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Vážení spoluobčania,

A

je tu opäť koniec roka, ten čas neskutočne rýchlo letí. Ak
sa obzriem späť za rokom tak môžem zhodnotiť , že okrem
zábavy a akcií sme aj pilne pracovali. Som veľmi rada, že Vás
môžem poinformovať už aj o dokončení rekonštrukcie objektu bývalého
pohostinstva. O kompletnom finančnom krytí stavby Vás budem informovať až
v ďalšom čísle novín, nakoľko do uzávierky tohto čísla novín neboli výdavky ešte
komplet zaúčtované. V novom roku nás už bude čakať len kolaudácia celého
objektu. Ako dobre viete, tak dvor kultúrneho domu sa nám zväčšil o odkúpenú
časť. Tu by sme chceli v roku 2017 vytvoriť oddychovú časť. Výzvy, do ktorých
sme sa zapojili / boli podané 3 projekty/ z toho jedna výzva na projekt dokončenia
rozostavanej stavby pri cintoríne bola zrušená. Zvyšné dva projekty sú ešte v procese
vyhodnocovania a tak môžeme zatiaľ len dúfať, že budeme úspešní aspoň v jednej
výzve. Ale napriek zrušenej výzve projekt dokončenia rozostavanej budovy pri
cintoríne a úprava okolia nezapadne prachom a bude realizovaná v roku 2017
z vlastných prostriedkov.
Ak to mám zhrnúť, tak v roku 2016 sme preinvestovali do obci, a to na vybudovanie chodníka a rekonštrukciu chodníka v Brakoni a na rekonštrukciu objektu pohostinstva finančnú čiastku vo výške
cca 390 000,-€. Som veľmi rada, že sa nám darí spoločnými silami našu obec zvelaďovať a skrášľovať. Pevne verím, že
budeme v tom pokračovať aj v roku 2017.
Dovoľte mi, využiť tento priestor na poďakovanie sa za spoluprácu miestnym organizáciám, ktoré počas roka
pre Vás pripravovali rôzne podujatia a zároveň boli obci nápomocní pri organizovaní obecných akcií. Vďaka Vám je
v obci pestrý kultúrno-spoločenský život a verím, že v roku 2017 si budeme pomáhať aj naďalej. Samozrejme nesmiem
zabudnúť na zamestnancov obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí svojou prácou a nápadmi prispeli
k fungovaniu samosprávy a k zveľadení obce.
A keďže sa nám končí rok 2016, tak by som Vám chcela do nového roku 2017 popriať v mene zamestnancov obce,
poslancov obecného zastupiteľstva, ale i v mojom mene hlavne pevné zdravie, veľa sily pri prekonávaní každodenných
povinností, aby ste v kruhu rodiny našli harmóniu, spokojnosť a šťastie. Verím, že pre každého bude nastávajúci rok
úspešnejší ako ten predošlý.
Mgr. Denisa Ivančíková - starostka

SCHVÁLILO SA
Obecné zastupiteľstvo na svojom XIV. zasadnutí schválilo:
A.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 85/2016 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, v ktorom došlo oproti doteraz platnej právnej úprave, k zmene sadzby u dani
z nehnuteľnosti, konkrétne u dani zo stavieb fyzických osôb.
Zmena sadzby sa týka nasledovného:
- Stavieb na bývanie – zvýšenie z 0,100 Eur na 0,120 Eur
- Stavieb na pôdohospodársku produkciu z 0,090 Eur na 0,110 Eur.
Uvedená úprava sadzby práve u dani zo stavieb nám ukladá zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov a to §12 ods. 2 tohto zákona.
B.
Zásady o poskytovaní sociálnej pomoci občanom obce č. 1/2016.
V schválených zásadách došlo oproti doteraz platným zásadám, k navýšeniu vianočného príspevku pre
dôchodcov, ktorí dostávajú od obce v mesiaci december vo forme peňažnej poukážky. Na základe týchto
zásad č. 1/2016, bude výška vianočného príspevku, počnúc rokom 2017, pre starobných dôchodcov
žijúcich na území obce, ktorí majú trvalý pobyt na území obci vo výške 10 Eur.
Info OcÚ
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Rozpočet obce Gáň na roky 2017-2019
Obec zostavuje návrh viacročného rozpočtu v zmysle zákona č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Rozpočet na rok 2017 je pre obec záväzný a návrhy na roky 2018 a 2019 sa berú len na vedomie.
Rozpočet obce na rok 2017 bol predložený poslancom na schválenie na XIV. zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.11.2016. Obcou predložený návrh rozpočtu na XIV. zasadnutí
schválený nebol. Za schválenie rozpočtu hlasovali len traja poslanci a to p. Jankovič, p. Kollár a p.
Radimák. Proti schváleniu rozpočtu hlasovala p. Masár a hlasovania za rozpočet sa zdržali p. Blaho, p.
Tibenský a p. Lipovský. Rozpočet nebol schválený z dôvodu, že niektorí poslanci si v návrhu nenašli
svoju prioritu.
Rozpočet bol podľa požiadaviek poslancov prepracovaný a opätovne schvaľovaný na XV. zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 7.12.2016. Rozpočet bol na tomto zasadnutí uznesením č.
135/2016 schválený.
Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške 691510 Eur, pričom pomer príjmov a výdavkov
je uvedený v tabuľke:

Rozpočet na rok 2017

Sumy v €

Bežné príjmy

565970

Kapitálové príjmy

0

Finančné operácie (Rezervný fond)

125540

Príjmy obce spolu

691510

Bežné výdavky

424010

Kapitálové výdavky

267500

Finančné operácie

0

Výdavky obce spolu

691510

Obec v rozpočte plánovala v roku 2017 zrealizovať nasledovné investičné akcie:
- Kúpa pozemku od ŽSR – miestnej komunikácie, ktorá je vybudovaná na pozemku železníc
a tiahne sa od železničnej stanice po železničné priecestie
- Zriadenie sociálneho zázemia pre dom smútku a úprava okolia cintorína
- Rozšírenie verejného osvetlenia a zabudovanie závlah do dvora kultúrneho domu
- Príprava projektovej dokumentácie na dvor materskej školy
- Príprava projektovej dokumentácie a rozšírenie kamier v obci
- Príprava projektovej dokumentácie na oplotenie cintorína z uličnej strany
- Oplotenie detského ihriska kú Brakoň
- Oplotenie športového areálu
Nakoľko obec v roku 2016 podala projekty na investičné akcie, ktorých realizáciu by chcela uskutočniť
z prostriedkov eurofondov, zahrnula aj tieto prostriedky do rozpočtu na rok 2017. Ak by boli uvedené
projekty vyhodnotené ako úspešné, obec by zrealizovala:
- Rekonštrukciu chodníkov na Brakoni – od kaplnky po hlavnú cestu
- Revitalizáciu okolia kostola
Info OcÚ
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ÚCTA K STARŠÍM
Október sa tradične pripomína ako mesiac úcty k starším.
Je to mesiac, ktorý je jedným z troch posledných mesiacov
v roku, možno už trochu chladný, avšak spolu s mesiacom
máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri
pestrými farbami, parky sú plné padajúceho farebného lístia
... Mnohí sa zamyslíme a ticho si povieme, aká krásna je jeseň.
Podobne, ako je to s ročným obdobím, je to aj s ľudským
životom. Tak, ako sa končí leto a začína jeseň, tak prichádza
i starnutie.
A tak, ako mnohé mestá a obce si malým posedením
uctievajú prvé vrásky či šediny svojich občanov, tak aj naša
obec každoročne organizuje pre tých skôr narodených malú
oslavu. Tento rok sa tak udialo 15.októbra 2016, kedy sa sála
kultúrneho domu zaplnila a naše pozvanie prijalo vyše 100
občanov našej obce. Privítanie sa nieslo v znamení tónov
husličiek a príhovoru pani starostky a pána farára. Po úvodných

slovách prejavili úctu a vďaku svojim babičkám a deduškom
rôznymi básničkami, scénkami aj detičky z materskej škôlky.
Tak ako každý rok, aj tento rok si obec pre jubilantov, ktorí
v roku 2016 oslávili okrúhle narodeniny pripravila malý darček
a každého obdarila malým kvietkom. Prvýkrát si obec, v tomto
mesiaci úcty k starším, uctila nie len tých, ktorí sa dožili svojho
jubilea, ale aj tých, ktorí to spolu vydržali už 50 či dokonca 60
rokov spoločného života.
Touto milou slávnosťou sme chceli vyjadriť naše úprimné
poďakovanie a úctu za ich prácu, pomoc pri výchove detí
a vnúčat, za ich milé slová povzbudenia a za ich kladný prínos
pri rozkvete našej obce.
Vážme si ich prítomnosť, pokiaľ sú s nami a snažme sa im
vrátiť aspoň nepatrnú časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou
nám dávajú celý život – lásku a nekonečnú starostlivosť.
Mgr. Martina Kamenová

60-roční

65-ročná

70-roční

75-ročná

80-ročná

výročie sobáša

50.

4

NAŠE NOVINY

VITAJ ČLOVIEČIK MEDZI NAMI!

Pani starostka všetkých srdečne privítala a popriala
deťom a rodičom veľa šťastia, zdravia, aby vytvorili
pre ne v ich rodine teplý domov, v ktorom bude dieťa
šťastne rásť a do ktorého sa bude vždy s radosťou
vracať. Pretože domov je miesto, kde nájde ľudí, ktorým
sa vždy môže zdôveriť so svojimi radosťami i starosťami.
Po príhovore pani starostka každému z rodičov
osobne zablahoželala a odovzdala im malý darček,
pamätný list a pre mamičku nechýbala kytička. Pri tejto
príležitosti bol urobený aj slávnostný zápis do pamätnej
knihy, ktorú rodičia postupne podpísali.
Po slávnostnom prípitku so želaním pevného
zdravia a radosti z detičiek a malého občerstvenia bola
slávnosť ukončená. Už teraz sa tešíme o koľko drobcov
sa rozrastie naša obec v budúcom roku.
Info OcÚ

Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet
v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie
dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto toto
podujatie uvítanie detí do života je jedným z najmilších,
ktoré obec organizuje. Inak tomu nebolo ani tento rok.
Aj tento rok naše pozvanie prijali mamičky
a oteckovia a spolu so svojimi ratolesťami prišli
11.11.2016 do kultúrneho domu, kde sa konala slávnosť
„Uvítanie detí do života“. V obci Gáň, za obdobie od
novembra 2015 do novembra 2016, pribudlo do radov
našich občanov 5 najmenších a to:
Zacharias Mészáros
Lujza Mészaros
Jakub Masár
Šimon Kollár
Leonard Hrbán
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Naši záhradkári čerpajú nápady doma aj v zahraničí. Záhradkári
našej obce už od jarných mesiacov hľadajú inšpirácie pre svoje
záhrady.
V apríli sme sa najprv naučili, ako využiť kompostéry, ktoré sme
získali s podporou obce. O výhodách bio-hnojiva pre naše záhrady
sme už počuli asi všetci, no od odborníka sme sa dozvedeli, čo robíme
dobre a čo môžeme robiť ešte lepšie, aby sme si kvalitný kompost
pripravili sami. Vyzbrojení novými teoretickými vedomosťami sme
sa koncom apríla vybrali hľadať nové podnety, semienka a sadenice
na Flóru Olomouc. Tá sa tento rok niesla v znamení osláv 700.
výročia narodenia Karla IV. Slávnostná výzdoba pavilónov s krásnymi
dekoráciami zo živých kvetov a kráľovskými insígniami boli tento rok
ozvláštnením tejto známej predajnej výstavy.
Jún sme venovali kráse a záhradným potulkám. Najprv, počas
akcie Víkend otvorených parkov a záhrad sme sa presvedčili, že
krásu a zaujímavosti máme aj tu, tak povediac za rohom. V nedeľu 12.
Júna sme objavovali krásy parku pri Zámku v Hlohovci. Sprevádzali
nás pracovníci mestského úradu a odborných ustanovizní, ktorí
vyzdvihli to, čo je v parku zaujímavé a netypické. Tak sme sa dozvedeli
o majestátnych starých platanoch, o živočíchoch, tam žijúcich
a o snahe, vrátiť parku niekdajšiu noblesu.
V sobotu, 18. júna, sme navštívili Rosárium v Badene, v nádhernom
kúpeľnom mestečku neďaleko Viedne. Tento voňavý kúsok Rakúska je
známy široko ďaleko aj za hranicami a už vieme prečo. Vôňa ruží sa
niesla aj do najbližších ulíc. Ruže, ktoré sú v tomto mesiaci v plnom
kvete, mali snáď všetky farby, boli pôdokryvné, čajové, polyantky,
ťahavé.... jednoducho v tomto parku si mohli prísť obdivovatelia ruží na svoje. Stretali sme tam návštevníkov
z Rakúska, Maďarska, Čiech, zo Slovenska, ale aj z Ruska. Popoludní sme sa presunuli do záhrad Schönbrunu.
Tu sme mohli zase obdivovať parkovú výsadbu. Upravené záhony letničiek, do rozličných tvarov zostrihané kry
a stromy, cestičky vysypané jemným pieskom....a množstvo lavičiek, kde ste sa mohli zastaviť a kochať okolí. Mnohí
z nás využili čas aj na prehliadku zámku. Kde si osviežili svoje znalosti zo spoločnej histórie Rakúska a Slovenska.
Boli sme síce uchodení, ale počasie nám prialo a tak sme sa domov vrátili plní dojmov z farebnej a voňavej krásy.
Teraz sa budeme naplno venovať svojim záhradám, aby sme sa mohli pochváliť na tradičných výstavách. Najprv
v auguste na okresnej výstave v Galante a potom už všetky sily venujeme našej obecnej výstave. Tá sa bude
konať na začiatku septembra, hneď v prvý septembrový víkend. Aj keď počasie na jar urobilo rázny škrt cez naše
plány, veríme, že leto bude priať našich paradajkám, tekviciam, a aj kvetom, aby sme sa na našej výstave mali čím
pochváliť. A veríme, že budeme mať aj jablká, ktoré pošleme na súťaž O najkrajšie jablko do Trenčína.
Mgr. Miriam Jarošová, predsedníčka ZO SZZ Gáň

6

NAŠE NOVINY

Milí čitatelia, po roku sa opäť prihováram z klubu dôchodcov v Gáni.
Počas roka sme absolvovali mnoho
zaujímavých zájazdov a kultúrnych
podujatí. Tradične sa rok 2016 začal
fašiangovou zábavou a detským karnevalom. Tieto podujatia sú známe
práve šiškami od našich ženičiek z klubu dôchodcov.
Počas roka 2016 sme dvakrát
navštívili, stále obľúbené, termálne
kúpalisko v Győri. Nezanevreli sme
ani na slovenské kúpaliská a v letných
mesiacoch sme sa vybrali na termálne
kúpalisko vo Veľkom Mederi.
V apríli sa členovia klubu dôchodcov zúčastnili 3-dňového výletu s ubytovaním v Košiciach, kde sme navštívili
Letecké múzeum a Technické múzeum
v Košiciach, nevynechali sme ani
prehliadku mesta. Pobyt v Košiciach
bol spojený s malým výletom do
kúpeľného mesta Bardejov, kde sme
absolvovali prehliadku historického
mesta a bardejovských kúpeľov.
V spolupráci s OZ Mládež Gáň, bol
v máji usporiadaný zájazd do Banskej
Štiavnice. Spoločne sme absolvovali prehliadku banského múzeu. Časť
zájazdu absolvovala túru na vrch Sitno a ostatní členovia zájazdu mali
možnosť vidieť historickú časť mesta v Banskej Štiavnici, Nový Zámok
a Starý Zámok.
Rok 2016 bol bohatý aj na di-

vadelné predstavenia, ktoré sme si
nenechali ujsť. Navštívili sme Divadlo
Andreja Bagara v Nitre. V prvej polovici roka to bolo predstavenie Búrlivá
Jar s Gabrielou Dolnou a Jurajom
Hrčkom a v druhej polovici roka sme
videli predstavenie Gazdiná Roba.
Letné mesiace boli plné jednodňových výletov. Jedným z nich
bol výlet do Kroměříža, kde sme sa
vláčikom prešli po záhrade biskupského zámku a po historickom centre
mesta. Niektorí absolvovali prehliadku zámku a veže odkiaľ bol výhľad
na celé mesto a návštevu Kvetnej
záhrady.
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Ďalším jednodňovým výletom
bol zájazd do ZOO v Zlíne s medzizastávkou vo Vizoviciach, kde sme
mali možnosť vidieť a dozvedieť sa
informácie o histórii vizovickej pálenice. V Zlíne si prišli na svoje hlavne
milovníci zvierat.
Začiatkom septembra si členovia klubu dôchodcov v Gáni dopriali
oddych v kúpeľoch. Rozhodli sme sa
navštíviť kúpele vo Vyšných Ružbachoch. Bol to týždeň plný oddychu
a zábavy.
Z repertoáru klubu dôchodcov
sme nevynechali ani naše hlavné
mesto. Z bratislavského prístavu sme
sa plavili do Čuňova, kde sme mali
zastávku v Múzeu Danubia.
Členovia klubu dôchodcov sa
zúčastnili aj III. Ročníka športových
hier ZO JDS v Košútoch, ktorý sa konal
10. septembra 2016. Rada by som
poďakovala p. Tibenskému Antonovi,
p. Ambrušovi Petrovi a členovi klubu
dôchodcov p. Pavlišinovi Jozefovi, ktorí
sa umiestnili na 4 mieste z 12 mužstiev.
Tieto výlety sme mohli absolvovať
s finančnou podporou obce Gáň za
čo ďakujeme. Verím, že v ďalšom roku
sa budeme na pondelňajších stretnutiach stretávať vo väčšom počte ako to
bolo aj po iné roky.
Na záver by som chcela poďakovať
pani starostke Mgr. Denise Ivančíkovej, pracovníčkam obecného úradu
a všetkým členom ZO JDS v Gáni.
Suchopová Emília
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Hurá prázdniny !
Hurá prázdniny! Potešili sa mnohé deti, keď zazvonil poslednýkrát zvonec. Pre deti nastal čas leňošenia a pre rodičov čas
vypĺňania voľného času. Aspoň trochu sa každoročne snaží
v tejto úlohe rodičom pomôcť aj obec, a to prostredníctvom
organizovania letného tábora. Síce ide len o týždeň v júli
a týždeň v auguste, ale aj napriek tejto malej kvapke, je záujem veľký. Každý rok sa 25 detí stretáva v kultúrnom dome,
aby spolu s animátorkami Maťkou, Veronikou a Barborkou či
Katkou, Marekom a Barborkou prežili týždeň tvorivosti, športu,
tanca a zábavy. Okrem toho sa snažíme, aby sa tento týždeň
deti aj niečo naučili a spoznali aj miesta mimo Gáňu. A inak to
nebolo ani tento rok. Naše deti v I. turnuse navštívili Včelársku
paseku v Kráľovej pri Senci a v II. turnuse sa deti oboznámili
ako žijú sibírske tigre v Oáze sibírskeho tigra v Kostolnej pri
Dunaji.
Veríme, že deťom sa páčilo a už teraz sa tešíme opäť v júli
a v auguste na stretnutie.
Info OcÚ
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OZ MLÁDEŽ GÁŇ
Vážení čitatelia, znova sa Vám prihovárame prostredníctvom Gánskych novín o podujatiach organizovaných našim občianskym združením OZ
Mládež Gáň. V uplynulý rok sme organizovali ako
už tradične veľa zaujímavých a úspešných podujatí.
Medzi najúspešnejšie patrili Splav Vltavy, Beachvolejbalový a futbalový turnaj, Večer hier a ďalšie.
17. septembra naša šikovná Simi zorganizovala zaujímavý a náučný výlet do susedného Poľska, kde sme
videli hrôzy II. svetovej vojny v pracovnom tábore
v meste Osvienčim a následne krásy kráľovského mesta Krakov. Každé jedno sedadlo v pripravenom autobuse bolo zaplnené a my sme si užili výlet aj keď nám
počasie neprialo.
Pred pár dňami, 26. novembra sa konala v Kultúrnom
dome ďalší, už asi piaty ročník Katarínskej zábavy,
znova s témou RETRO, ktorá sa Vám páčila už predchádzajúci rok. Za super zábavu ďakujeme DJ-ovi Michael G. a všetkým Vám ktorí ste sa prišli vytancovať
a užiť si chvíle s priateľmi. Vrcholom večera bola skvelá
a zábavná tombola ktorú ako celé podujatie pripravila

naša ďalšia šikovnica Dominika.
Naše združenie ale nevzniklo len pre organizáciu týchto
skvelých podujatí, ale aj ako pomoc obci. Preto sme radi
že, sa nám vďaka Vám podarilo prostredníctvom 2%
z daní ktoré ste poukázali nášmu Občianskemu združeniu zrekonštruovať a osadiť v spolupráci s miestnymi
dobrovoľnými hasičmi kolotoč v parku pri železničnej
stanici, ďalej sa nám podarilo zakúpiť pár vecí do miestnej klubovne/posilky a stojan na bicykle ktorý osadíme
pri volejbalových ihriskách.
V neposlednom rade Vás chcem pozvať na naše
nadchádzajúce akcie. Súťaž o najväčšieho siláka obce
a volejbalová losovačka sa budú konať v mesiaci
december. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť. Za celý tím
OZ Mládež Gáň sa chcem poďakovať pracovníkom
obecného úradu, poslancom a starostke za pomoc pri
organizácii týchto podujatí. A keďže sa blížia Vianoce,
chcem Vám v mene nášho združenia zaželať príjemné
prežitie týchto krásnych sviatkov v kruhu rodiny
a priateľov a úspešný začiatok roku 2017.
Michael Lancz, OZ Mládež Gáň
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Letné prázdniny nám ubehli rýchlo ako voda
a ani sme sa nenazdali, znovu začal náš každodenný
stereotyp. 5. septembra 2016 začal nový školský rok
a rovnako ako školy uvítali svojich nových prváčikov,
tak aj materské školy vítali svojich nováčikov. V lete
sa rozlúčilo s našou materskou školou 10 detí, ktoré
si toto leto užili posledné škôlkarske prázdniny. V ich
tváričkách sme na akcii „rozlúčka so škôlkou“ videli
smútok, že im tie menej náročné časy skončili, ale
zároveň aj očakávania, čo ich v septembri v škole čaká.
Prajeme im, aby sa im v škole darilo a veríme, že na našu
škôlku majú iba dobré spomienky, a prídu nás čoskoro
pozrieť a pochváliť sa ako zvládajú školské povinnosti.
Toto obdobie je veľmi náročné rovnako pre našich
nových malých škôlkarov, vzhľadom na ich začínajúce
povinnosti a dlhšie odlúčenie od rodičov. Napriek
týmto ich prvotným nepríjemným skúsenostiam sa

snažíme, my pani učiteľky, im vytvoriť čo najpríjemnejšie
prostredie, aby sa u nás cítili dobre a našli si veľa nových
kamarátov.
Rovnako, ako pominulé roky, aj tento rok sme si
pre naše detičky pripravili veľké množstvo zaujímavých
akcií. V najbližšej dobe nás čaká Deň jablka, Deň mlieka
a 4. novembra po prvý raz oslávime Medzinárodný deň
materských škôl. V tento deň zahájime rôzne súťaže,
ktorých sa zúčastnia detičky spolu so svojimi rodičmi.
Veríme, že našim novým škôlkarom sa pobyt
v materskej škole zapáči a stane sa pre nich príjemným
ako pre našich starších škôlkarov a slzičiek v ich tvárach
bude už iba ubúdať a úsmevov pribúdať. Rovnako
prajeme našim bývalým škôlkarom, už terajším
prváčikom, veľa síl a odhodlania do učenia a rodičom
prajeme veľa radosti z pokrokov ich ratolestí.
Mgr. Jana Šemeláková
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DHZ GÁŇ
Opäť sa Vám po dlhšom čase prihovárame. Keďže sa blíži koniec
roka, radi by sme vám zrekapitulovali našu zásahovú činnosť.
V rámci akcieschopnosti sa prevádzal sa nácvik požiarneho útoku
z vodou ako aj nácvik na previerku
pripravenosti hasičských družstiev,
ktorú sme úspešne zvládli. Veľa času
sa venovalo starostlivosti o zbrojnicu a techniku, kde sa nám podarilo vykonať veľa úprav a opráv.
Dvaja členovia absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek.
Zúčastnili sme sa školenia zameraného na ovládanie vozidla CAS
15 IVECO DAILY, ktoré nám bolo
pridelené ako aj kurzu na ovládanie
rádiostaníc. Absolvovali sme výcvik na protiplynovom polygone
v Slovnafte určeného pre nositeľov
dýchacích prístrojov. V spolupráci
s OR HAZZ v Galante sme absolvovali spoločné súčinnostné taktické
cvičenia s HS Galanta v domove
dôchodcov Patria na sídlisku sever v Galante a s HS Sereď v priestoroch firmy KL-Logistik v Galante. Na oboch cvičeniach sme boli
pozvaný ako jediné DHZ. Pod
záštitou OR HAZZ v Galante sme

absolvovali aj Taktické cvičenie zamerané na protipovodňové vozíky,
ktorý sme v priebehu roka dostali
MV SR . Absolvovali sme spoločné
Taktické cvičenie s DHZ Abrahám
a DHZ Pata v areáli bývalej ozdravovni v Abraháme. Tento rok sme
absolvovali celkovo osem výjazdov
z toho boli štyri technické. Jeden
Technický výjazd do Matúškova,
kde sme pomáhali s odčerpávaním
vody po prívalovom daždi. A tri
výjazdy k požiarom a to k horiacemu smetisku v obci, horiacemu poľovníckemu posedu v obci
a k požiaru bytu v dvanásť poscho-

dovom obytnom dome v Galante.
Vybavenosť a vycvičenosť nášho
zboru stále stúpa a v súčasnej dobe
disponujeme vozidlami CAS 25
škoda 706 rthp a CAS 15 IVECO
DAILY. Čo sa týka technických
prostriedkov tak máme pridelený
plne vybavený protipovodňový
vozík. Vlastníme niekoľko čerpadiel, pretlakový ventilátor, rebrík, motorovú pílu, elektrocentrálu, prenosné osvetlenie, ADP,
havarijnú súpravou, zdravotnícke
pomôcky a samozrejmosťou sú aj
osobné ochranné prostriedky, ktoré
mohli byť zakúpené vďaka podpore
z obce a dotácií z MV SR.
V ďalšom článku Vám zrekapitulujeme
našu
športovú
a kultúrno-spoločenskú činnosť.
Zároveň by sme Vás chceli pozvať
na Trojkráľovú hodovú súťaž spojenú s tradičnou zabíjačkou, ktorá
sa uskutoční 7.1.2017 na ihrisku.
Tešíme sa na vašu účasť a podporu.
Ak by mal niekto záujem pridať
sa k nám (malý aj veľký) dvere sú
otvorené ☺, prípadne potreboval
našu pomoc, stačí sa ozvať nášmu
ľubovoľnému členovi alebo starostke.
DHZ Gáň
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Vianoce sú už za rohom
Vianoce, najkrajšie sviatky roka, zavítali aj do
našej obe. A čo to symbolizuje? No predsa vianočný stromček. Teší nás, že každý rok sa prihlásia
občania, ktorí chcú, aby práve ich stromček bol ten
symbol. Za ten tohtoročný ďakujeme rodine Žužkovičovej. Ale len stromček nestačí. Preto nás teší, že
ste prijali naše pozvanie a dňa 2.12.2016 ste prišli
pred kultúrny dom, kde práve naše deti so svojimi
krásnymi ozdobami dali stromčeku krásu a už len
rozsvietenie a čaro bolo dokonané. A že to bola krása si všimol aj Mikuláš, ktorý bol očarený a prišiel do
našej obce s predstihom spolu so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom. Deti ho privítali básničkami,
pesničkami, niektoré aj s plačom, ale nakoniec ostali
všetky očká šťastné zo sladkého balíčka.
A čo by to bolo za začiatok adventu, keby sa to
Mikulášom skončilo. Keď sa nás už tak hojne stretlo,
všetci sme zasadli za spoločný stôl a pochutnávali si
na vianočnej kapustnici a deti na vianočnom čajíku.
Veríme, že ste sa všetci dobre cítili a nám sa aspoň
trochu podarilo naplniť podstatu vianočného času.
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RUŽENEC – MOCNÁ MODLITBA
Milí obyvatelia Gáňu!

ustavične upriamovať myseľ na Boha.
A v tomto spočíva genialita ruženca:
podobne ako biblické žalmy je aj ruženec
zložený zväčša z posvätných slov Sv.
Písma. Otče náš ( Pater noster ), ktorý
sa opakuje vždy po 10 Zdravasoch,
predstavuje modlitbu, ktorú nás naučil
modliť sa samotný Kritus. Zdravas Mária (
Ave Maria ) je zase zložená zväčša zo slov
1. kapitoly Lukášovho evanjelia ( pozdrav
anjela a sv. Alžbety Panne Márii ). Ruženec
začína krížikom, ktorý pripomína ústredný
bod dejín: vykupiteľské utrpenie Boha
na kríži. Držiac krížik začíname modlitbu
slovami „Verím v Boha“, modlíme sa
Apoštolské vyznanie viery, ktoré pochádza
ešte z konca 1. storočia. Po desiatich
Zdravasoch pripájame vždy aj tzv.
Chváloslovie – oslavu Trojjediného Boha
( Sláva Otcu... ). Takto vlastne ruženec
predstavuje malé zhrnutie biblickej viery.
Modliť sa slovami Svätého Písma bolo
vždy považované za najdokonalejší spôsob. Pán Ježiš
nás vyzýva, aby sme neboli ako pohania, ktorí si myslia,
že budú vyslyšaní pre svoju mnohovravnosť. Nebezpečie
„mnohovravnosti“ číha na kresťana vtedy, keď sa príliš
samoľúbo chce modliť len vlastnými slovami, pričom si
nahovára, že taká modlitba je najlepšia. No v skutočnosti
často vymýšľa len pekne znejúce vety, citové, plytké
a sebestredné. Naopak pri ruženci je človek „málovravný“,
pretože sa zrieka vlastných slov a preberá naučené
modlitby, ktoré pramenia z Božieho slova. A tieto
modlitby s pokornou trpezlivosťou opakuje, pričom
rozjíma nad radostnými, bolestnými a slávnostnými
etapami Ježišovho života ( vždy 5 desiatkov Zdravasov ).
Svätý Ján Pavol II. ešte ponúkol ( neprikázal ) modliť sa
tajomstvá svetla. Takto sa však veľký ruženec premenil
zo 150 Zdravasov na 200, čím sa narušila stará mníšska
tradícia, v ktorej 150 Zdravasov zastupuje 150 žalmov
Svätého Písma.
Modlitba tretiny ruženca (čiže 50 Zdravasov
– radostných, bolestných
alebo
slávnostných)
z mníšskeho prostredia
prenikla medzi kresťanský
ľud. Už v 16. storočí sa stala
všeobecne
rozšírenou.
Priviažme sa teda aj my
reťazou ruženca k Panne
Márii a cez ňu k Bohu, aby
sme obstáli v ťažkostiach
tohto života.
Mgr. Štefan Novanský,
duchovný otec farnosti

Som rád, že sa Vám môžem
prvý krát prihovoriť na stránkach
„Našich novín“, po tom, čo som
v lete nastúpil do tejto farnosti ako
nový duchovný otec. Teším sa, že
môžem byť medzi Vami. Uisťujem
Vás, že každodenne Vás všetkým od
najmenších až po najstarších zahŕňam
do svojich modlitieb.
Máme pred sebou posledné
mesiace cirkevného roka. Mesiac
október je zasvätený spoločnej
modlitbe sv. ruženca. Ruženec je
jednoduchá modlitba, ktorá je
prístupná všetkým: deťom, mládeži
i starším. Ružencová retiazka ( tzv.
pátričky – odvodené od „Pater noster“
) je pomôckou k tejto modlitbe.
Bohužiaľ dnes si to niektorí ľudia síce
zavesia do auta alebo okolo krku, avšak
ruženec sa nemodlia alebo sa ho ani nevedia modliť.
Preto povzbudzujem staršiu generáciu, aby učili svoje
deti a vnúčatá modliť sa túto krásnu modlitbu. Modlitba
sv. ruženca má svoj pôvod ešte v mníšskom prostredí
niekedy v 11. - 12. storočí. Život mníchov sa riadil heslom
„ora et labora“ ( modli sa a pracuj ). Pričom mnísi, ktorí boli
zároveň aj kňazmi, boli vzdelaní v latinčine, takže každý deň
v určené hodiny spievali Bohu v kostole žalmy tak, aby sa
za týždeň pomodlili celú Knihu žalmov zo Svätého Písma,
ktorá ma 150 žalmov. No v stredovekých kláštoroch sa
nachádzali aj mnísi – laici, ktorí boli nevzdelaní v latinčine
alebo nevedeli čítať a tak sa venovali viac manuálnej
práci, pričom ich modlitba bola skôr jednoduchšia,
keďže nevedeli spievať latinské žalmy. Aby však títo
jednoduchí muži napodobnili svojich vzdelanejších
spolubratov, vymysleli si ľahkú modlitbu, kde modlitbu
150 žalmov nahrádza 150 Zdravasov. Vytvorili si šnúrku
so 150 zrnkami, aby vedeli, na ktorom úseku modlitby sa
nachádzajú. Táto šnúrka so
zrnkami sa stala základom
pre
dnešné
„pátričky“.
Opakovanie
tej
istej
modlitby má staré korene
ešte v ranokresťanských
časoch. Prví kresťanskí mnísi
v 3. - 4. storočí po Kr. na
púšti v Egypte alebo v Sýrii
praktizovali tzv. „Ježišovu
modlitbu“, ktorej podstata
spočíva v opakovaní tej
istej krátkej modlitby po
celý deň, čo malo mníchovi
pomáhať pri všetkej práci
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Prajeme Vám veselé Vianoce

  a šťastný nový rok!

ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
Vážení občania,
Nakoľko sa nám začalo zimné obdobie, chceli by sme Vás poprosiť, aby ste osobné automobily neparkovali na
miestnych komunikáciách /ak máte možnosť ich parkovať v garážach a vo svojich dvoroch/, nakoľko sa tým
bráni vo vykonávaní zimnej údržby. Ak na niektorých z ulíc nebude odhrnutý sneh, bude to dôsledok toho, že sa
tam odhŕnač nedostal, prípadne mal sťažené podmienky na odhŕňanie.
Ďakujeme za pochopenie

POVINNOSTI OBČANOV K 31. JANUÁRU 2017
Podľa zákona 582/2004 Z.z je povinnosťou podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý počas roka 2016:
–
kúpil resp. predal nehnuteľnosť
–
kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhrady/
–
bolo mu vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, ohlásenie drobnej stavby
–
zdedil nehnuteľnosti
–
prípadne nastali iné zmeny
Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia resp. podľa rozpisu na doručenom rozhodnutí.
V prípade, ak táto povinnosť nebude splnená v danom termíne, správca dane bude postupovať podľa zákona
511/1992 Z.z vyrúbením sankčných úrokov.
Zároveň oznamujeme občanom, že im vzniká povinnosť podávať daňové priznanie počas roka:
ak si zaobstarali psa a pes dovŕšil 5 mesiacov
alebo prišli o psa a vtedy sú povinní vrátiť známku, ktorá bola psovi pridelená
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OBECNÉ OZNAMY
Úradné hodiny na Obecnom úrade v Gáni:
Pondelok:
Utorok: 		
Streda: 		
Štvrtok: 		
Piatok: 		

8.00 – 15.30
8.00 – 16.30
8.00 – 15.30
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8.00 – 14.00

Otváracie hodiny v Obecnej knižnici:
Pondelok:

16.00 - 16.30

ÚRADNÉ HODINY POČAS SVIATKOV
Obecný úrad oznamuje občanom:
Že od 23.12.2016 do 02.01.2017 bude z dôvodu čerpania
dovolenky obecný úrad zatvorený.
V prípade úmrtia je potrebné kontaktovať starostku obce
Mgr. Ivančíkovú na tel.č. 0904 514 420.
Ďakujeme za pochopenie

JUBILANTI
NAŠEJ OBCE:

za III. a IV. štvrťrok 2016
60 roční:

Z dôvodu, že sa blíži koniec platnosti nájomných zmlúv na hrobové
miesta, je potrebné ich obnoviť.

Beno Jozef
Drinka Milan
Neština Štefan
Forgáč František
Satinová Darina
Plavá Mária
Molnárová Alžbeta

Na základe vyššie uvedeného je potrebné sa dostaviť na obecný
úrad v úradných hodinách a priniesť so sebou:

65 roční:

OZNAM

-

starú nájomnú zmluvu
občiansky preukaz
poplatok – jednohrob – 10.-€, dvojhrob – 20.-€

Boledovič Jozef
Póšová Petrina
Info OcÚ

NARODILI SA:

OPUSTILI NÁS:

Hrbán Leonard

Farkas Jozef

Kollár Šimon

Košík Anton

Adamková Karolína

Miklóš Jozef
Suchopová Anna
Radimák Jozef

70 roční:

Bednár Jozef
Radimák Rudolf, Ing.
Holček Dušan
Lanczová Anna
75 ročná:

Lanczová Veronika

Radimáková Mária
Bugyiová Viktória
Holubová Anna
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