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Naše noviny

Vážení spoluobčania,
Máme za sebou prvý štvrťrok tohto
roka, ale dovoľte mi, aby som sa ešte
vrátila do roku 2018. Chcem sa Vám
poďakovať za účasť vo voľbách a za prejavenú dôveru. Budem sa snažiť pokračovať v rozbehnutej práci k spokojnosti
všetkých občanov.
Touto cestou chcem zhrnúť a oboznámiť Vás, ako stojíme s prácou.
Nakoľko sme finišovali s investičnými
akciami v zimných mesiacoch, podarilo sa nám ich dokončiť, aj keď v jarných
mesiacoch nás čaká dotiahnutie drobných nedorobkov.
Revitalizácia okolia kostola bola dokončená v mesiaci december 2018
s tým, že najneskôr v mesiaci máj sa
nahradia vyschnuté rastliny a spustí
sa závlaha. Toho času pripravujeme
podklady k žiadosti o platbu na pôdohospodársku platobnú agentúru
o preplatenie vynaložených finančných
prostriedkov na realizáciu.
Chodníky v miestnej časti Brakoň boli
zrealizované tiež v roku 2018 avšak
nám ešte zostalo dokončiť domaľovanie
priechodov pre chodcov. A keďže
zo strany občanom bola požiadavka,
aby sme aj im zrealizovali vjazdy
po cenových kalkuláciách a dohode
s poslancami OZ sme rozhodli a schválili realizáciu vjazdov. Práce by mali
byť začaté po veľkej noci a mali by
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trvať cca mesiac. Po dokončení obec
pristúpi ku kolaudácii chodníkov v miestnej časti Brakoň.
Začiatkom roka bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
MV SR – podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite.
Zapojili sme sa do tejto výzvy a v mesiaci marec sme podali a vypracovali
projekt na rozšírenie kamerového systému. Kamerový systém by sa mal
rozšíriť a riešiť pri železničnom priecestí na hraniciach katastra obce Gáň
a Brakoň. V roku 2014 sme boli v podaní tohto projektu úspešní a získali
sme 8000,-€. Hádam a verím, že by sa
mohlo na nás opäť usmiať šťastie.
V mesiaci apríl sme otvorili a sprístupnili dvor kultúrneho domu – oddychovú časť. Verím, že toto prostredie
bude využívané na relax, oddych,
stretávanie sa s priateľmi. Chceme
Vás poprosiť o dodržiavanie pokynov,
ktoré sú vypísané pri vchode do areálu.
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Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste
pri vstupe a zároveň odchode z areálu
za sebou zatvárali dvere. Verím, že
spoločne sa budeme o tento areál
starať a nie ho ničiť, nakoľko má slúžiť
všetkým občanom a návštevníkom
obce.
Detský hrací prvok na ihrisku je už
dokončený a detičky už môžu smelo
na ňom šantiť. A čo nás čaká v prvom
polroku? Pripravujeme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu zvyšných
chodníkov v obci, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu nového
oplotenia cintorína spolu so vstupom,
projektovú dokumentáciu na výstavbu
posiľovne, po veľkej noci by sme mali
začať realizovať oplotenie zberného
dvora. Okrem toho sa pripravujú
kultúrno spoločenské podujatia či
zo strany obce alebo občianskych
združení, na ktoré Vás všetkých pozývame. V najbližších dňoch nás čaká
stavanie mája, oslava dňa matiek,
beh obcou. Verím, že sa na niektorých
z podujatí spolu uvidíme.
Mgr. Denisa Ivančíková
Starostka obce
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Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 85/2016 o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –

prečo platím viac za smeti?!

Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť
zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a nariadenie
vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa
ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov. Pre obec prináša
tento právny predpis podstatnú zmenu,
ktorá ovplyvní rozpočet obce na strane
výdavkov. Zmena spočíva v položkách
a výške sadzieb za uloženie jednotlivých
druhov komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov. Čo
sa týka sadzby za uloženie zmesového
komunálneho odpadu a objemného
odpadu, tá závisí od úrovne vytriedenia
komunálnych odpadov v obci, ktorá sa
vypočítava podľa stanoveného vzorca.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov našej obce za kalendárny rok 2018
je 14,23%.
Na základe vypočítaného percenta
bude obec doplácať v roku 2019 za každú
tonu uloženého komunálneho odpadu
na skládke poplatok vo výške 12 €/tona
odpadu. Ak však obec nebude zvyšovať
mieru separácie bude za skládkovanie
platiť na ďalší rok poplatok 24 €/tona
odpadu.
V roku 2018 obec dosiahla príjmy
za komunálny odpad od občanov a
podnikateľov vo výške 10 180,80 Eur,
pričom za zneškodnenie komunálneho odpadu a všetkého vyprodukovaného odpadu obec zaplatila sumu
17 803,98 Eur. Nakoľko schválením
tohto nového zákona o odpadoch by bol
nepomer medzi príjmami a výdavkami
za odpad ešte vyšší, bolo schválené
zvýšenie poplatku:
 u občanov z 0,028 Eur/osobu/
kalendárny deň na 0,042 Eur t.j
z doterajších 10,22/rok na 15,33 Eur/
rok/osoba.
 pri množstevnom zbere (využívajú
právnické osoby - podnikatelia) z 0,02
Eur/ l odpadu na 0,03 Eur/ l odpadu tj.
Z doterajších 62,40 Eur/ 120 l nádoba
na 93,60 Eur/ 120 l nádoba.
Poplatok za odpady sme naposledy
zvyšovali v roku 2016. Nakoľko nám
stále narastá množstvo odpadu a zvyšujú sa náklady na vývoz a zároveň
bol schválený zákon o poplatkoch za
uloženie odpadu obec bola nútená
pristúpiť k navýšeniu poplatku za smeti.
Mali by sme si však všetci uvedomiť, že
sme tvorcovia odpadu a vývoz je služba,
ktorú obec zabezpečuje a za ktorú sa
musí platiť.

Ako zvýšiť separáciu?
Každý odpad uložiť do správnej nádoby. Obec zabezpečuje separáciu týchto komodít:
1. Noviny, časopisy, letáky, zošity,
katalógy, kartóny
Uvedené komodity treba umiestniť
do modrých nádob, ktoré má obec
rozmiestnené po obci (1 kontajner
pri TJ, 1 kontajner pri železničnom
priecestí smer stanica, 1 kontajner
na Brakoni pri mostnom telese a 2
kontajnery pri obecnom úrade).
Kartóny je potrebné stlačiť prípadne
zviazať a tak vložiť do kontajnera.
2. Sklo
Sklo je možné nosiť počas otvorenia
zberného dvora prípadne úradných
hodín do kontajnera umiestneného
na dvore obecného úradu. Do kontajneru nepatria zrkadlá, keramika, autosklo, sklo vystužené drôtom.
3. Plasty – pet fľaše, plastové tašky, fólie, tetrapaky / mlieko, džúsy/,
plechovky, konzervy
Komodity treba vložiť do vriec a
vyložiť v čase zberu (raz za mesiac)
pred dom.
4. Elektroodpad
Treba priniesť do dvora obecného
úradu počas otvorenia zberného
dvora. /chladničky, práčky, televízory,
kulmy, fény, ovládače/.
5. Jedlé oleje
Uvedenú komoditu je možné zatiaľ
priniesť v plastovej nádobe do dvora
obecného úradu. Tu však počas roka
príde k zmene a obec zabezpečí kontajnery na jedlé oleje v počte 3 kusy a
budú umiestnené: /1 smetná nádoba
pri TJ, 1 kus smetnej nádoby pri obecnom úrade a 1 kus smetnej nádoby
na Brakoni pri mostnom telese/.
V prípade rozmiestnenia kontajnerov
Vás bude obec informovať vo forme
letáku do schránok.
6. Bioodpad zo záhrad
Komodity ako konáre, trávu, odpad
zo záhrady je možné vyniesť na to
určenú skládku.
Chceme poprosiť občanov, ktorí
pravidelne vyvážajú na skládku bio
odpad, aby dodržiavali isté pravidlá a
to odpad vozili a vykladali od zadnej
časti skládky / nie pri ceste/ a odpad
z vriec vysýpali s tým, že na skládke je
umiestnené vrece kde je možné
použité vrece vyhodiť.
7. Objemový odpad
Je odpad, ktorý nie je komunálnym odpadom a tento odpad nie je
možné umiestniť do smetnej nádoby.
Tento odpad je možné priniesť do kontajnerov do dvora obecného úradu

v čase otvorenia zberného dvoru. Objemný odpad ako sedačky, či nábytok treba pred prinesením na zberný
dvor rozobrať a vyseparovať inak
obec odpad nepreberie.
8. Stavebný odpad
Stavebný odpad, ktorý vznikne
občanovi z drobnej stavebnej činnosti,
môže po zaplatení poplatku priniesť
do kontajnera umiestneného vo dvore
obecného úradu / sem patrí: betóny
– bez železa, tehly, kvádre, sanita,
obkladačky, omietky/. Poplatok za
drobný stavebný odpad: fúrik – 3,€, kára-5,-€, malý prívesný vozík
– 10,-€, veľký prívesný vozík –
20,-€. V prípade, že bolo občanovi
vydané stavebné povolenie, búracie
povolenie, ohlásenie stavených úprav
stavebným úradom, je potrebné, aby
si zneškodnenie stavebného odpadu
a odpadu zo stavby riešil na vlastné
náklady. Obec môže poskytnúť kontajner bez poplatku na zhromaždenie
odpadu avšak, každý občan si vývoz
zabezpečí na vlastné náklady.
Právnické osoby – podnikatelia,
ktorí vykonávajú podnikateľskú
činnosť v oblasti stavebníctva sú
povinný si riešiť nakladanie s odpadmi na vlastné náklady nie cez
zberný dvor obce.
9. Šatstvo
Obec plánuje po dohodnutí podmienok so zberovou spoločnosťou rozmiestniť v obci kontajneri na šatstvo.
Bližšie informácie Vám poskytneme
vo forme letáku, keď bude mať obec
dodané kontajnery.
10. Nebezpečné odpady
Medzi nebezpečné odpady patria,
autobatérie, tekuté farby, laky, oleje,
riedidlá, ktoré je možné priniesť na
dvor obecného úradu v čase otvorenia
zberného dvora. Na týchto nádobách
je potrebné aby bolo označené o aký
druh nebezpečnej látky ide – stačí ak
sa na flašu ak tam nie je označenie,
nalepí lepka a napíše sa o aký odpad
ide.
Veríme, že postupne sa spolu
naučíme separovať vo väčšej miere,
aby obec nemusela pristupovať k ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov.
Rozpis otvorenia zberného dvora,
vývozu smetí, vývozu separovaných
zložiek nájdete na web stránke obce
Gáň a v kalendári, ktorý obdržala
každá domácnosť začiatkom roka
a bližšie informácie o odpadoch ste
obdržali aj v balíku s vrecami na sepaovaný odpad.
Info OcÚ
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Povinnosti
nájomcov

hrobových miest

Vzhľadom na opakujúce sa problémy
vznikajúce pri budovaní a rekonštrukciách hrobových miest Vás chceme
informovať aké povinnosti Vám, ako
nájomcom hrobových miest vyplývajú
z platného „Prevádzkového poriadku
pohrebiska obce Gáň“, ktorý bol schválený ako všeobecne záväzné nariadenie
obce Gáň č. 67/2011 dňa 21.07.2011.
Úplné znenie si môžete prečítať na
https://www.obegan.sk/obec-1/cintorin/, na obecnom úrade.
Článok 6 prevádzkového poriadku hovorí: /6.1. Práva a povinnosti nájomcu
pri údržbe hrobového miesta/
1. Nájomca je povinný dodržiavať
zásady súvisiace so základným označením hrobu. Pod základným označením
hrobu sa rozumie uvedenie mena,
priezviska a rok narodenia a úmrtia
zomrelého na epitafnej doske pomníka
alebo na drevenom kríži osadenom
do zeme v záhlaví hrobového miesta.
2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie
evidencie u prevádzkovateľa pohrebiska,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku,
f) udržiavať vzhľad prenajatého hrobu tak, aby nepôsobil esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska
alebo okolitým hrobom,
g) starať sa o bezprostredné okolie
prenajatého hrobového miesta,
h) starať sa o osadenie pomníka tak,
aby neohrozoval iných návštevníkov
alebo okolité hrobové miesta,
i) ukladať odpad na miesta určené
prevádzkovateľom pohrebiska t.j. do
veľkokapacitného kontajneru (okrem
stavebného odpadu),
3. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo
zrekonštruovať stavbu na hrobovom
mieste na vlastné náklady len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa. Pri stavebných úpravách a výkopových prácach je nájomca
povinný si vyžiadať u prevádzkovateľa
povolenie na práce s uvedením dodávateľa prác a charakteru práce. Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preu-
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kazuje prevádzkovateľovi pri vstupe
na pohrebisko. Bez tohto povolenia
zhotoviteľ nesmie zahájiť práce
na hrobovom mieste. Toto povolenie
nenahrádza povolenie (súhlas) orgánov
podľa osobitných právnych prepisov.
Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť začatie a ukončenie
prác. Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu
pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie
od prevádzkovateľa.
4. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú
poskytovatelia služieb na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby
vykonáva nájomca sám.
5. Pri vyhotovovaní stavby alebo pri
jej úprave musí nájomca dodržiavať
zásady prevádzkovateľa najmä pokiaľ
ide o tvar, rozmery hrobového miesta
a druh použitého materiálu.
6. Na pohrebisku nie je dovolené
meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta. (tzn. zmenšovať hrob
z dvojhrobu na jednohrob). Ak tak
nájomca urobí bez vedomia prevádzkovateľa, pri platbe nájomného za hrobové miesto sa bude posudzovať
podľa pôvodného stavu.
7. Nájomca, resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce, sú povinní zvyšky kameňa
a ostatných materiálov používaných
pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady. Zvyšky
kameňa nesmie ukladať do kontajnera
na pohrebisku, ani na iné miesta v areáli
pohrebiska.
8. Po skončení prác na úprave
hrobového miesta je nájomca povinný
vykonať alebo zabezpečiť odstránenie
prebytočného stavebného materiálu
a vyčistenie okolia hrobového miesta,
na ktorom sa realizovala stavba.
9. Demontáž, odstraňovanie, odvoz
pomníkov, epitafných dosiek alebo
ich súčastí musí oprávnená osoba
alebo ich vlastník vopred oznámiť
prevádzkovateľovi, ktorý o tom vedie
evidenciu.
10. Na osadenie nového pomníka
potrebuje nájomca písomný súhlas
prevádzkovateľa.
11. Urnu so spopolnenými telesnými
pozostatkami môžu do hrobových miest
uložiť s vedomím prevádzkovateľa na
pohrebisku aj iné osoby ako zamestnanci prevádzkovatelia – pohrebnej
služby.
12. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno len na základe
písomného súhlasu prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je oprávnený ich
odstrániť, ak narušujú prevádzku
pohrebiska
alebo
starostlivosť
o hrobové miesta. Stromy a kry
vysadené a lavičky umiestnené bez
súhlasu prevádzkovateľa je nájomca
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povinný na výzvu prevádzkovateľa
odstrániť na vlastné náklady.
13. Porušením povinností sa nájomca dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve.“
Z uvedeného ustanovenia prevádzkového poriadku zjednodušene vyplýva,
že nájomca je povinný si vybaviť povolenie na obci. Toto povolenie odovzdá
kamenárskej firme, ktorá sa týmto povolením preukáže na obci a následne
sa jej umožní v čase úradných hodín
/ z dôvodu otvorenia a sprístupnenia
priestorov v cintoríne a následnej kontroly prevedenia prác/ vstup na cintorín. Verím, že dodržiavaním týchto
pravidiel, sa v budúcnosti budeme
vyvarovať zbytočným nepríjemnostiam.
Info OcÚ

Dianie v obci
Dňa 20.11.2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili sľub a ujali
sa funkcie:
1. starostka obce: Mgr. Denisa Ivančíková
2. poslanci : Ing. František Jankovič,
Ing. Jozef Lipovský, Ing. Michal Blaho,
Ladislav Kollár, Juraj Dovina.
Svojich povinností sa poslanci na čele
s pani starostkou zhostili hneď od
začiatku a už 14.12.2018 zasadali
opäť, aby schválili najdôležitejší dokument pre chod obce – rozpočet na rok
2019-2021.

Rozpočet obce
Rozpočet obce Gáň je na rok 2019
zostavený ako vyrovnaný v celkovej
výške 788800 Eur, z toho bežný
rozpočet je prebytkový vo výške
224 230 Eur a kapitálový rozpočet
je schodkový vo výške 297 200 Eur.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý
zostatkom prostriedkov z minulých
rokov (rezervného fondu) vo výške
72 970 Eur.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy obce
spolu

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky obce
spolu

Rozpočet
na rok 2019
715 830 €
0 €
72 970 €
788 800 €
Rozpočet
na rok 2019
491 600 €
297 200 €
0 €
788 800 €
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Kapitálové výdavky:
Plánované kapitálové výdavky budú
kryté z prebytku bežného rozpočtu a
z prebytku z predchádzajúcich rokov
(rezervného fondu). V roku 2019 sú
plánované tieto investičné akcie:
 Vypracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie na realizáciu
usporiadania dvora obecného úradu
a výstavbu nového obecného úradu
5 000 Eur
 Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie
chodníka (Podhumenská, Barová, časť
Hlavnej ulice)
5 700 Eur
 Realizácia rekonštrukcie chodníka
(Podhumenská, Barová, Hlavná od križovatky po železnicu) 100 000 Eur
 Vypracovanie projektovej dokumentácie na oplotenie cintorína –
rekonštrukcia a rekonštrukcia vstupu
do cintorína (od cesty)
3 000 Eur
 Realizácia výstavby oplotenia cintorína a oplotenia priestoru zberného
dvora
77 000 Eur
 Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prístavby k
budove TJ (premiestnenie posilovne)
4 000 Eur
 Realizáciavýstavbyprístavbykbudove TJ - posilovňa
100 000 Eur
 Nákup hracieho komponentu
do materskej školy
2 500 Eur
Ciele na rok 2019 boli rozpočtom
shválené veríme, že sa podaria aj
naplniť a zrealizovať.
Info OcÚ

Dotácie z rozpočtu obce
na rok 2019
Obec na základe predložených žiadostí
schválila na rok 2019 v zmysle platného VZN č. 77/2013 /o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce/
dotácie pre tieto občianske zdru-ženia:
1. Futbalový klub SLOVAN Gáň vo
výške 4 450 Eur pre družstvo prípravka
a žiaci s účelovým určením na úhradu:
Odmeny trénerov
Poplatky rozhodcom
Poplatky SFZ
Dopravné náklady
Poštovné za registračky
Kancelárske potreby
Čistiace potreby

700
1 200
1 200
1 100
100
50
100

€
€
€
€
€
€
€

2. Mládež Gáň vo výške 3700 Eur na:
 Spoznavací zájazd s účelovým
určením na dopravné náklady a sprievodcovské služby vo výške
850 Eur
 Športový deň, silák a volejbalový
turnaj s účelovým určením na náklady
na prenájom a ceny pre súťažiacich vo
výške
400 Eur

 Dedinská zábava – Katarínska a Majáles a Večer hier náklady na ozvučenie vo výške
400 Eur
 Spoznávajme krajinu a športujme
s účelovým určením na dopravné náklady, prenájom lodí vo výške 2 050 Eur
3. Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Gáň vo výške 2 000 Eur
na:
 Vzdelávaco-poznávacie zájazdy so
záhradkárskym zameraním s účelovým
čerpaním na dopravné a sprievodcovské
náklady vo výške
1 550 Eur
 Vzdelávacia a publikačná činnosť
pre členov a nečlenov ZO v oblasti
pestovania a ochrany rastlín – náklady
na lektora vo výške
100 Eur
 Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a
produktov – náklady na nákup cien pre
vystavovateľov vo výške
350 Eur
4. Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov, základná organizácia Gáň vo
výške 3000 Eur s účelovým určením na
úhradu dopravných nákladov, nákladov
na vstupenky a nákladov na sprievodcu:
 Návšteva divadelného predstavenia vo výške
500 Eur
 Návšteva termálneho kúpaliska vo
výške
500 Eur
 Pobytový zájazd vo výške 1 000 Eur
 Poznávací zájazd vo výške
1 000 Eur
5. Rímskokatolícku cirkev, farnosť
Gáň vo výške 10 800 Eur na:
 Stavebné úpravy na kaplnke sv. Anny
vo výške
9 800 Eur

 Prevádzkové náklady s určením na
čiastočné pokrytie nákladov na elektrickú energiu vo výške
1 000 Eur
6. Dobrovoľný hasičský zbor v Gáni
vo výške 8110 Eur na náklady spojené
s činnosťou DHZ s účelovým určením
na:
a) Organizovanie súťaží:
 medaile, poháre, kancelárske potreby, prop. Mater.
800 Eur
b) Stavanie mája
 na stužky
50 Eur
c) Chod DHZ
Štartovné
PHM /auto+čerpadlo/

400 €
1 000 €

STK, emisná kontrola
Zákonná poistka
Tričká s logom
Oprava a údržba has. techniky
Dresy 25 x
Upomienkové predmetyschôdza

200
300
160
1 200
1 250

€
€
€
€
€

150 €

4. Práca s deťmi
Štartovacie čísla
Prilby 20 ks
Oprava motorovej striekačky
Doprava
Pomôcky

80 €
400 €
1 000 €
1 000 €
120 €

Celkovo obec schválila na fungovanie
občianskych združení finančné prostriedky na rok 2019 vo výške 32060
Eur.
Info OcÚ

Naše noviny

Advent je obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. S adventom spájame
aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám
pomáhajú prežiť tento čas plnšie.
Obec tento rok už po druhýkrát zahájila advent vianočnou výstavou spojenou
s predajnými trhmi. Návštevníkov pri
vstupe do kultúrneho domu ovanula
vôňa kapustnice a vareného punču.
Keď vošli do hlavnej sály ocitli sa
v krajine škriatkov, anjelov a zasneženej
krajiny, kde hlavnou dominantou bol
betlehem a traja králi v obklopení
snehuliakov. V rámci výstavy bola
tento rok vyhlásená súťaž o najkrajšie
stolovanie. Do súťaže sa prihlásilo
8 súťažiacich, ktorý prestreli 8 vianočných stolov. Súčasťou výstavy boli
prestreté aj 2 stoly ktoré nesúťažili
a tie prestreli pracovníčky obecného
úradu. Prestreté stoly boli naozaj zau-
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Advent
v obci

jímavé a bolo veľmi ťažké rozhodnúť
sa, komu dať hlas. Po spočítaní bodov,
titul najkrajšie vianočné prestieranie
získal stôl, ktorý pripravila Dominika
Horváthová, druhé miesto získal stôl
prestretý Klubom dôchodcov a na
treťom mieste s malým rozdielom,
sa umiestnil stôl šachového klubu.
Každý návštevník sa pri návšteve tohto podujatia mohol nielen inšpirovať,
načerpať atmosféru, ale aj čo to
nakúpiť. Na predaj boli oplátky,
koláčiky, sviečky, pleteniny, ozdôbky
od detičiek z materskej školy, naplniť
bruško kapustnicou, zapiť punčom a
nakoniec si odniesť aj spomienku v
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podobe pohľadnice. A aby toho nebolo
málo, tak k nám v tomto čase prišiel
aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi
anjelom a čertom. Jeho príchodu sa
deti nevedeli dočkať, preto s plným
nasadením zdobili vianočný stromček,
aby ho po spoločnom rozsvietení bolo
vidieť a Mikuláš k nám trafil. Úsilie
detí nevyšlo nazmar. Deti sa potom
predbiehali, ktoré povie prvé básničku
a ako odmenu každé dieťa obdržalo
balíček sladkostí. Veríme, že nami pripravená akcia bola pre Vás inšpiratívna
a v prípade, že máte nejaké vylepšenia
kľudne nám ich môžete oznámiť. Tak
možno zas o rok sa môžete zúčastniť
aj na príprave adventu vylepšenia a
nápady sú vítané.
Info OcÚ
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Maškaráda
Keď ste sa v sobotu 9. Februára prechádzali po obci mohli ste stretnúť vílu,
tanečnicu, lienku, ale aj piráta či spidermana. Nie, neboli ste v rozprávke, to sa
len detičky vybrali do kultúrneho domu,
aby sa mohli vyšantiť a užiť si fašiangy.
Obec pre nich už tradične zorganizovala maškarný ples. Masiek aj napriek
vystrájajúcej chrípke bolo dosť a každá
bola jedinečná. Detičky sa zabávali
pri tanci a súťažiach, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky z materskej školy.
Nechýbal tanec s balónmi, s metlami,
s kruhmi a mnoho iného, čím sa preverila šikovnosť a vynaliezavosť našich detí.
Po vyšantení si mohli deti dobiť batérie pomocou sladkého balíčka, ktoré
si každé dieťa odnieslo, ale hlavne
šišiek s lekvárom či s nutelou od našich
babičiek. Veríme, že sa nám podarilo
aspoň na chvíľu odbremeniť Vás rodičov a unaviť Vaše deti. Alebo nie?....
Možno to skúsime o rok zas.

Naše noviny

Fašiangy, Turíce, Veľká
Noc príde ...
Už naši predkovia sa po zime radi
zabávali pred nastávajúcim pôstom.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy patrila času zábavy a svadieb
Inak to nebolo ani v našej obci. Už
tradične sa konala v kultúrnom dome
fašiangová veselica, ktorá si získala
obľubu u našich občanov. Obec nestihne ešte ani rozdistribuovať letáky a už
je akcia vypredaná. Čo nás nesmierne
teší. Oproti minulým ročníkom sme
sa rozhodli vymeniť produkciu hudby
a stavili sme na živú kapelu. Síce náš
zámer bol ohrozený chorobou, ale aj
napriek potiažam sa nám podarilo
na poslednú chvíľu zohnať kapelu,
ktorá podľa nášho názoru, krv v žilách
našich občanov vedela rozprúdiť. Keď
sa k dobrej hudbe pridalo dobré jedlo,

sladké pokušenie a pohárik, tak už nič
nebránilo super zábave až do rána. Už
teraz sa tešíme na ďalší rok a novú
kapelu.

BEH OBCOU
Tak ako sme už zvyknutý, mesiac máj
má veľa prirovnaní, avšak pre našu
obec má prívlastok športový. Už po 7
krát sa dňa 18.05.2019 stretnú všetci
veľký či malý priaznivci behu. V tento
deň týmto podujatím žije celá obec.
Sme veľmi radi, že z roka na rok rastie
záujem o beh hlavne u detí. Verím, že
nebudú zaostávať ani povzbudzovači
na trati, čo vždy ocenia samotní bežci,
ktorých veľmi teší, že sú povzbudzovaní k lepším výkonom. Verím, že
obec ako organizátor a Vy samotní
občania prispejete k tomu, aby sme si
tento deň užili spolu s návštevníkmi a
pripravíme im pekné chvíle, na ktoré
budú dlho spomínať aspoň do ďalšieho
ročníka.
Info OcÚ

Naše noviny
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Pozdrav
z materskej
školy

Opäť raz by sme sa Vám radi po čase
prihovorili z tried našej materskej
školy a priblížili Vám každodenný život
„našich“ detičiek. Isto to sami poznáte –
čas uteká ako voda, utiekli mesiace a my
už máme namiesto malých plačúcich
detičiek, ktoré sme vítali v septembri,
veľkých škôlkarov. Všetci sme zažili
mnoho nového a preto by sme sa radi
touto cestou s Vami o všetko podelili.
Dňa 12.10.2018 k nám zavítal žonglér
Alex so svojím interaktívnym pohybovým predstavením. Priniesol so sebou mnoho pomôcok, ktoré nám predstavil vo vtipných ukážkach a následne
sme si v spoločných súťažiach a jeho
„Hračkárskej diskotéke“ mali možnosť
vyskúšať svoju šikovnosť a obratnosť
pri ich používaní.
Jeseň je vždy charakteristická svojou farebnosťou, pestrosťou i skorým
stmievaním. Nám sa podarilo využiť
jej prednosti a dňa 15.10.2018 sme
sa všetci zišli na „Tekvičkovaní“.
Vyrezávanie svetlonosov sme si spestrili aj ďalšími tvorivými aktivitami.
O naše brušká sa ako vždy postarali
zamestnanci školskej jedálne, ktorí
nám pripravili ochutnávku nátierok.
Nakoniec sme toto popoludnie zavŕšili
lampiónovým sprievodom večernou
obcou, ktorý sa skončil vo dvore
kultúrneho domu teplým čajom a chutnými dobrotami od našich rodičov.
Dňa 14.11.2018 bol deň v našej
materskej škole o niečo čarovnejší,
než obyčajne. Zavítal k nám totiž kúzelník Ivan so svojou magickou show.
Predviedol nám mnohé kúzla a čo viac,
naučil nás kúzliť tiež.

Už sa stalo peknou tradíciou, že našu
materskú školu aspoň raz do roka
navštívi divadielko ŽUŽU so svojimi
hlavnými predstaviteľmi Alexom a Mirkou, známymi z detskej relácie Fidlibum. Tentokrát nám 12.12.2018 predviedli hravé, interaktívne divadelné
predstavenie s didaktickým rozmerom
„Načo máme zúbky“, kde sme sa spolu
s prasiatkom a mačkou Elzou dozvedeli, že aby nám zúbky dobre slúžili,
musíme si ich čistiť.
Ako všetky deti sa aj my najviac
tešíme na adventné obdobie a nadchádzajúce vianočné sviatky. Okrem
iného je to pre nás obdobie pečenia
medovníčkov a tvorivých aktivít, ktorými sme tento rok aj my prispeli k atmosfére obecnej vianočnej burzy. Ňou
sa toto čarovné obdobie však len začalo.
O pár dní neskôr navštívil našu škôlku aj
Mikuláš. Manželia Hlbockí nám zas vo
svojom vystúpení priblížili slovenské
ľudové zvyky prislúchajúce k adventu
a celé vianočné obdobie sme zavŕšili
dňa 18.12.2018 vianočnou besiedkou
– scénickým a pesničkovým pásmom
pre našich rodičov a najbližších.
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Viete čo je to myší kongres? My sme
boli dňa 12.02.2019 na jeden pozvaní
– navštívilo nás divadlo Dúha so svojou
rozprávkou „Myšky sa hrajú“, pri ktorej
sme pochopili nielen význam tohto
slova, ale aj to, že naša Zem je rozdelená na rôzne kontinenty.
Začiatkom jari nikdy nezabudneme
osláviť marec ako mesiac kníh. Aj tento rok sme sa spolu vybrali do miestnej knižnice, kde sme sa oboznámili
rôznorodými knižnými žánrami ako
aj so spôsobom ich vypožičiavania.
A keďže knihy idú ruka v ruke s vedomosťami, navštívili tí najstarší z nás
dňa 27.03.2019 Základnú školu Štefánikova, v ktorej sa konal Deň otvorených
dverí, teda vystúpenia žiakov, prehliadka tried a pre nás malé prekvapenie.
Ako sa náš škôlkarsky rok pomaly blíži
k záveru, čaká nás ešte mnoho nového,
o ktorom Vás budeme informovať
na stránkach nasledujúceho vydania.
V prvom rade by sme však chceli
pozvať všetkých budúcich kamarátov
- škôlkarov na zápis do našej materskej školy, ktorý sa bude konať v dňoch
13. a 14.05.2019. Už teraz sa na Vás
všetkých tešíme!
Kolektív MŠ
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DHZ

Naše noviny
snehu sa ženám podarilo odniesť si
prvé miesto. Našim chlapom sa nezadarilo a umiestnili sa na 6. mieste.
Po náročnej domácej súťaži nasledovala halová súťaž v Solčanoch. Ženy
obsadili 2.miesto a muži si odniesli
domov zemiakovú medailu. Posledná
súťaž v marci sa konala v Senici. Pri veľkej konkurencii z vyše 60 detských
družstiev si naše deti odniesli v dievčenskej kategórii 12.miesto, v chlapčenskej
6. miesto a naše MINI obsadili 3. miesto.
V súčasnej dobe navštevuje náš hasičský krúžok 20 detí do 16 rokov. Náš
najmladší člen Maximko s tatinom
k nám začal chodiť na tréningy už keď
mal tri roky. Neustále zdokonaľovanie
a snaha detí na tréningoch sa odzrkadľujú v podobe skvelých výsledkoch.
Tie nás posúvajú ďalej, a preto si dávame s deťmi vyššie ciele, ktoré sa
nám pomaly, ale isto darí dosahovať.
Preto ďakujeme našim priaznivcom,
podporovateľom, ale i rodičom, s ktorými sa naše sny stávajú skutočnosťou.
Ak ťa baví to, čo robíme (súťaže,
výjazdy, taktické cvičenia a rôzne
iné akcie), tak sa pridaj k nám.

Spoločne
ti
nájdeme
pozíciu,
v ktorej dokážeš využiť naplno svoj
potenciál a zároveň ťa to bude baviť.
Stačí ak máš od 5,5 roka (pri šikovnosti
a samostatnosti môžu prísť aj deti
s nižším vekom) do 99 rokov). Nábor nových členov je otvorený. Stačí
osloviť ľubovoľného člena alebo prísť
na tréning, ktorý sa koná každý utorok od 16tej. Pre prípad núdze, ak by
ste nás potrebovali stačí zavolať pani
starostke, poprípade nášmu veliteľovi
Mariánovi Novotnému 0911 788 166.

Aktivity OZ Mládež Gáň

V mesiaci apríl plánujeme osadiť
vonkajší ping-pongový stôl na ihrisko,
ktorý bol zakúpený z 2% daní. Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým za dôveru a za príspevky,
ktoré ste nám dali. Okrem pingpongového stolu sme zakúpili aj vybavenie do fitka, v ktorom Vás tiež radi
privítame pri formovaní tiel na leto.
A čo chystáme ďalej? Keďže máme
krásny kultúrny dvor, rozhodli sme
sa v ňom spraviť piknik s grilovačkou
15.6.2019, budeme sa tešiť na Vás.
Prídite sa oboznámiť s kultúrnym
dvorom, pochutnať si na opečených
špekačkách alebo grilovaných klobáskach, deti sa môžu zahrať na novom
ihrisku a samozrejme ku grilovaniu
a opekaniu patrí aj spev.
Taktiež máme naplánovanú aj turistickú akciu a splav v termíne
29-30.6.2019. Budeme sa tešiť, ak sa
s nami týchto akcií zúčastníte.

Ďalšie zimné obdobie je za nami,
kedy sme ako Dobrovoľný hasičský
zbor opäť nepoľavili v našej činnosti.
Od začiatku ochladenia sme presunuli
detské tréningy z vonkajších priestorov do zbrojnice, kde sme mohli
nadobúdať nové zručnosti v iných
oblastiach hasičiny. Ako to už býva
zvykom, aj tento rok sme v decembri
piekli tradičné medovníčky s deťmi.
Starý rok sa prehupol do nového
a na začiatku januára sme organizovali
v poradí už tretiu hodovú súťaž spojenú
s tradičnou zabíjačkou. Po napadanom

Aj zimné mesiace sme využili
na športové aktivity a stretávanie
sa so svojimi kamarátmi.
V mesiaci december sa tradične
pred vianocami konali naše športové
akcie. Prvá z nich bol náš Volejbalový
losovaný turnaj, ktorý sa uskutočnil
22. decembra. Ako každý rok nás prišli
podporiť aj kamaráti z iných Oz-tiek
a odmenou nám bol deň plný športových zážitkov z volejbalu a na záver
krásne a originálne ceny pre víťazov
a bohatá tombola. Hneď o dva dni na
Štedrý deň sme si povedali, že nebudeme sedieť doobeda doma a zašportujeme si. Tak sme si spravili menšiu
súťaž v našej klubovni. Súťaž bola náročná, ale každý účastník sa s ňou
popasoval a zvládol všetky disciplíny.
Súťaž sme si vyhodnotili, rozdali ceny
a síce unavení ale o to šťastnejší a pripravení na vianočné dobroty.

Dňa 21.1.2019 sme zorganizovali
zájazd do lyžiarskeho strediska Orava
Snow, ktoré nás privítalo veľkým
množstvom snehu, a preto sme si užili
parádnu lyžovačku. Pri tejto lyžovačke
sme si vyskúšali aj záťažovú situáciu
a ako vieme spolupracovať, nakoľko
náš autobus zapadol do mäkkého snehu
tým pádom sme zatarasili celú cestu.
Naštastie sa nám spoločnými silami
podarilo dostať autobus až do strediska, kde sme si užili lyžovačku a
potom plní zážitkov sme odišli domov.
V januári sme absolvovali v poradí
už 9-te spoločné darovanie krvi.
26.4.2019 budeme mať okrúhle 10-te
spoločné darovanie. Sme radi, že aj
takto spoločne dokážeme pomôcť
kvapkou krvi a zachraňovať ľudské
životy. Chceme poďakovať aj za občerstvenie, ktoré nam poskytla naša pani
starostka a vinotéka Galanta - Matyšák.
Pozývame každého, kto chce svojou
kvapkou krvi pomôcť ako aj stretnúť
sa s kamarátmi. Krv chodíme darovať 4x do roka.

Michal Blaho
DHZ Gáň

Ľuboš Radimák
OZ Mládež Gáň

Naše noviny

V roku 2019 si pripomíname už deviate účinkovanie pôsobnosti nášho
šachového klubu v našej obci. Hráči
z našich radov chodia na rôzne kultúrno spoločenské akcie. Povzbudením
v klube je, že šachových hier sa u nás
zúčastňujú nielen muži, ale aj ženy
a pravidelne každý utorok mladší
šachisti Tomáš Lupták a Lukáš Kamen.
V roku 2018 v rámci osláv obce sme
obsadili I.miesto vo varení gulášu a na
vianočných trhoch v kultúrnom dome
sme mali šachový stôl v súťaži vianočného stolovania. V nedeľu 30.12.2018
bol šachový turnaj o pohár starostky
obce Šúrovce s účasťou 62 hráčov a 3
šachových majstrov. Hralo sa na 9. kôl
švajčiarskym systémom tempom 2x15
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minút. Vyhral šachový majster p.
Pecháč z TJ Mladosť Žilina. Najlepším
neregistrovaným hráčom bol Ing. Jankovič z obce Gáň. Na druhý deň
31.12.2018 sme uskutočnili tradičný
turistický silvestrovský výstup na Záruby. Tento rok sme uskutočnili IX. ročník
turnaja v dáme, tradične na veľkonočný utorok 23.4.2019. Pripravujeme
na Podhumenskej ulici šachový občerstvovací stánok pre bežcov VII. ročníku
behu obcou. Náš šachový klub je amatérsky pre radosť z hry a nie je registrovaný v Slovenskom šachovom zväze
Pozývame záujemcov každý utorok od
17.-19.hod do klubovni pri KD na šachové a dámové hry.
Ing. Jankovič

Bilancujeme
V uplynulom polroku 2018 sme
absolvovali dva výlety a to novembrové kúpanie v Győru a divadelné predstavenie v Nitre.
Okrem výletov sme sa prezentovali
aj na vianočných trhoch, ktoré usporiadal obecný úrad. Pripravili sme
prestieranie na vianočný stôl, za ktoré
sme získali druhé miesto a napiekli sme
vianočné pečivo, ktoré sme aj predali.
Ani v tomto roku nezaháľame a už
v marci sme sa boli pozrieť na Bratislavskom hrade výstavu Zlatý vek
Petrohradu - Od Petra I. až po Katarínu
II. Prezreli sme si hrad a vyšli sme aj
na vyhliadkovú vežu odkiaľ bol pekný
výhľad na celú Bratislavu. Našou ďalšou zastávkou, po potulkách Bratislavou, bol Slavín - pamätník sovietskych
vojakoch, ktorí padli počas II. svetovej
vojny. Pre mnohých predstavuje toto
miesto spomienku na mladosť a pionierske časy, keď práve na tomto mieste
skladali pioniersky sľub. Bratislava
je mesto, kde si môže každý nájsť to
svoje. V apríli sme absolvovali relaxačné kúpanie opäť v Györi a opäť bolo
úžasne. Najbližšie sa chystáme za kultúrou v mesiaci máj, kedy by sme chceli
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ísť do Nitry do divadla. V júni plánujeme výlet do Bojníc, v júli sa chceme
opäť zrelaxovať, tentoraz vo Veľkom
Mederi. V auguste je naplánovaný
výlet do Budapešti a v septembri sa
chystáme absolvovať 3-dňový výlet
do Krakova.
Na všetky naše plánované aktivity
pozývame všetkých občanov, aj tých
čo do dôchodku majú ešte ďaleko.
Radi privítame každého z Vás. V prípade
záujmu sa môžete informovať u p. Suchopovej.

Prajeme Vám
všetkým veľa
úspechov.
Emília Suchopová
Klub dôchodcov Gáň

Záhradkári
bilancovali.
Po zimnej prestávke sa pomaly
prebúdzajú aj záhradkári našej obce.
Pravidelne sa začína naša činnosť
výročnou členskou schôdzou, kde rekapitulujeme činnosť za uplynulý rok.
Tento rok sme bilancovali v marci
a hoci bol vtedy v televízii kvalifikačný
futbalový zápas , stretli sme sa v hojnom počte. Zhodnotili sme naše
zájazdy, pochválili sme sa úspechmi,
odmenili sme jubilantov, prijali medzi
seba nových členov a naplánovali
akcie na tento rok.
Členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov sa dohodli,
že tento rok pôjdeme na Gardéniu
do Nitry, zúčastníme sa okresnej
výstavy, pôjdeme na vinobranie do okolia, pošleme jablká na výstavu Jablko
roka, zorganizujeme našu dedinskú

výstavu, tak ako je zvykom každý rok.
Predvianočný čas navštívime trhy
v Brne, kde privítame Advent a pozrieme sa, ako vyzerá meste na druhej
strane rieky Moravy.
O všetkých akciách sa nielen naši
členovia, ale aj ostatní obyvatelia obce
dozvedia včas a môžu sa zúčastniť.
Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti sú aj vzdelávacie aktivity pre členov a ostatných záujemcov. Takto sme
v minulosti šírili osvetu o kompostovaní,
naučili sme sa veľa o včelárstve. Mali
sme aj ovocinára a na poslednej dedinskej výstave to bolo bylinkárka,
ktorá sa nám snažila priblížiť využitie
úplne bežných rastlín v ľudovom
liečiteľstve. Je našou snahou, aby
sme aj tento rok priniesli zaujímavé
informácie o bylinkách a ich využití

napr. v kuchyni. Aj o týchto aktivitách
budem včas informovať.
Členov Slovenského zväzu záhradkárov v našej obci pribúda. Už dávno
neplatí, že „záhradkárom“ môže byť iba
ten, kto má záhradu, na ktorej niečo
pestuje. Členom sa môže stať každý,
kto sa zaujíma o prírodu a má k nej blízko. Snažíme sa v našej obci ukazovať
svojim členom čo všetko sa dá aj na
malej ploche dopestovať, že aj v malom
črepníku sa dá získať chutné jablko,
či prevoňať si záhradu levanduľou.
Vďaka patrí každému členovi, ktorý
sa zapojil do činností a veľká vďaka
patrí aj obecnému zastupiteľstvu, ktoré
aj pomocou finančnej dotácie podporuje naše aktivity.
Mgr. Miriam Jarošová

