16/V. ročník/apríl 2015		

Noviny obecnej samosprávy obce Gáň

vydáva štvrťročne
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GÁŇ

Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.
Hans Christian Andersen
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Vážení spoluobčania,
Máme za sebou veľkonočné sviatky a verím že
ste ich prežili v pokoji a v kruhu rodiny. Zároveň
máme za sebou ďalší štvrťrok a chcela by som
využiť tento priestor, aby som Vás poinformovala
o tom ako pokračujeme v práci pre obec.
V týchto dňoch sa začne realizovať oprava cestného mostného telesa v miestnej časti
Brakoň. Oslovili sme 4 firmy a cenové ponuky
predložili 3 firmy. Najnižšiu cenu 3401,16,-€,
s DPH predložila firma TIMS spol s.r.o. Nitra. Touto
cestou chcem požiadať občanov, ktorí bývajú
v miestnej časti Brakoň, aby boli ohľaduplní a v
čase rekonštrukcie čo najmenej využívali prístup
do svojich domovov cez tento most. Za pochopenie ďakujeme.
S poslancami sme mali niekoľko stretnutí kde

sme riešili investičné akcie, bežný chod obce
a prípravu materiálov na zasadania obecných
zastupiteľstiev.
Dvakrát sme sa stretli s verejným obstarávateľom.
Na prvom stretnutí nám vysvetlil ako sa postupuje
pri verejných obstarávaniach, aké sú limity a ako
sa nastavujú podmienky verejných obstarávaní .
Na ďalšom stretnutí sme si už prebrali jednotlivé
súťažné podmienky a odsúhlasili sme, ako budú
vyzerať súťažné podklady na výzvu realizácie
chodníka od MŠ po železničnú stanicu. Dnes
už môžem povedať, že súťažné podklady si
vyžiadalo 25 firiem a cenové ponuky predložilo len 13 firiem. Nakoľko proces verejného obstarávania ešte nie je ukončený, ďalšie informácie Vám prinesiem v ďalšom čísle novín. Ak všetko
prebehne v poriadku a v riadnom časovom horizonte, tak chodník by sa mal začať realizovať po
behu Gáňom a to po 16.05.2015.
Ďalej sme sa zaoberali riešením ďalšieho postupu
realizácie chodníkov s tým, že v súčasnosti v obci
prebieha geodetické zameranie jestvujúcich
chodníkov a pozemkov vo vlastníctve obce.
Následne bude vyhotovená projektová dokumentácia a budeme postupovať po etapách
v realizácii. Geodetické zameranie už prebehlo
v miestnej časti Brakoň od SHR Veget až po
štátnu cestu smer Galanta- Veľká Mača spolu
so slepými ulicami, ďalej bude prebiehať geodetické zameranie od SHR Veget po železničné
priecestie a posledná etapa zamerania bude
od p. Rakickej až po napojenie sa naplánovaného chodníka od MŠ po železničnú stanicu.
Ďalšou dôležitou úlohou bolo rozbehnutie
rekonštrukcie objektu pohostinstva a dvora
kultúrneho domu. Tu sme otvorili aj pôvodný projekt a stretli sme sa s projektantkou, ktorá predstavila celý projekt. Spolu s poslancami sme sa

Vážení obyvatelia obce Gáň,
dňa 16. mája 2015 (sobota) v rámci zachovania tradície sa uskutoční III. ročník
športovo-spoločenského podujatia Beh Gáňom.
Konanie behu si vyžiada uzatvorenie väčšiny cestných komunikácií v obci a to
v katastrálnom území Gáň približne medzi 9:00 a 15:00 hodinou.
Trasa bude nasledovná:
Štart bude pred KD odkiaľ sa bude bežať smerom ku križovatke smer (cintorín –
stanica), okolo p. Ormandíka smerom na stanicu, odtiaľ smerom k materskej škole,
smer ihrisko, pokračovať sa bude smerom na V.Maču a späť na Podhumenskú ulicu
a na križovatke smer bar Nagano a cieľ bude pred KD.
Prosíme vás teda o pochopenie a spoluprácu. Chceli by sme vás požiadať, aby ste
v tomto čase obmedzili pohyb motorovými vozidlami po obci a v prípade jeho
nevyhnutnosti prispôsobili rýchlosť a spôsob jazdy okolnostiam tak, aby nedošlo
k ohrozeniu účastníkov, a rešpektovali pokyny usporiadateľov. V prípade, že
vopred viete o potrebe prejazdu cez obec v konkrétnom čase, kontaktuje prosím
organizátorov, alebo obecný úrad. Zároveň touto cestou hľadáme dobrovoľníkov,
ktorí by chceli byť nápomocní pri organizovaní tejto akcie. V prípade záujmu
kontaktujte obec alebo organizátorov na doleuvedených telefónnych číslach.
Beh Gáňom bude akciou pre všetky vekové kategórie, od detí predškolského veku až
po veteránov, takže vás srdečne pozývame, aby ste sa zúčastnili buď aktívne, alebo
ako diváci povzbudzujúci domácich bežcov aj hostí z rôznych kútov Slovenska.
Info OcÚ
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dohodli na doplnení a dopracovaní projektu. Vizualizácia by
mala byť taktiež už pripravená v
týchto dňoch.
Určite viacerí z Vás postrehli
vykonanie výrubu stromov v okolí
kostola sv. Rodiny. Tento výrub sa uskutočnil na
základe požiadaviek Krajského pamiatkového
úradu v Trnave. Ešte počas vegetačného obdobia sa bude vykonávať orezávanie drevín
v okolí kostola. Úprava ešte nie je dokončená,
nakoľko je potrebné ešte vybrať korene a urobiť
terénne úpravy. Tu sme sa s poslancami dohodli,
že sa pripraví projekt v spolupráci so záhradným
architektom. Ten pripraví niekoľko vizualizácií na
revitalizáciu okolia kostola. Tieto návrhy musíme
dať odsúhlasiť Krajskému pamiatkovému úradu
v Trnave nakoľko na našom pozemku stojí národná kultúrna pamiatka náš kostol.
V mesiaci marec sme sa zišli s organizátormi
podujatia „Beh Gáňom“ p. Tomášom Mrvom a Ing.
Jozefom Butkom, ktorí nás požiadali o stretnutie.
Účelom tohto stretnutia bolo oboznámiť hlavne
nových poslancov s priebehom, organizáciou
a finančným krytím celého podujatia.
Som veľmi rada, že stretnutia s poslancami majú
význam a vždy konštruktívnou debatou, ak je
to treba spolu aj s pozvanými odborníkmi sa
dopracujeme k spoločným záverom. Nakoľko
sme končili obdobie s nepripravenými projektmi,
tento rok máme na to, aby sme pripravili projekty
a postupne sme ich začali realizovať.
Začína sa nový štvrťrok, kde sú plánované rôzne
podujatia nielen obcou, ale aj našimi miestnymi
organizáciami. Verím, že väčšina z Vás, si v týchto
podujatiach nájde to svoje. Srdečne Vás na tieto
podujatia pozývam a teším sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Denisa Ivančíková - starostka
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OBECNÉ OZNAMY
Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období

UPOZORNENIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V GALANTE
Vážení občania,
S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok častejšie stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. V mnohých prípadoch sa končí vypaľovanie zásahom hasičov. Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Galante Vás chce v súvislosti s prichádzajúcou
jaročasom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – upozorniť na opatrenia, nevyhnutné k znižovaniu požiarovosti v prírode v jarnom období:
- Plošné vypaľovanie tráv a porastov zakazuje zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušenie môže
stáť fyzickú osobu /občana/ do 331€. Ak by sa však takéhoto porušenia dopustia právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže
dosiahnuť až sumu 16 596€
- Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve len na základe písomného súhlasu, ktorý vydá
Okresné riaditeľstvo HaZZ.
- Každý fajčiar si musí uvedomiť, že odhodením ohorku z cigarety môže spôsobiť v suchej tráve v jarnom období, pre ktoré je charakteristický prudký vietor,
vznik požiaru s obrovskými materiálnymi škodami
- Pri výletoch v prírode musí každý rešpektovať označenie zákazu zakladania ohňov a ak zakladať oheň, tak len vo vybudovaných ohniskách, ktoré sú
zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa,
- Rodičia by nemali zabúdať na zodpovednosť za konanie svojich detí, hrajúcich sa v prírode so zápalkami bez dozoru dospelých,
- Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba –podnikateľ sú povinní dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany
pred požiarmi.
Info ORHaZZ Galanta a OcÚ

Čo dávať do vriec k pet-fľašiam
Nakoľko na zberný dvor sa nosia aj komodity, ktoré viete odseparovať spolu s pet- fľašami rozhodli sme sa Vám dať do pozornosti čo ešte
môžete do týchto vriec dávať:
Do vriec je možné dávať: pet – flaše, tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov, konzervy, obaly od saponátov a čistiacich prostriedkov, obaly
a sáčky od pracích práškov, obaly od tekutých mydiel, igelitové tašky, obalové fólie – napr, z minerálok, plechovky od nápojov. Taktiež je
možné do vriec vložiť natrhané kartóny, prípadne rozložené kartóny, ktoré budú zviazané a vyložené pri vreciach.
Do obalových fólii nepatria sáčky od cestovín, od cukroviniek, od zeleniny.
Chcem Vás poprosiť, aby ste sa na základe tohto letáku snažili separovať zložky a tak pomohli znížiť množstvo vývozu komunálneho
odpadu. Ďakujem za pomoc.
Pre porovnanie ako nakladáme s odpadmi, ako separujeme Vám dávame do pozornosti a na porovnanie vývoz odpadu
za roky 2013 a 2014.

2013

2014

Kovy a kompozitné obaly

0,41 t

0,47 t

Opotrebované pneumatiky

2,70 t

1,81 t

-

145,22 t

Zmes betónu, tehál a obkladačiek
Zmiešané odpady zo stavieb

176,56 t

39,22 t

Papier a lepenka

8,26 t

25,90 t

Sklo

6,93 t

8,55 t

Elektronický odpad

2,71 t

4,28 t

Plasty

1,19 t

2,58 t

TKO – zmesový

180,03 t

191,74 t

Objemový odpad

32,10 t

38,551 t

-

1,74 t

Farby a lepidlá

Info OcÚ
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Dňa 19.2.2015 sa konalo III. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom boli okrem úvodných uznesení, ktorými sa schvaľuje
program rokovania a správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, prijaté boli tieto uznesenia
Uznesenie č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Prerokovalo a v súlade s ustanoveniami § 18f, ods. 1 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gáň za rok 2014

Uznesenie č. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
V zmysle §4 Štatútu obecného kronikára Obce Gáň
A. Schvaľuje
Návrh zápisu do kroniky obce Gáň za rok 2011

Uznesenie č. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Prerokovalo a v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1 písm. d)
Berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly čerpania výdavkov na rutinnú a štandardnú
údržbu Domu kultúry

Uznesenie č. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
V zmysle §4 Štatútu obecného kronikára Obce Gáň
A. Schvaľuje
Návrh zápisu do kroniky obce Gáň za rok 2012

Uznesenie č. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Prerokovalo a v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1 písm. d)
Berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly finančného zúčtovania dotácie s rozpočtom
obce poskytnutej v roku 2014 FK Gáň
Uznesenie č. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Berie na vedomie
Správu o vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb, podaných na
Obec Gáň v roku 2014.
Uznesenie č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým Opatrením č. 1/2015 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Rozpočet
na rok 2015 v €

Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

497 445

497 445

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie

196 817

196 817

Príjmy spolu

694 262

694 262

Rozpočet
na rok 2015 v €

Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

Bežné výdavky

427 262

427 262

Kapitálové výdavky

267 000

267 000

Finančné operácie

0

0

694 262

694 262

Bežné príjmy

Príjmy spolu

Uznesenie č. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. Ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Gáň č. 73/2012, ktorým sa ustanovujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Gáň
B. Schvaľuje
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Gáň s účinnosťou
od 1.3.2015.

Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. Schvaľuje
Odkúpenie nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 329, vedenej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom pre obec a kú Gáň ako par. registra
„E“ č. 322 o výmere 1845 m2, druh pozemku orná pôda v podiele 6/8
od predávajúcej Alžbeta Radimáková rod. Minarovitšová, nar. 20.7.1933,
bytom Študentská 5655/3, Trnava, za kúpnu cenu 1530 Eur, ktorá bude
vyplatená poštovou poukážkou na adresu predávajúcej.
B. Poveruje
Starostku obce na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností a na zabezpečenie zverejnenia kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. Prerokovalo
Návrh na prijatie daru od spoločnosti Gastrocoop s.r.o. do vlastníctva
obce Gáň
B. Schvaľuje
Prijatie daru do majetku obce Gáň od vlastníka Gastrocoop s.r.o., so sídlom Veľká Mača 32, IČO: 31415695 a to stavebný objekt SO 06 Dopravné
plochy vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v kú Gáň, zapísaných na LV
č. 654 ako par.č. 199/3 o výmere 6454 m2, par. Č. 199/55 o výmere 100
m2 a par. č. 199/49 o výmere 139 m2, v celosti.
C. Ukladá
Starostke obce zabezpečiť uzatvorenie darovacej zmluvy
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. Ruší
Vnútornú smernicu pre verejné obstarávanie č. 2/2011 zo dňa 19.5.2011,
schválenú uznesením č. 36/2011 písm. A)
B. Ruší
Komisiu verejného obstarávania zriadenú uznesením č. 36/2011 písm. B)
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s §20 ods.3 štatútu obce Gáň
Na základe vzdania sa funkcie veliteľa OHZ p. Mareka Sabu v roku 2014
Obec
Menuje
Do funkcie veliteľa DHZO – Borisa Blaha dňom 20.2.2015.
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Berie na vedomie
Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce o tom, všetci verejní funkcionári obce podali Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov obce pri nástupe do svojej funkcie stanovenom termíne a v súlade
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s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 a 545/2005 Z.z. o ochrane pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Schvaľuje
Zriadenie vecného bremena pre vybudovanú plynovú prípojku na pozemku parc. č. 58/3, orná pôda vo výmere 1108 m2, nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Brakoň obec Gáň a je zapísaná na LV č. 30. Vecné
bremeno sa schvaľuje v prospech firmy ProLogis Slovak Republic XII(P)
s.r.o., Diaľničná 24, Senec, ProLogis Slovak Republic VI s.r.o., Diaľničná
24, Senec, ProLogis Slovak Republic VII s.r.o., Diaľničná 24, Senec, za
odplatu vo výške 23,47 € plus DPH, čo zodpovedá hodnote vecného bremena určeného na základe znaleckého podusku č. 26/2011, vyhotoveného
znalcom Ing. Evou Seifertovou zo dňa 12.5.2011.

Rozpočet na
rok 2015 v €
Bežné príjmy

497 445

497 445

497 445

Kapitálové príjmy

0

0

0

Finančné operácie

196 817

198 387

229 617

Príjmy spolu

694 262

695 832

727 062

Rozpočet na
rok 2015 v €

Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Na základe správy o výsledkoch kontroly finančného zúčtovania dotácie
s rozpočtom obce poskytnutej v roku 2014 FK Gáň
Ruší
Uznesenie č. 17/2014 zo dňa 16.12.2014 v plnom rozsahu.

1. Zmena
2. Zmena
rozpočtu na rok rozpočtu na rok
2015 v €
2015 v €

1. Zmena
2. Zmena
rozpočtu na rok rozpočtu na rok
2015 v €
2015 v €

Bežné výdavky

427 262

427 282

435 692

Kapitálové výdavky

267 000

268 550

291 370

Finančné operácie

0

0

0

694 262

695 832

727 062

Príjmy spolu

Dňa 19.3.2015 sa konalo IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci obecného zastupiteľstva prijali
nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Schvaľuje
Použitie rezervného fondu vo výške 22820 Eur na:
Uznesenie č. 43/2015
- Nákup pozemku vo výške 15000 Eur
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
- Prípravné a projektové práce na bývalom pohostinstve vo výške 3800 Eur
Schvaľuje
- Prípravné a projektové práce na budovaní chodníkov v sume 3000 Eur
2.Zmenu rozpočtu rozpočtovým Opatrením č. 2/2015 v zmysle ustano- - Prípravná a projektová dokumentácia – revitalizácia verejného priestranvenia §14 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových stva pri kostole vo výške 1020 Eur.
Mgr. Martina Kamenová

AKO POSTUPOVAŤ PRI PRENÁJME KULTÚRNEHO DOMU
Nakoľko stále nie je jasný postup pri prenájme kultúrneho domu, chceme Vás touto cestou oboznámiť, ako treba postupovať.
Administratívnu časť má na starosti pracovníčka Ocú p. Jana Luptáková. U nej si viete aj telefonicky zistiť voľný termín prenájmu.
V prípade záujmu o prenájom kultúrneho domu je povinnosťou občana bezodkladne doručiť písomnú žiadosť na obecný úrad. V žiadosti
o prenájom občan uvedie – meno a priezvisko, bydlisko, telef. kontakt. Zároveň je potrebné do žiadosti uviesť termín prenájmu, konkrétne
miestnosti prenájmu a v prípade záujmu o prenájom inventáru /napr. taniere, poháre, príbory... atď/ aj počet kusov.
Jeden deň pred termínom prenájmu je potrebné prísť na obecný úrad a zložiť 50% zálohu zo sumy prenájmu, podpísať zmluvu a prevziať kľúče
najneskôr do 12.00 hod. Za kultúrny dom zodpovedá p. Erika Liptaiová, ktorá Vám kultúrny dom odovzdá najneskôr v piatok do 14.00 hod.
Odovzdanie kultúrneho domu po zapožičaní je vždy najbližší pracovný deň do 10.00 hod. u p. Liptaiovej, ktorá s Vami prezrie miestnosti a prevezme zapožičaný inventár.
Na obecnom úrade doplatíte zálohu za prenájom kultúrneho domu a v prípade rozbitia alebo poškodenia inventáru doplatíte aj za inventár,
zároveň odovzdáte aj kľúče od kultúrneho domu.

CENNÍK PRENÁJMU KULTÚRNEHO DOMU:
I. kategória – Občania s trvalým pobytom v obci Gáň
Prenájom kuchyne
30 EUR
Prenájom veľkej sály
50 EUR
Prenájom malej sály č.1 a 2
20 EUR

III. kategória – právnické osoby
Prenájom kuchyne 			
Prenájom veľkej sály 		
Prenájom malej sály č.1 a 2 		

200 EUR
200 EUR
100 EUR

II. kategória – Občania, ktorí v obci Gáň nemajú trvalý
pobyt
Prenájom kuchyne 100 EUR
Prenájom veľkej sály
150 EUR
Prenájom malej sály č.1 a 2
50 EUR

IV. kategória – Ostatné podujatia
Prezentácie výrobkov a služieb
Kar – jednotná sadzba 		

8 EUR /do 1hod.
30 EUR

Výpožička obrusov 1 ks		

1,50 EUR

V osobitných prípadoch sa cena určí dohodou podľa účelu podujatia. Uvedené ceny sú vrátane energií, vypožičania inventáru kultúrneho
domu. V prípade poškodenia (rozbitie, strata) inventáru nájomca hradí sumu podľa aktuálnej kúpnej ceny.

Info OcÚ
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Stalo sa zvykom, že plesovú sezónu na Slovensku otvára – ples v opere
v Bratislave. Nakoľko sa počas posledného obdobia neosvedčila
v našej obci plesová zábava, tento rok sme sa rozhodli, že sezónu
zábav začneme fašiangovo.
Zorganizovali sme 30.01.2015 Fašiangovú veselicu, ktorá sa konala
v kultúrnom dome. Odložili sme róby a škrobenosť a stretli sme sa
v uvoľnenej zábave a v pohodlnom oblečení. O zábavu sa postaral
DJ. Ženičky z Klubu dôchodcov pripravili jednohubky a upiekli fantastické šišky. Pre zabávajúcich bola pripravená aj tombola. Zábava
pokračovala až do skorých ranných hodín.
Chcem sa poďakovať tým, ktorí prispeli k zorganizovaniu tejto akcie,
k výzdobe a príprave stolov, obsluhe a Klubu dôchodcov za prípravu
občerstvenia.
Dňa 14.02.2015 sme pokračovali úspešným karnevalom pre
dospelých... Tento karneval je z roka na rok zaujímavejší, nakoľko
masky si naši občania v prevažnej väčšine vyrábajú sami.
Námety čerpajú z rôznych seriálov, filmov a dokonca z počítačových
hier. Z roka na rok je ťažšie oceniť tie „naj“masky.
Ocenené boli nasledovné masky: MIMOŇ, Bohouš, Domorodci,
kameň-papier-nožnice...
Zábavu sme pripravili aj pre najmenších a pre nich sme pripravili dňa
15.02.2015 karneval. Tu sme zvolili, že nebudeme odmeňovať najkrajšie
masky, ale ceny dostanú všetky masky. O program sa postarali p. učiteľky
z MŠ. Po rôznych hrách, tancoch a zábave bolo pre deti pripravené malé
občerstvenie a to už tradične v podobe napečených šišiek, ktoré nám
napiekli naše tety, babičky a ženičky z klubu dôchodcov.
V tento deň sme ukončili fašiangy a zahájili sme pôstne obdobie.
Chceme sa touto cestou ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podielali
na príprave a organizovaní týchto podujatí..
Info OcÚ

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Dňa 18.0.12015 o 16,00 hod. sme v kultúrnom dome privítali Divadelný súbor DINO z Hornej Stredy. Predstavili nám divadelnú komédiu Kamila
Žišku „Drápačky“. Bola to komédia o babkách, ktoré na drápačkách rozprávajú rôzne príbehy. Nájdu Almanach starého deda Kasíra, ktorý si písal
dejiny Slovenska po svojom a to čo čítajú sa postupne odohráva na javisku. V niekoľkých dejstvám sme sa dostali do niekoľkých období či už do
doby Samovej ríše, obdobia Štúrovcov, alebo objavenia Ameriky. Kto nebol na predstavení môže ľutovať nakoľko táto komédia bola veľmi dobre
spracovaná a diváci po predstavení odchádzali v dobrej nálade. Tento súbor do našej obce pozval náš p. Farár Mgr. Miroslav Kováč.
Info OcÚ
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Z MATERSKEJ ŠKOLY
Počas zimných mesiacov bolo prikrmovanie vtáctva veľmi aktuálnou témou. Deti vedia, že najhorším obdobím pre vtáctvo je námraza a poľadovica, ktorá zapríčiňuje hlad a úhyn veľkého množstva operencov. Do vopred pripravených kŕmidiel nasypali deti z domu prinesené semienka slnečnice
či prosa. Z roztopeného loja sme pridávaním rôznych semien vyrobili krmivo, ktoré sme rozvešali po stromoch. Deti sa takto stali aktívnymi ochranármi
prírody. Najväčšiu radosť mali z toho, že zobkajúce vtáčiky mohli pozorovať cez obloky, z pohodlia tried.
Praktické skúsenosti učiteliek v materských školách poukazujú na to, že aj v materských školách sa vyskytujú prvky šikanovania. Tento fenomén môže
spôsobiť veľké škody a utrpenie, ktoré má dosah na deti, rodičov i pedagógov. Ani naša materská škola nie je ľahostajná voči tejto skutočnosti,
a preto sme upozornili na problematiku divadelným predstavením „Miško a jeho svet“. Aj takouto formou sa snažíme eliminovať nežiaduce javy, akými
sú priestorové, organizačné, či fyzické vylúčenie z kolektívu.
Fašiangy sú spojené so zábavou a veselosťou. Deti sme oboznamovali s ľudovými zvykmi, vyrábali sme masky. Počas karnevalového dňa sa deti
premenili na rozprávkových hrdinov. Karneval sa niesol v tanečnom rytme diskotéky ako i stoličkového tanca, ktorým sme si pripomenuli fašiangové
tradície.
V dňoch 12. a 13. februára prebiehal zápis detí do základných škôl. Na zápise deti prezentovali svoje grafomotorické zručnosti, pomenovávali
základné geometrické tvary, riešili hlavolamy a prejavovali aj svoje literárne, či hudobné schopnosti.
Brány materskej školy sa zatvorili z dôvodu chrípkových prázdnin v čase od 17. do 23. februára. Počas tohto obdobia mali rodičia možnosť preliečiť
si svoje deti. Personál materskej školy využil túto skutočnosť na to, aby vydezinfikoval v triedach všetky hračky, ako i prádlo, či priestory materskej školy.
Predškoláci sa snami v posledný deň školského roka rozlúčia a v septembri ich vystriedajú mladší kamaráti, ktorí k nám zavítali 9. a 10. marca, pretože
sa konal zápis detí do materskej školy. Niektorí s plačom prichádzali, iní s plačom odchádzali, ale do septembra z nich vyrastú „škôlkari“ ako sa patrí.
16. marca mali deti možnosť byť priamymi účastníkmi cestnej premávky a to na dopravnom ihrisku v Galante. Poznávali základné dopravné značky
a učili sa riadiť podľa nich. Riešili simulácie dopravných situácií na železničnom priecestí, kruhovom objazde, prechode pre chodcov, či pri parkovaní.
Staršie deti jazdili na bicykloch rôznych veľkostí a deti, ktoré sa ešte nenaučili bicyklovať, sa vozili na kolobežkách.
Jar je už tu a my máme pre deti pripravené rôzne aktivity, o ktorých vás budeme informovať aj nabudúce.
K. Korenková, riaditeľka materskej školy

Fašiangové slávnosti

Návšteva dopravného ihriska

Návšteva dopravného ihriska

Zimné radovánky
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HASIČI
Hasiči v Gáni začínajú po rokoch znova ožívať, čoho dôkazom je aj
účasť našich členov na brigádach, rôznych spoločenských, kultúrnych
akciách, na súťažiach v rámci okresu aj mimo neho a v neposlednom
rade v zásahovej činnosti. Stále dobiehame „resty“ z minulosti: papierovačky, evidencia, údržba techniky a mnoho iného čo sa zanedbalo.
Ďalším posunom bola pre nás výročná členská schôdza (31.01.2015),
kde sa zvolil nový výbor. Tromi vedúcimi členmi sa stali staronový predseda Igor Kianička, veliteľ Boris Blaho a tajomník Marián Novotný. Veríme,
že toto nové zloženie privedie DHZ k vzostupu a rozvoju.
Čo sa týka práce s mládežou, začala sa príprava na nadchádzajúcu
sezónu. Deti vo veku od 7 do 15 rokov mávajú tréningy pravidelne
každý utorok o 17:00 (ak by mal niekto chuť vyskúšať si hasičinu, je
vítaný). V zimnom období sa chodievalo do telocvične hrávať volejbal,
vybíjanú, takisto si deti mohli vyskúšať aj lezenie s lezeckým výstrojom
a rozhýbať si telo pri plávaní v Galandii. Tento rok sa už deti zúčastnili aj
súťaže „Chodbovica“ na základnej škole v Senici, kde sa síce neumiestnili
na popredných priečkach, ale isto to bola pre nich veľká skúsenosť
a inšpirácia zlepšovať sa do ďalších súťaží v sezóne.
Zároveň Vás všetkých srdečne pozývame na 1. ročník detskej súťaže
v brannom preteku a súťaž v požiarnom útoku, ktorá sa uskutoční v našej
obci dňa 25.04.2015 na miestnom ihrisku so začiatkom o 09:00.
Ďalšia dôležitá informácia sa týka nového automobilu Iveco Daily
(na fotografii), o ktoré sme požiadali minulý rok Ministerstvo vnútra. Automobil v celkovej hodnote cca 120 000€, by sme mali dostať (na
5 rokov zapožičané obci a po piatich rokoch prejde do jej vlastníctva)
podľa neoficiálnych informácií v priebehu tohto roka, takže sme začali

rokovanie s obecným zastupiteľstvom o prístavbe hasičskej zbrojnice.
V prípade pridelenia hasičského automobilu, by sme tento automobil
nemali kde parkovať, čo je jedna z podmienok na jeho pridelenie

Mladí hasiči na súťaži Chodbovica

Nové hasičské auto, ktoré dostaneme v priebehu roka

Zásahová činnosť DHZO:
- 04.01.2015 o 04:25 bol člen DHZO požiadaný občanom Gáňu
o pomoc pri vytiahnutí osobného automobilu, ktoré skončilo mimo cesty
zapadnuté v snehu (cesta medzi Sereďou a Veľkou Mačou). Počet členov na zásahu 3+1.
- 25.01.2015 o 14:45 bol člen DHZO požiadaný občanom Gáňu
o pomoc pri vytiahnutí osobného automobilu, ktoré skončilo mimo cesty
zapadnuté v snehu, po príchode jednotky sa už jednalo až o dva automobily (cesta medzi Nebojsou a Dolnou Stredou). Počet členov na
zásahu 3+1.
- 08.03.2015 o 03:12 na základe výzvy operačného strediska HaZZ
v Trnave sme boli vyslaný k požiaru skladu spoločnosti Jas plastik. Počet
členov na zásahu 4+1. Za tento zásah sme dostali od okresného riaditeľstva HaZZ v Galante ďakovný list za pomoc pri likvidácii požiaru.
V prípade potreby našej pomoci sme Vám k dispozícii na telefónnych číslach:
0904 212 221 Boris Blaho, veliteľ DHZO
0908 353 633 Igor Kianička, zástupca veliteľa DHZO
0904 514 420 Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce 			
DHZ Gáň

Život v ZO JDS v Gáni
Po skončení kalendárneho roka 2014 sme zhodnotili našu činnosť.
O jednotlivých akciách sme Vás informovali v priebehu roka.
Jedným z dôležitých bodov výročnej schôdze bol plán činnosti na rok 2015. Po zohľadnení námetov z radov členov boli
odsúhlasené nasledovné akcie:

- v mesiaci apríl absolvujeme pobytový zájazd do Oravského
Podzámku a okolia
- v máji sa zúčastníme stavania mája, boli sme oslovení obcou
o pomoc pri organizovaní behu Gáňom (občerstvenie a pod.)
- v mesiaci jún cestujeme na tri dni do Českého Krumlova

- v mesiaci január – fašiangová feselica v súčinnosti s OÚ
a katolíckou jednotou. Pri príležitosti detského karnevalu sme
deťom upiekli cca 300 šišiek.
- v marci, septembri a decembri máme naplánované relaxačné
kúpanie

Ďalšie naše aktivity budú koordinované podľa aktuálnych požiadaviek OÚ Gáň, prípadne ďalších ponúk kultúrnych a spoločenských podujatí. 			
Irena Michalčíková, v. r., predseda ZO JSD Gáň
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OZ mládež
Po dlhšej dobe sa Vám prihováram opäť. Na úvod by som chcel
zhodnotiť minuloročné hospodárenie s financiami, ktoré sme ako
dotáciu dostali od obce. V roku 2014 sme od obce formou dotácie
dostali 2800€. Z toho sme minuli na akcie nami organizované 2195€.
Medzi naše najvydarenejšie akcie by som zaradil výlet do Budapešti, turistiku v Terchovej a hlavne športové aktivity ako volejbalové turnaje či už v hale alebo na nových plážových ihriskách, splav Hronu či
cykloturistiku. Veríme, že nám zachováte priazeň aj v tomto roku a na
akciách sa s Vami uvidíme v čo najväčšom počte. Tento rok sme
už začali športovo a vo februári sme si zalyžovali v Oščadnici. Plný
autobus nadšených „Gáňanov“ sa plnohodnotne vylyžovali či vysnowboardovali do sýtosti. V našich aktivitách budeme pokračovať
a najbližšie sa môžete tešiť na veľkonočný turnaj vo volejbale, majáles či turistiku. Ale o tom Vás budeme informovať priebežne.

Tradíciou, obyčajom a zvykom sa nazýva ustálený spôsob správania a konania
ľudí v dôležitých životných situáciách,
ktorý sa odovzdáva z generácie na
generáciu. Obradom sa nazýva zvyk,
ktorý nesmie nikdy chýbať pri určitej
príležitosti, a ktorý má význam z hľadiska viery. Jar bola vždy obdobím, ktoré sa
v čase starého delenia roka na dve časti
považovalo za jeho začiatok. Ožívanie
prírody bolo toho neklamným znakom.
S príchodom teplých slnečných lúčov
prichádzalo radostnejšie obdobie. V širšom zmysle slova sa fašiangami nazývalo
obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Dĺžka ich trvania sa riadila dátumom
Veľkej noci, ktorá je pohyblivým sviatkom. Preto fašiangy (nem. Fasching posledné
napitie), mávali každý rok inú dĺžku. Hovorievalo sa, že cez krátky fašiang sa vydá
každá dievka, zatiaľ, čo cez dlhý len tie krajšie a bohatšie, lebo mládenci budú mať
dosť času na vyberanie nevesty. /Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, staré dievky
plačú, že sa ... ./ Po fašiangoch nasledoval prvý deň štyridsaťdňového pôstu Popolcová (ľudovo škaredá) streda. V pôstnom období sa nekonali svadobné veselia, ani
zábavy a ani muziky. V užšom zmysle slova sa fašiangami nazývali posledné tri dni
pred Popolcovou stredou. Oslavovali sa spevom, tancom dobrým jedlom. Konali
sa zábavy, báli a plesy. K tradičným jedlám patrili fánky a šišky. Fašiangové zvyky
na Slovensku sú veľmi bohaté, každý región má svoje vlastné, napr. fašiangové
sprievody v maskách, šabľový tanec: „Pod šable, pod šable“, atď.. Na mnohých miestach vyvrcholili fašiangy v utorok pred polnocou obradom pochovávania basy. Išlo
tu o žartovný pohreb basy (muziky a zábavy), ktorá v pôstnom čase nemala zaznieť,
paroduje skutočný pohreb. Potom všetko stíchlo, lebo nastalo pôstne obdobie. Vo
fašiangovom období sa konalo aj množstvo svadieb a bolo aj veľa zabíjačiek, ktoré
sa konali skoro v každej rodine a končili sa večerou (karminou), kde sa podávali
zabíjačkové špeciality. Fašiangové obdobie sa nesie aj v znamení plesov (staroslavanske plesc tanečník) a bálov (tal. ballare tancovať, skákať), spoločenská zábava s tancom a hudbou, v spoločenskom oblečení. Oddávna boli obľúbené aj plesy
v maskách, maškarné bály, ktorých vyvrcholením bolo ocenenie najlepších masiek.
Naši predkovia celú svoju existenciu spájali s obrábaním pôdy a chovom hospodárskych zvierat. Zem uctievali ako matku živiteľku všetkého tvorstva. Čím skôr sa
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oteplilo, tým skôr mohli začať
jarné práce, väčšinou okolo sviatku svätého Jozefa (19.3.) začínali
s oraním a jarnou sejbou obilnín.
Významnou časťou jari bola aj očista
príbytkov a ich príprava na sviatky
Veľkej noci.
Po fašiangoch, období výdatného
hodovania, prichádza v cirkevnom
roku na rad Pôstne obdobie – Veľký
pôst, obdobie skromnosti, kajúcnosti,
pokánia a postenia sa. Veriaci
prežívajú duchovnú obnovu a katechumeni sa pripravujú na krst. Liturgická
farba je fialová. Dni pôstu sa brali veľmi vážne, ľudia sa vyhýbali jedeniu mäsa.
Výnimku tvorili ryby, raky, slimáky a mäso obojživelníkov. Varili sa pôstne jedlá,
(múčne a zeleninové). Hoci sa zdôrazňuje predovšetkým duchovný rozmer pôstu,
ukazuje sa, že nezanedbateľné je aj jeho prispievanie k očiste tela po zaťažujúcich
fašiangových dňoch. Z hľadiska dnešnej racionálnej stravy by sme mohli povedať,
že pôstne jedlá boli takmer ideálne. Pôst mal z každej stránky pripraviť človeka
na slávenie sviatkov Veľkej noci, umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša.
Odporúčali sa aj iné formy postenia, napr. nejesť sladkosti, nefajčiť, nekonzumovať
alkohol, konať dobré skutky, atď.. Zmyslom postenia bolo aj prekonávať vlastné
závislosti, aby človeka neopantali a v tom vlastne spočíva aj jeho podstata
a duchovný význam. Pôst v rôznych formách poznajú a odporúčajú všetky svetové
náboženstvá. Po Druhom vatikánskom koncile máme v Katolíckej cirkvi len dva
dni prísneho pôstu a to na Popolcovú stredu a na Veľký piatok. V pôstnom období
sa v kostoloch konajú pobožnosti Krížovej cesty, kedy rozjímame o umučení Pána
Ježiša. Zobrazujú štrnásť výjavov z cesty Pána Ježiša Krista na Kalváriu.
Na Popolcovú stredu kňaz v kostole popolom (z ratolestí požehnaných na Kvetnú
nedeľu predchádzajúceho roka) značil čelá veriacich krížikom a odriekal slová:
„Prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte evanjeliu“. Ide o gesto
pripomínajúce ľudskú pominuteľnosť a potrebu zmeny, pokánia. Nič netrvá večne,
iba Boh. Prijatím popolca človek dáva najavo, že si uvedomuje pominuteľnosť
všetkého, a že svoju jedinú istotu hľadá v Bohu. V ten deň sa ľudia prísne postili
a nevykonávali žiadne ťažké práce.
Piata pôstna nedeľa sa nazýva Smrtná nedeľa (šúľková nedeľa), zahaľovanie krížov
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a obrazov. V túto nedeľu, niekde na Kvetnú nedeľu, sa na mnohých miestach
Slovenska zachovával zvyk vynášania Moreny slamená figurína oblečená do
ženských šiat, ktorá symbolizovala zimu a smrť a tak sa otvoriť príchodu novej
jari. Na konci dediny Morenu zapálili a hodili do tečúcej vody. Tak ako voda
odplavila Morenu, mala aj zima opustiť kraj.
Kvetná nedeľa, Nedeľa utrpenia Pána, posledná nedeľa pred Veľkou nocou,
pripomíname si slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema, na Veľkonočné sviatky,
keď ho Izraeliti vítali s palmovými a olivovými ratolesťami v rukách. Tu sa spája
predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. V našich končinách
tradičné vetvičky Stredomoria nahradili rozkvitnuté ratolesti vŕby, ktoré si veriaci
na Kvetnú nedeľu prinášali do kostola, kde si veriaci pripomínali slávnostný vstup
Ježiša do Jeruzalema. Slávnostná procesia sa koná na počesť Krista Kráľa: „Hosanna
Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na
výsostiach!“. Liturgická farba je červená. Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň (lat.
Hebdomada sancta), z kresťanského hľadiska najvýznamnejšie obdobie roka, ktoré
vrcholí posvätnom trojdní /Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota s Veľkonočnou
vigíliou/ a Veľkonočná nedeľa. Svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil
Kristus v posledných dňoch svojho života, počnúc jeho mesiášskym vstupom do
Jeruzalema. Veľkonočné triduum je najdôležitejším liturgickým slávením. Veď
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána, je vnútornou
silou kresťanskej viery, prameňom spásy, základom
všetkých liturgických slávení. Veľká noc patrí medzi
pohyblivé sviatky, ktoré sa viažu na lunárny kalendár,
podobne ako sviatky židovského roka. Slávi sa prvú
nedeľu po splne mesiaca, ktorý nasleduje po jarnej
rovnodennosti. Termín Veľkej noci sa pohybuje
v rozmedzí 22. marca do 25. apríla a každý rok sa mení.
Čas slávenia starozákonných Veľkonočných sviatkov
súvisel so židovským kalendárom, podľa ktorého
sa mesiace začínajú novom mesiaca. Pripomienku
vyslobodenia Židov z egyptského otroctva, sviatok
Paschy (hebr. pesah prechod), slávili Židia 14. nisana,
prvého jarného mesiaca. Slávenie spočívalo v jedení
pečeného veľkonočného baránka a nekvasených
chlebov podľa predpísaného rituálu, Mojžišovho
zákona. Bola predobrazom kresťanskej Veľkej noci.
V Novom zákone je kresťanská Veľká noc najväčším sviatkom liturgického roka.
Slávi sa ním spomienka na Kristovo vykupiteľské dielo umučenia a slávneho
zmŕtvychvstania, ktoré je základom viery. Krista ukrižovali práve na sviatok
židovskej Paschy. Zmŕtvychvstal v nedeľu 16. nisana.
Na Zelený štvrtok /smútočný deň/, (nem. greinen nariekať) si kresťania pripomínajú
Poslednú večeru Ježiša Krista, ktorú slávil so svojimi učeníkmi vo Večeradle,
v Jeruzaleme, keď premenil chlieb a víno na svoje telo a krv a tak ustanovil
Sviatosť oltárnu a ustanovil aj Sviatosť kňazstva: „toto robte na moju pamiatku“.
Umyl učeníkom nohy a tak dal príklad k preukazovaniu lásky blížnemu, služba
lásky. Pri večeri im aj povedal, „jeden z vás ma zradí“. Potom s učeníkmi odišiel na
Olivovú horu do Getsemanskej záhrady modliť sa, kde sa krvou potil. Tu ho zajali
vojaci vedení apoštolom Judášom, ktorý ho zradil za tridsať strieborných, cena
dospelého otroka. Ukázal naňho bozkom „bozkom zrádzaš Syna človeka?“. Vojaci
Ježiša zajali a odviedli pred súd. Obvinili ho z najväčšieho zločinu, bohorúhania.
Vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti za to, že on - človek – sa robí Bohom. Z lásky
k nám pretrpel veľké duševné a telesné muky: potil sa krvou, bol bičovaný, tŕním
korunovaný, niesol kríž a bol ukrižovaný. Zomrel na kríži, aby nás vykúpil z otroctva
hriechu a tak nám otvoril bránu do večnosti. Na Zelený štvrtok sa „zaväzujú zvony“,
ktoré sa znovu ozvú až na vigíliu Vzkriesenia. V katedrálnych chrámoch predpoludní
slávia kňazi spolu so svojim biskupom omšu svätenia olejov (Missa chrismatis), pri
ktorej si obnovujú kňazské sľuby.
Veľký piatok bol preniknutý duchom kajúcnosti, odriekania a rozjímania. Ústrednou
témou dňa je umučenie a smrť Ježiša na kríži. V tento deň sa neslávi Eucharistia,
iba slávnostné obrady na uctenie Kristovej smrti na kríži. V rámci obradov, ktoré sa
konajú v popoludňajších hodinách okolo pätnástej hodiny, lebo podľa Evanjelia
v tom čase Ježiš na kríži zomrel, sa v kostole spievajú Pašie o umučení Ježiša Krista.
Slávnostne sa odhalí Svätý kríž, adorácia kríža. Pripravuje sa symbolický Boží
hrob so sochou ležiaceho mŕtveho Krista, ku ktorému sa veriaci po obradoch a na

Bielu sobotu chodia modliť a rozjímať. Ježiš odpočíval v hrobe zabalený v bielej
plachte /Turínske plátno?/. Medzi čestné povinnosti hasičov na Bielu sobotu patrilo
stráženie Božieho hrobu. V tento deň je prísny pôst, ktorý sa bral veľmi prísne ako
prejav kajúcnosti v deň, keď si pripomíname Kristovu smrť na kríži.
Na Bielu sobotu (lat. Sabbatum Sanctum) veriaci prichádzali do kostola, kde
navštívili Boží hrob. Neslávi sa svätá omša. Je dňom smútočného ticha, keď Cirkev
bdie pri Pánovom hrobe a rozjíma o jeho umučení a smrti. Vlastná slávnosť
Veľkonočnej vigílie (lat. vigilare bdieť) sa konala po západe slnka a nesie sa
v znamení návratu svetla, stelesneného vo vzkriesenom Kristovi. Matka všetkých
svätých vigílií. Je očakávaním Pánovho zmŕtvychvstania. Obrady sa začínajú
zapálením a posvätením ohňa „ľudovo pálenie Judáša“. Oheň symbolizuje svetlo,
ktoré nám dáva Boh skrze svojho Syna. Kňaz oheň posvätí a od neho sa zapáli
veľkonočná svieca paškál, ktorý je symbolom zmŕtvychvstalého Pána ako svetlo
sveta, s ktorou vstupujú celým tmavým kostolom až k oltáru a kňaz trikrát
zvolá: „Kristus svetlo sveta“, postupne sa rozžiari celý kostol, zaznie veľkonočný
chválospev Exultet (lat. Nech jasá, ďakujeme Bohu za vykúpenie), rozozvučia sa
znovu zvony, požehná sa krstný prameň, obnovia sa krstné sľuby a vigília pokračuje
v radostnom duchu. Na záver obradov býva procesia Vzkriesenia. Všetko sa odvíja
od evanjeliového rozprávania o Kristovom slávnom zmŕtvychvstaní.
Pre kresťanov na celom svete je Veľkonočná nedeľa
(lat. Dies Dominica, deň Pána) najväčší sviatok, keďže
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista pre nich vyjadruje
víťazstvo života nad smrťou a nádej na večný život. Dal
nám nádej, že aj my vstaneme z mŕtvych na konci sveta.
Vtedy opäť spojí naše telo a dušu a pripodobní ho svojmu
oslávenému telu. Jeho zmŕtvychvstanie je základom
našej viery. Keby Ježiš nebol vstal z mŕtvych, naša
viera by bola zbytočná. Je vyvrcholením Veľkonočných
sviatkov. Eucharistia sa slávi najslávnostnejšie, lebo je
pripomienkou Kristovho zmŕtvychvstania. Na mnohých
miestach je zvyk, pri rannej svätej omši, požehnávania
veľkonočných pokrmov. Po príchode z kostola sa začala
slávnostná konzumácia posvätených veľkonočných
pokrmov. Každá nedeľa je akoby malou Veľkou nocou.
Na Veľkonočný pondelok býva rušno, od skorého rána
chodia chlapci a mládenci po šibačke, či oblievačke.
Šibanie má korene aj v udalosti prázdneho hrobu s podplatenou strážou, keď
členovia Veľrady dali zbičovať apoštolov a zakázali im rozprávať v Ježišovom
mene. Šibanie vŕbovými prútmi súviselo s vierou v plodonosnú a životodarnú silu
vegetácie. Kúpanie a oblievanie vodou malo zase zabezpečiť očistu, zdravie a krásu.
V súčasnosti sa postupne nahrádza voňavkovaním. Kraslice (zdobené vajíčka), sa
zvykli dávať šibačom ako dar. Symbolizujú jarné oživenie prírody.
Veľkonočné obdobie obdobie päťdesiatich dní od nedele Pánovho zmŕtvychvstania
do nedele Zoslania Ducha Svätého sa slávi v radosti a plesaní ako jeden spoločný
deň, ba aj ako jedna veľká nedeľa. Znakom tohto obdobia je radostný spev ALELUJA
(hebr. Chváľte Pána). Je vyjadrením radosti a vďačnosti z Kristovho zmŕtvychvstania.
Udalosti Veľkej noci sú základom nášho kresťanského života. Záver veľkonočného
obdobia tvorí slávnosť zoslania Ducha Svätého (tretia Božská osoba jediného
Boha), Turice. Tento deň považujeme za zrod, narodeniny Cirkvi.
Požehnané prežitie času obnovy a zvlášť Veľkonočného víťazstva Krista nad
hriechom a smrťou a vydávanie svedectva kresťanského života vám želá, vyprosuje
a k tomu zo srdca žehná váš správca farnosti Svätej rodiny.
Poďakovania: 1, Po Veľkonočných sviatkoch plánujeme pokračovať v prácach na
obnovení Národnej kultúrnej pamiatky, farského kostola Svätej rodiny. Pri tejto
príležitosti by som vám všetkým chcel poďakovať, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k jeho doterajšej obnove a poprosiť vás o ďalšiu pomoc aj finančnú pri
jeho obnove.
2, Od svojho príchodu organizujem zbierku použitých známok na podporu
misijných diel. V minulých dňoch som poslal na Misijný sekretariát – pallotíni, balík
- 2.5 Kg známok, prišlo nám od nich aj poďakovanie. V zbieraní použitých známok
budeme i naďalej pokračovať. Použité známky mi môžete priniesť.
Ďakujem vám za pomoc.
Mgr. Miroslav Kováč, farár
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NAŠE NOVINY
PRIPRAVOVANÉ KULTÚRNE
A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:

OBECNÉ OZNAMY

30.04.2015 		
Stavanie mája		
02.05.2015 		MAJÁLES			
09.05.2015 		
Deň Matiek		
16.05.2015 		
Beh obcou		
30.05.2015 		
Deň detí 		

Pondelok – streda:
Štvrtok: 			
Piatok: 			

Otváracie hodiny na Obecnom úrade v Gáni:
8.00 – 15.30
nestránkový deň
8.00 – 14.00

Otváracie hodiny v Obecnej knižnici:
Pondelok: 		
16.00 - 16.30

LETNÝ TÁBOR
Obec oznamuje občanom, že počas letných prázdnin sa uskutoční letný tábor pre deti od 6 rokov
do 12 rokov v dvoch turnusoch a to v nasledujúcich dňoch:
13.07.2015 - 17.07.2015 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.
10.08.2015 - 14.08.2015 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.
Letný tábor bude prebiehať v Kultúrnom dome v Gáni, poplatok bude 25,-€ na dieťa na týždeň /
strava, pitný režim, náklady na materiál/. V prípade ak máte záujem je potrebné dieťa nahlásiť na
obecný úrad č. t. 031/7805104, 0911/892 700 v termíne do 29.05.2015. Uhradiť poplatok je
potrebné do 26.06.2015.
Tešíme sa na leto...
Info OcÚ

JUBILANTI
NAŠEJ OBCE:
za II. štvrťrok 2015

OZNAM OBCE !
Vážení občania,
Od 02.02.2015 obec začína so zberom kuchynských olejov z varenia a vyprážania. Kuchynské oleje je potrebné zlievať do umelých fliaš /pet fliaš – od minerálnych vôd prípadne olejov/, ktoré môžete priniesť počas otvorenia na zberný
dvor, alebo na obecný úrad počas stránkových hodín a to:
Pondelok:
Utorok:		
Streda:		
Piatok:		

60 roční:

Ján Satina
Anna Hupková

od 08,00 hod. do 16,00 hod.
od 08,00 hod. do 16,00 hod.
od 08,00 hod. do 16,00 hod.
od 08,00 hod. do 14,00 hod.

65 roční:
Info OcÚ

Jozef Danišovič
Alžbeta Radimáková
70 roční:

Vladimír Radimák

OPUSTILI NÁS:

		
75 roční:

Stanislav Žáčik 68 r.
Jozef Hanák 82 r.
Mária Klimovská 82 r.

Vladimír Filo
Blažej Horník
Anna Baloghová
85 roční:

NARODILI SA:

		

Mária Danišovičová

Dávid Fóka

Srdečne
blahoželáme !!!
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