o kultúrnom a spoločenskom živote našej obci a o pripravovaných
aktivitách. Bola by som rada, ak by ste sa aj Vy
občania podieľali na ich tvorbe svojimi názormi,
dotazmi, alebo prispievali svojimi článkami či už
kritickými alebo pochvaľnými.
Čaká nás ťažký rok! Mnohé veci v našej obci
je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je
však potrebného veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej
vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Skončili sa nám krásne vianočné sviatky a privítali sme Nový rok.
Bol to nádherný čas kedy si väčšina kresťanského sveta

pripomínala narodenie Ježiša Krista a prejavila si
vzájomnú úctu a lásku. Tieto sviatky sú sviatkami
radosti , šťastia a obdarúvania sa. Bol to čas kedy
sme sa snažili stretnúť sa s našimi blízkymi, alebo
v duchu sme vzdali úctu aj našim najdrahším, ktorí
už nie sú medzi nami, ale žijú v našich mysliach
a srdciach.
Dovoľujem si vysloviť jedno prianie:
„Zachovajme si slávnostné
chvíle
z Vianočných a Novoročných sviatkov po celý
rok, vážme si jeden druhého, majme radi našu
obec, zachovajme si úctu jeden k druhému.
K tomu Vám všetkým želám osobne, v mene
poslancov a v mene pracovníkov obecného
úradu, veľa zdravia, šťastia, lásky, veľa trpezlivosti pri riešení
osobných problémov a pri každodennej práci.
Šťastný a úspešný Nový rok“.
Bc. Denisa Ivančíková, starostka obce

SPOMIENKA NA PEŤA
Dňa 29.01.2011 sa uskutoční spomienkový akt za zosnulého
Petra Babica
o 10.00 hod. na miestnom cintoríne v Gáni.
V rámci in memorian sa odohrá
futbalový turnaj v hale Gymnázia v Galante o 11.00 hod.
Turnaja sa zúčastnia mužstvá: Kysuce, Veľká Mača, Gáň a podnikatelia.
Občerstvenie je zabezpečené.

Zastaviť sa...
... a spomínať sme sa rozhodli vlani 12.12. 2010, kedy sme sa ako jedna veľká
rodina stretli pod jedným stromčekom. Na začiatku to bol len obyčajný strom
okolo ktorého denne ľudia prešli a nič výnimočné si nevšimli. No z obyčajného
sa práve v tento deň stalo výnimočné. Vďaka našim najmenším, ktorí sa nám
predstavili ako dobrí rečníci a umelci. Pri zdobení stromčeka ich výtvormi, aj
nám dospelým sa tisla slza do očí keď sa stromček rozžiaril. Tá radosť v ľuďoch
ostala a bolo ju cítiť aj pri malom posedení v kultúrnom dome pri vianočných
koláčikoch, dobrej kapustnici a popíjaní vareného vínka či teplého čaju.
A o to nám išlo. Zblížiť človeka s človekom aj prostredníctvom našich detí.
Sme radi, že aspoň trochu sa nám to podarilo a budeme radi, keď sa zo slova
prvýkrát stane každoročne a aby sa nielen naše deti tešili na Vianoce, Ježiška a
stromček, ale aby sa aj v nás dospelých roztopil ľad a s radosťou sme očakávali
adventný čas.
Mgr. Martina Kamenová
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KOMISIE OBCE
Finančná komisia a správa
majetku obce:
Predseda:
Ing. František Jankovič
Členovia:
Ing. Štefan Rakický
Ing. Jozef Lipovský
Ing. Miroslav Klimek
Katarína Fóková

OBECNÁ SAMOSPRÁVA
Dňa 20.12.2010 sa v Kultúrnom dome v Gáni uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré zahájil p. Dušan Bucko. Vo svojom príhovore zhodnotil svoju prácu za uplynulé volebné obdobie, zablahoželal novozvolenej starostke
obce a poslancom obecného zastupiteľstva veľa úspechov do ďalšej práce. Po úvodných slovách vystúpila p. Martina Kianičková, predsedníčka miestnej volebnej
komisie, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do samosprávy obce. A
konečne nastal okamih, kedy novozvolená starostka obce Bc. Denisa Ivančíková
zložila zákonom predpísaný sľub do rúk doterajšieho starostu, prevzala insigniu a
ujala sa ďalšieho vedenia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. Potom nasledovalo zloženie zákonom predpísaného sľubu do jej rúk aj poslancov obecného
zastupiteľstva. Po slávnostnom akte novozvolená starostka sa vo svojom prejave
poďakovala všetkým voličom za prejavenú dôveru, ktorú jej dali. Zablahoželala
novozvoleným poslancom k zvoleniu a zloženiu sľubu a kladne hodnotila vysokú
účasť voličov vo voľbách. Uviedla, že bude s maximálnym nasadením zabezpečovať
vytýčené úlohy spoločne s poslancami. Po prejave starostka obce predložila program rokovania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. Následne podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka predložila na schválenie
návrh na poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Jednohlasne sa ňou stala Mgr. Miriam Jarošová. Medzi posledný ale
tiež dôležitý program zasadnutia bola voľba predsedov a členov komisií.
Mgr. Martina Kamenová

Komisia školstva, kultúry a
sociálnych vecí:
Predseda:
Ing. Anna Kivarothová
Členovia:
Zlatica Holčeková
Barbora Pekarová
PaedDr. Ivan Kollár
Mgr. Ivana Baloghová

Komisia životného prostredia,
dopravy a verejného poriadku:
Predseda:
Mgr. Miriam Jarošová
Členovia:
Anton Tibenský
Jozef Beno
Eduard Hupka
Viera Horváthová

Komisia športu a mládeže:
Predseda:
Ing. Štefan Rakický
Členovia:
Peter Suchopa
Peter Ormandík
Zoltán Horváth
Igor Kianička
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ČAS ZÁZRAČNÝ, ČAS RADOSTNÝ
V decembri aj naše najmenšie detičky sa pripravovali na vianočné sviatky. Pripravili si program pre Mikuláša,
ktorý navštívil našu obec a vlastnoručne si vyhotovili ozdoby na stromček. A to ešte nie je všetko! Naše deti upiekli aj
vianočné pečivo.
Tak ako sa v Advente stupňujú očakávania a prípravy na jedny z najväčších sviatkov v roku, tak aj v našej materskej škole v decembri
gradovala vianočná nálada. Po niekoľkotýždňovej príprave programu deti dostali na Mikuláša príležitosť ukázať svoju výnimočnosť
a šikovnosť. Starého pána s bielou bradou a červeným kabátom s vrecom plným dobrôt vyčkávali už zopár dní, aby ho nakoniec privítali
s rozžiarenými očkami a jasotom. Mikuláša aj tento rok utvrdili v tom, že ho dokážu prekvapiť aj vskutku zložitými veršíkmi. V bohato
vyzdobenej triede pod vianočnou girlandou každé dieťa zarecitovalo tú svoju básničku, aby ho Mikuláš nešetriac chválou obdaroval
sladkým balíčkom. To ešte netušil, že deti si pre neho pripravili krásny príbeh, v ktorom sa prezlečené za zvieratká usídlili v zimnej krajine
v deduškovej rukavičke. Potešili nielen Mikuláša, ktorý ich uistil, že sa o rok medzi také šikovné dietka vráti, ale i hrdých rodičov.
Koledy, vôňa ihličia i napätie detského očakávania sme sa aj tento rok snažili doplniť ďalším vnemom spojeným s Vianocami. S vôňou
vanilky, škorice a najmä medovníčkov. Keďže Vianoce sú sviatkami, keď rodiny držia ešte tesnejšie pri sebe, tak aj pečenie medovníčkov,
na ktoré sa deti už dlho tešili, absolvovali s mamičkami. A keby len s mamičkami, ale privítali sme i babičku. V jednej miestnosti sa stretli
tri generácie, aby spoločne pripravili pre nasledujúce dni sladké pokušenie pre mlsné jazýčky. Deti ako skutoční šéfkuchári s kuchárskymi čiapkami i zásterkami obratne vykrajovali malé medovníčky a vlastnými rúčkami ich pripravili na pečenie. V sprievode kolied,
popíjajúc voňavý čaj a v nefalšovanej vianočnej atmosfére pokračovali aj na druhý deň, keď medovníčky nádherne ozdobili. Obrovskou
inšpiráciou i motiváciou pre nich mohla byť špeciálna vianočná ozdoba, ktorú pre materskú školu pripravila babička jedného dievčatka.
Ohromný medovníkový domček s koníkom a záprahom ozdobené tak ako to býva v tých najpravejších rozprávkach, tešili nielen naše
ratolesti. Ale zvláštny zasnený pohľad zahľadený za vlastnými detskými časmi priniesli aj do dospelých tvárí.
Tak ako má Advent štyri týždne a adventný veniec krášli štvoro sviec, tak aj najviac očakávaný vianočný moment prišiel do
materskej školy až do štvorice. Dva dni pred Štedrým večerom, keď boli deti v materskej škole posledný raz, nás navštívil Ježiško.
No tak ako to býva, nemohlo ho zhliadnuť
žiadne ľudské oko. Prišiel potichu v čase,
keď sa detičky plné očakávania odobrali
do sníčkovej krajiny. Pod stromčekom sa
objavili darčeky, ktoré po prebudení rýchlo rozjasnili detský zrak. Jasot a natešený
smiech stíchol len na chvíľu, keď deti dojedali posledné medovníčky, ktoré udržiavali
vianočnú atmosféru už zopár dní. Spev
a spokojný džavot z materskej školy musel
počuť i Ježiško.
A keď bude dobre počúvať, bude ho
môcť počuť opäť.
Po zimných prázdninách deti hneď vhupli do obdobia Fašiangov. Karneval a pohľad
na drobné detské postavičky schované za
maskami opäť nenechá naše či rodičovské
oko suché. Tak príďte sa na nás pozrieť!
Marta Šmidová
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TVORIVÉ DIELNE PRE DETI
„Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o skok dále, na Hromnice o hodinu více“ – hovorí ľudová múdrosť.
Čas tak neuveriteľne letí. Deň sa pomaly začal predlžovať. Mesiac mesiacov – december sme už v kalendári
obrátili. Vianoce sú za dverami. Nákupy, zhon, zháňanie darčekov, upratovanie, prípravy. To všetko nás počká
opäť o rok. No v tom všetkom sme si našli čas i na tvorivosť a kreatívnosť.
Dňa 22. decembra 2010 sme spoločne v priestoroch kultúrneho domu strávili jedno príjemné predvianočné
popoludnie. Zišli sa takmer všetky vekové kategórie, aby si vyskúšali svoju zručnosť na tvorivých vianočných
dielňach. Spoločne sme vytvárali ikebany, pozdravy pre najbližších a vôňa medovníkov zaliala celý kultúrny
dom. Deti si medovníčky i samé vyzdobili. Celému podujatiu však kraľoval mimoriadne krásny a voňavý medovníkový Betlehém, ktorým sa prezentovala pani Hlavatá.
Verím, že podujatie sa stane i súčasťou budúceho decembra, pretože vznikli darčeky vyrobené od
srdca a tie predsa potešia najviac.
Ing. Anna Kivarothová
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ZAS SVIATKY ?!
Možno takto si povedali
niektorí z nás pri návale rôznych
predvianočných starostí. Nákupy,
upratovanie, chystanie návštev
a o pár dní bude po tom. Oplatí
sa to vôbec?
Správnou odpoveďou je ÁNO.
Veľký mysliteľ Viktor Frankl hovorí o hľadaní zmyslu života. Ak máme zmysel žiť, sme schopní
prekonať čokoľvek. Podobne je to aj s Vianocami. Ak dáme Vianociam zmysluplnú náplň, posunú nás ďalej, ich prežívanie nás obohatí a upevní. Akosi sme si zvykli žiť s dobou, čo je niekedy dobre,
ale nie vždy. Používame elektrinu, nakupujeme v supermarketoch,
denne používame počítač, internet... Práve na internete som pred
časom objavil zaujímave zamyslenie o paradoxoch našej doby.
„Paradox nášho času je, že máme väčšie budovy, ale menšie
charaktery; širšie diaľnice, ale užší rozhľad. Máme väčšie domy,
ale menšie rodiny; viac vymožeností, ale menej času; viac expertov, ale ešte viac problémov; viac lekárov, ale menej zdravých;
viac vedomostí, ale menej múdrosti.
Znásobili sme bohatstvo, ale znížili hodnoty; rozprávame príliš
veľa a milujeme málo. Naučili sme sa zariadiť si žitie, ale nie život.
Píšeme viac, ale čítame menej; pridali sme roky životu, ale nie život
rokom. Sme schopní letieť na Mesiac, ale máme problém prejsť
cez cestu a navštíviť suseda. Rozbili sme atóm, ale nie predsudky.

Žijeme v dňoch zvýšenej telesnej váhy, ale zníženej morálky.
Máme tabletky na všetko – na náladu, na pokoj i na smrť. Žijeme v
čase, keď vám technológia umožňuje čítať tieto fakty a rozhodnúť
sa, či ich vezmete do úvahy, alebo budete ignorovať.“
Občas sa rád prejdem našou obcou. Teším sa spoznávaniu
nových ľudí. Vždy ma však zabolí, keď pred krásny nový dom
si postavia jeho majitel vysoký múr. Aj toto je daň doby. Ja vás
chcem pozvať k budovaniu vzťahov, otvorenosti a ochote byť
tu nielen pre seba, pre svoju rodinu, ale byť otvoreným pre
ľudí aj v našom okolí. Verím, že aj v budúcnosti budem môcť
byť práve tejto myšlienke nápomocný. Veď to, čo nás všetkých
„drží nad vodou“ alebo nás trápi sú práve usporiadané, alebo
nevysporiadané vzťahy s Bohom či s ľuďmi.
Od 1.12. minulého roku ma pán arcibiskup poveril, aby som
spravoval farnosť Gáň. O Gáni som nevedel priveľa. Možno iba to,
že odtiaľ pochádza Mons. Vladimír Filo, alebo že tade ide železnica.
Dnes viem, že tu žije veľa dobrých ľudí ochotných nielen krizitovať,
ale aj pomôcť, poradiť, povzbudiť… Jednou z hlavných úloh kňaza
je byť ,,pontifex“, teda byť staviteľom mostov. To je úloha nielen
kňaza, ale aj kresťana a určitým spôsobom každého človeka. Toto
je náročná a zodpovedaná úloha aj do nového roka 2011. Máme
z neho pred sebou ešte vyše 300 dní. Chcem sa modliť za vás,
aby vaše dni neboli prázdne, ale plné nielen zážitkov, ale Božieho
pokoja, radosti a v neposlednom rade aj zdravia.
V modlitbe na vás myslí Mgr. Peter Mikula, duchovný správca farnosti

KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY
V advetntnom čase mi preblyslo hlavou, že čo keby sme čosi urobili
pre deti a mládež nielen v Gáni, ale aj v čiernej Afrike. Práve projekty v rozvojových krajinách podporuje už dvadsať rokov Dobrá
novina, ktorá je zastrešená pod kresťanským združením detí Erko.
Keď sa do čohosi nového púšťam, tak nikdy nemám tak strach o
veci, materiál či peniaze, ale o to najhlavnejšie, o ľudí. Prvý nácvik
bol na gánskej fare dva týždne pred vianocami. Pomáhali veľmi aj
dospelí. Na moje veľké prekvapenie nás tam bolo 24. Bol to pre
mňa taký milý šok, lebo tam prišli decká, ktoré som dovtedy nevidel. Párkrát bol ešte nácvik a rozhodujúca chvíľa nastala keď prišlo
prvé koledovanie. Bol za tým kus strachu, ale aj radosti zo zvestovania, že Kristus, Záchranca našich životov prišiel medzi nás.

Koledníci takto navštívili za jedno poobedie vyše 25 domácností. Okrem toho, že pre deti v Afrike zberali peniažky, aj
koledníci kde-tu niečo dostali. Myslím, že najväčšiu radosť
mali z plnej škatule napolitániek a dvoch kartónov koly na
záver. Ďakujeme za všetky. V pondelok bolo na účet Dobrej
noviny zaslaných spolu 540 eur. Slušný peniaz vďaka koledníkom i domácim. Ďakujeme že nás toľkí pozvali domov.
Výsledkom však nie sú iba vyzberané peniaze či výslužka,
ale hlavne radosť zo stretnutia s novými či známymi ľuďmi,
spoločná modlitba… Verím, že aj v budúcnosti nezabudneme
spoločne urobiť niečo pre dobro tých druhých.
PeM.
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PRIPRAVOVANÉ KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:
Január 2011:
20. 1. o 18,00 hod. Zasadnutie obecného zastupiteľstva.
28. 1. o 19,00 hod I. Reprezentačný ples obce.

JUBILANTI
NAŠEJ OBCE:

Február 2011:
26. 2. Karneval pre dospelých spojený s ľudovou zábavou.
27. 2. Karneval pre deti a detská diskotéka.

UPOZORNENIE !
Obecný úrad v Gáni upozorňuje občanov na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností k 31.1.2011. Povinnosť sa vzťahuje na občanov,
ktorí v roku 2010 nehnuteľnosť /pozemky, domy/ kupovali, predávali, príp. sa u
nich zahájilo stavebné konanie, či v roku 2010 kolaudovali.
Tlačivá k podaniu daňového priznania si môžu občania vyzdvihnúť na
obecnom úrade, kde obdržia aj bližšie informácie.

Zároveň upozorňujeme občanov, že vývoz odpadu
do kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri škôlke je
dočasne pozastavený z dôvodu nového riešenia odpadového hospodárstva v obci Gáň. O spôsobe a čase
vývozu odpadu Vás budeme včas informovať.

60 ročný:
Danišovič Jozef
Radimáková Alžbeta
Horníková Valéria
Horváth Štefan
Fóka Dušan
Sako Tibor
Bednárová Kveta
65 ročný:

OSPRAVEDLNENIE !
Obecný úrad v Gáni sa touto cestou ospravedlňuje PaedDr. Ivanovi Kollárovi
za nesprávne písanie titulu pred menom.

Radimák Vladimír
Horníková Helena
Radimák Jozef
Bucko Dušan
Horník Milan
Horníková Alžbeta
Jánská Viera, Ing.
Vaculčiaková Viera
70 ročný:

MILÍ ČITATELIA !

Baloghová Anna
Mons. Filo Vladimír
Horník Blažej
Gál Štefan

Máte nápady, ktorými by sa dali vylepšiť naše noviny?
Chceli by ste sa podieľať na tvorbe a písaní našich novín?
Píšte nám: Obec Gáň č. 27
volajte starostku obce: 031/7805104, 0904514420
mailujte: gan@gan.sk

75 ročný:
Šulecová Terézia
80 ročný:

OPUSTILI NÁS V ROKU 2010:
Peter Babic
Aurélia Valábeková, rod. Macová
Matúš Martinka
Ernest Mrva
Mária Ambrušová, rod. Lukáčová
Augustín Ambruš
Mária Lisičanová, rod. Blahová

NARODILI SA V ROKU 2010:
26.1.
10.2.
22.5.
19.7.
10.8.
16.8.
4.9.

Sebastian Pompa
Lucia Paulusová
Emma Bállóová
Veronika Mária Kilianyová
Evelyn Bariczová

1.1.
2.2.
29.3.
23.7.
18.9.

Lipovská Helena
Danišovičová Mária
Pekar Tomáš
Adamčík Ignác
Horváthová Mária
85 ročný:
Martinková Mária
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PREBUĎ V SEBE UMELCA... !
Ak máš pocit, že si iný, ako tí ostatní...
Ak máš pocit, že by si rád niečo ukázal svetu...
Ak cítiš potrebu dať zo seba von svoje pocity a prejaviť sa... ,
tak to môžeš skúsiť... veď sa vraví, za skúšku nič nedáš...
Koncom februára pre Vás pripravujem „spolok ochotníkov“ s názvom „Prebuď v sebe umelca...“, ktorý bude
produkovať rôzne divadelné scénky s ochotníckym obsadením, teda možno aj s Tebou. Ak máš viac ako 2 a menej
ako 150 rokov, príď 26.02.2011 na karneval pre dospelých alebo 27.02.2011 na karneval pre deti na „konkurz“,
ktorý Ťa vytrhne z toho všedného, obyčajného, reálneho do sveta fantázie, kreativity či splnenia si svojich snov...
Teším sa na spoluprácu /bližšie info na tel. č. 0907 484 098 alebo na OcÚ v Gáni/
Barbora Pekárová
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