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Vážení občania,
dovoľte, aby som sa Vám touto cestou prihovorila niekoľkými vetami.
Skončilo sa jedno volebné obdobie, ktoré som zhodnotila vo svojom volebnom letáku,
a preto sa mu venovať nebudem.
Začína ďalšie nové volebné obdobie. Chcem sa Vám najskôr poďakovať za prejavenú
dôveru, ktorú ste mi v novembrových voľbách prejavili a urobím všetko preto, aby som
Vás nesklamala. Verím, že s novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva sa nám
spoločnými silami a dobrou vzájomnou spoluprácou bude dariť plniť úlohy tak, aby naša
obec napredovala k spokojnosti nás všetkých.
Mesiac december je mesiacom zhonu, všetci sa pripravujú na vianočné sviatky,
blížiaci sa koniec roka – je potrebné dokončiť rôzne práce, štatistiky a podobne. A tak to
bolo i na našom úrade. Museli sme pripraviť dve zasadnutia nového obecného
zastupiteľstva, dohodnúť stretnutie s Mikulášom a množstvo iných aktivít. Ale v tomto
pracovnom zhone sa mi naskytli aj príjemné pracovno-radostné chvíle, o ktoré by som sa
s Vami rada podelila. Mne urobili nesmiernu radosť nasledujúce udalosti:
Prvá bola dňa 1.12.2014, kedy som privítala dvoch pracovníkov z Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA),
ktorí vykonali kontrolu realizácie výstavby multifunkčného ihriska. Táto kontrola prebehla bez problémov o čom svedčí aj
to, že nám boli zaslané dňa 16.12.2014 z PPA na účet finančné prostriedky vo výške 73.999,00 €.
Druhou takouto udalosťou bolo, keď som dňa 4.12.2014 bola podpisovať zmluvu s Ministerstvom vnútra SR na
poskytnutie dotácie vo výške 8.000,00 € na vybudovanie kamerového systému v obci. Táto dotácia nám bola poskytnutá
na základe žiadosti, ktorú sme spracovávali a podávali ešte začiatkom roku 2014. Kamerový systém sa začne realizovať
v jarných mesiacoch tohto roka.
Treťou udalosťou bola návšteva mesta Rožňava, kde som bola pozvaná našim Mons. Vladimírom Filom
(rožňavským biskupom), na slávnostnú svätú omšu konanú dňa 8.12.2014.
Toto boli pre mňa významné udalosti, ktoré sa uskutočnili veľmi rýchlo za sebou a ešte stále vo mne doznievajú.
V decembri, tak ako po iné roky som navštívila našich spoluobčanov v domovoch dôchodcov – p. Annu Suchopovú a p.
Silvestra Oravca.
V rámci regiónu som spolu s predsedom Združenia miest a obcí Galantsko-Šaliansko Ing. Františkom Gőghom
(starostom obce Veľké Úľany) navštívila Domov sociálnych služieb - Štrkovec. V tomto domove našli zázemie postihnuté
detičky, ktorým sme za obce v tomto združení odovzdali darčeky v podobe ovocia.
Prišli Vianoce, kedy sa na chvíľu zastavil čas a bol to čas na oddych a stretnutie s rodinou. Verím, že ste sviatky
prežili v pokoji, v zdraví, v kruhu tých, ktorých máte radi a ktorí majú radi Vás.
Dovoľte mi touto cestou Vám popriať do Nového roku, aby rok 2015 bol lepší ako ten, s ktorým sme sa rozlúčili,
aby Vám slúžilo pevné zdravie, sprevádzalo Vás šťastie a spokojnosť v kruhu rodiny.
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň

Výsledky volieb zo dňa 15.11.2014 a ustanovujúce obecné zastupiteľstvo
Rok 2014 bol rokom volebným a posledné voľby sa konali 15.11.2014. Prinášame Vám výsledky volieb:
Výsledky volieb na funkciu starostu obce Gáň
P.č.
Meno kandidáta
1. Denisa Ivančíková, Mgr.
2. Anna Kivarothová, Ing.

počet získaných platných hlasov
293
110

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva

Náhradníci – kandidáti,
ktorí sa nedostali do obecného zastupiteľstva

P.č.

P.č.

Meno kandidáta

1. František Jankovič, Ing.
2. Jozef Lipovský, Ing.
3. Ladislav Kollár
4. Rudolf Radimák, Ing.
5. Anton Tibenský
6. Barbora Pekarová, Mgr.
7. Michal Blaho, Ing.

počet získaných
platných hlasov
261
240
220
209
182
178
177

Meno kandidáta

1. Jana Dovinová, Ing.
2. Miriam Jarošová, Mgr.
3. Mária Valentová, JUDr.
4. Miroslav Klimek, Ing.,Dr.
5. Igor Kianička
6. Miloš Macala
7. Mário Zuberec
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Počet získaných
platných hlasov
169
130
120
99
92
87
66
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Výsledky volieb zo dňa 15.11.2014 a ustanovujúce obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo sa konalo dňa 04.12.2014 v Kultúrnom dome v Gáni. V tento deň skladali
sľuby starostka obce a novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva. Po zložení sľubu pokračovalo zasadanie obecného
zastupiteľstva podľa schváleného programu.
Boli schválené nasledovné komisie:
1. Finančná komisia a správa majetku obce:
Predseda komisie: Ing. Jozef Lipovský
Členovia:
Ing. Michal Blaho
Ing. František Jankovič
Ladislav Kollár
Mgr. Barbora Pekarová
Ing. Rudolf Radimák
Anton Tibenský

Komisia športu, mládeže a kultúry:
Predseda komisie: Mgr. Barbora Pekarová
Členovia:
Ing. Michal Blaho
Ladislav Režňák
PaedDr. Ivan Kollár
Alexandra Fóková

2. Komisia verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda komisie: Ing. Jozef Lipovský
Členovia:
Anton Tibenský
Ing. Rudolf Radimák
Starostka obce vymenovala za svojho zástupcu Ing. Františka Jankoviča a odovzdala mu poverenie.
Posledným bodom poslanci schválili určenie platu starostky obce, a to nasledovne:
V zmysle §11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo určuje plat
starostu obce. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4
ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7.
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci rok bola vo výške 824,00 €. Podľa zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov v znení neskorších predpisov patrí starostovi s počtom obyvateľov do 1000, 1,65 násobok zo sumy 824,00 €,
čo predstavuje základný funkčný plat vo výške 1.360,00 € ( v hrubom).
Po tomto bode nasledovala diskusia, kde sa prihlásil p. Andrej Lancz, ktorý svojim príhovorom povzbudil
novozvolených predstaviteľov obce a zaželal im veľa úspechov pri práci.
Info OcÚ

Rozpočet obce Gáň na roky 2015 – 2017
Návrh rozpočtu obce Gáň bol prerokovaný a schválený uznesením č. 14/2014 na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 16.12.2014. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, kde celkové príjmy sa rovnajú celkovým
výdavkom.
Rozpočet v €:
Príjmy:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Tuzemské transfery
Bežné príjmy spolu
Príjmové finančné operácie

Rozpočtové príjmy spolu

485.070,00
9.320,00
3.055,00
497.445,00
196.817,00

694.262,00

Výdavky:
Všeobecné verejné služby (výdavky úradu, na kontrolórku, poslancov)
149.562,00
Ekonomická oblasť (údržba ciest a materiál)
10.045,00
Ochrana životného prostredia (nakladanie s odpadmi, transfér pre SZZ) 25.295,00
Bývanie a občianska vybavenosť
24.150,00
(výdavky na verejné osvetlenie, cintorínske služby, údržba verejného priestranstva)
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
100.455,00
(výdavky na šport, kultúrne služby, rozhlas, transfér pre cirkev, katolícku jednotu,
FK Slovan, HK Gáň, DHZ)
Vzdelávanie (výdavky na materský školu a školskú jedáleň)
104.405,00
Sociálne zabezpečenie (výdavky na opatrovateľskú službu)
13.350,00
Bežné výdavky spolu
427.262,00
Kapitálové výdavky:
Budovanie kamerového systému
15.000,00
Rekonštrukcia chodníku od mš po žst
100.000,00
Rekonštrukcia bývalého pohostinstva
150.000,00
Budovanie altánku v mš
2.000,00
Kapitálové výdavky spolu
267.000,00

Rozpočtované výdavky spolu
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gáň sa konalo 16.12.2014, kde boli prijaté nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 9/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň S ch v a ľ u j e Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

A.

B.

Uznesenie č. 10/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň B e r i e na v e d o m i e Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom
v Gáni ku dňu 16.12.2014.
S ch v a ľ u j e Ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.: 36/2011, 70/2011, 73/2011, 93/2011, 101/2012, 187/2012, 319/2014, 321/2014,
322/2014, 324/2014, 325/2014, 326/2014, 327/2014, 328/2014, 329/2014, 330/2014, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014,
8/201
Uznesenie č. 11/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň prerokovalo a v súlade s ustanoveniami § 18f, ods. 1 písm. d)
B e r i e na v e d o m i e Správu o výsledkoch kontroly poskytovania sociálnej starostlivosti občanom obce Gáň – príspevku na stravovanie
Uznesenie č. 12/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň prerokovalo a v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1 písm. d)
S c h v a ľ u j e Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. Polrok 2015 s pripomienkou
a) vynechať v časti a) kontrola nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke, b) doplniť kontrolu finančného zúčtovania dotácii za rok 2014 poskytnutých
z rozpočtu obce
Uznesenie č. 13/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň S ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
Opatrením č. 3/2014 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
1.Zmena
2. Zmena
3.Zmena
4. Zmena
Uznesenie č. 14/2014, Obecné zastupiteľstvo obce
rok 2014 v €
rozpočtu na rozpočtu na
rozpočtu na rozpočtu na
Gáň
rok 2014 v € rok 2014 v € rok 2014 v € rok 2014
A. K o n š t a t u j e, že starostkou obce predložený,
Bežné
príjmy
503.319,00
503.319,00
503.319,00
504.022,76
504.022,76
Návrh viacročného rozpočtu na r. 2015-2017
Kapitálové
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- je v súlade s §10 ods. 7 zákona SNR č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy príjmy
Finančné
109.280,00
135.855,00
135.855,00
135.855,00
135.855,00
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- celkový rozpočet obce je vyrovnaný a z toho bežný operácie
612.599,00
639.174,00
639.174,00
639.877,76
639.877,76
rozpočet je prebytkový vo výške 70.183,00 € a Príjmy spolu
kapitálový rozpočet je
schodkový vo výške
Rozpočet na 1.Zmena
2. Zmena
3.Zmena
4.Zmena
267.000,00 €
rok
2014
v
€
rozpočtu
na
rozpočtu
na
rozpočtu
na
rozpočtu na
B. S ch v a ľ u j e rozpočet obce Gáň na rok 2015,
rok
2014
v
€
rok
2014
v
€
rok
2014
v
€
rok 2014 v €
kde príjmy predstavujú finančný objem 694.262,00
Bežné výdavky
438.099,00
462.674,00
462.674,00
463.377,76
463.377,76
€ a výdavky 694.262,00 €
174.500,00
176.500,00
176.500,00
176.500,00
176.500,00
C. B e r i e na v e d o m i e viacročný rozpočet na Kapitálové
výdavky
roky 2016-2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Uznesenie č. 15/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Finančné
Gáň S ch v a ľ u j e použitie rezervného fondu vo operácie
612.599,00
639.174,00
639.174,00
639.877,76
639.877,76
výške 100.000,00 Eur na budovanie chodníkov od Výdavky spolu
MŠ po železničnú stanicu
Uznesenie č. 16/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň s ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský
zbor v Gáni vo výške 5.520,00 € na: Projekt č. 1 – Výročná členská schôdza s určením na nákup plakiet pre ocenených hasičov vo výške 120,00 €
a výrobu a tlač diplomov vo výške 30,00 €; Projekt č. 2- Hasičské súťaže s určením na výdavky na úhradu štartovného, PHM auto emisná kontrola,
zákonná poistka na auto a nákup športového oblečenia a oprava a údržba hasičskej techniky spolu vo výške 5.070,00 €; Projekt č. 3 - Odborné
školenie členov DHZ s určením na úhradu poplatku za školenie vo výške 300,00 €.
Uznesenie č. 17/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre Futbalový klub
SLOVAN Gáň vo výške 9.150,00 € s účelovým určením na úhradu výdavkov: Odmeny a odvody na trénerov 4.800,00 €; Poplatky platené za
rozhodcov 2.000,00 €; Poplatky futbalového zväzu (štartovné, registrácie) 400,00 €; Dopravné náklady na prepravu futbalistov na majstrovské
zápasy 1.200,00 €; Poštovné 40,00 €; Služby lekára – lekárske prehliadky 60,00 €; Materiál – zdravotnícke potreby 150,00 €; Náklady na memoriále
za bývalých futbalistov – náklady na rozhodcov 100,00 €; Výdavky na občerstvenie – pitný režim 300,00 €; Čistiace prostriedky 100,00 €.
Uznesenie č. 18/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň s ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre občianske združenie
Mládež Gáň vo výške 4.050,00 € na: Projekt č. 1 – Spoznávací zájazd s určením na dopravné náklady vo výške 1.500,00 €; Projekt č. 2- Športový
deň, silák a volejbalový turnaj náklady na prenájom vo výške 100,00 €, ceny pre súťažiacich vo výške 250,00 €; Projekt č. 3 - Dedinská zábava –
Katarínska a Majáles náklady na ozvučenie vo výške 400,00 €; Projekt č. 4 - Spoznávajme krajinu a športujme na dopravné náklady vo výške
1.800,00 €.
Uznesenie č. 19/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň s ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre Katolícku Jednotu
Slovenska vo výške 2.000,00 € na: Projekt č. 1 – Výlety na pútnické miesta dopravné náklady vo výške 2.000,00 €.
Uznesenie č. 20/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň s ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre Okresnú organizáciu
Jednoty dôchodcov, základná organizácia Gáň vo výške 3.000,00 € na: Projekt č. 1 - Návšteva divadelného predstavenia dopravné náklady vo
výške 150,00 €; Projekt č. 2 – Návšteva termálneho kúpaliska dopravné náklady vo výške 600,00 €; Projekt č. 3 – Relaxačný pobyt dopravné
náklady vo výške 900,00 €; Projekt č. 4 – Poznávací zájazd dopravné náklady vo výške 1.350,00 €.
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Uznesenie č. 21/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň s ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre občianske združenie
HK Gáň vo výške 600,00 € na : Projekt č.1 –Pravidelné stretnutia juniorov a seniorov a členov OZ s účelovým určením na prenájom ľadovej plochy
vo výške 600,00 €.
Uznesenie č. 22/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň s ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku
cirkev, farnosť Gáň vo výške 22.500,00 € na: Projekt č. 1 – Renovácia a stavebné úpravy s určením na úhradu nákladov na prácach na interiéri
kostola vo výške 22.000,00 €; Projekt č. 2- Prevádzkové náklady s určením na čiastočné pokrytie nákladov na elektrickú energiu vo výške 500,00 €.
Uznesenie č. 23/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s §11 ods. 4 písm. b) zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a VZN č. 77/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Gáň s ch v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre Slovenský zväz
záhradkárov, základná organizácia Gáň vo výške 1.120,00 € na: Projekt č. 1 – Výstava ovocia, zeleniny a kvetov spojená s tvorivými dielňami pre
deti: - náklady na ceny vo výške 250,00 € a materiál na tvorivé dielne vo výške 30,00 €; Projekt č. 2 – Výstava Trenčín - JAHRADA dopravné náklady
vo výške 200,00 €; Projekt č. 3 – Víkend otvorených záhrad – exkurzia po netypických záhradách dopravné náklady vo výške 100,00 €; Projekt č. 4
– Návšteva výstavy v Rakúsku - TULLN dopravné náklady vo výške 320,00 €; Projekt č. 5- Gardenia Nitra /Agrokomplex – dopravné náklady vo
výške 220,00 €.
Uznesenie č. 24/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň S ch v a ľ u j e Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015 a to v dňoch
19.02.2015, 21.05.2015, 20.08.2015, 19.11.2015.
Inf OcÚ

Každý rok v októbri si pripomíname mesiac úcty k starším. Nebolo tomu inak ani v našej obci a druhá októbrová
sobota patrila právom našim seniorom. Všetci sme sa stretli v Kultúrnom dome v Gáni, kde sme prežili pekné chvíle.
Program si pre seniorov pripravili deti z Materskej školy v Gáni a mládež z obce. Po programe sme obdarovali
jubilantov, ktorí v roku 2014 oslávili svoje okrúhle jubileá.
Po oficiálnom programe bolo pre seniorov pripravené občerstvenie a zábava.
Info ocú
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Od začiatku školského roka ubehlo už niekoľko mesiacov a my sa Vám opäť touto cestou prihovárame,
aby sme Vás nechali „nakuknúť“ za pomyselné dvierka našej materskej školy.
Mesiac október sa v našej materskej škole už tradične spája s vyrezávaním svetlonosov z tekvíc. Inak tomu
nebolo ani tento školský rok. Na školskom dvore sa stretli rodičia a deti z oboch tried a popustili uzdu svojej
fantázii. Vďaka Vašej kreativite, milí rodičia, vzniklo mnoho krásnych výtvorov, ktoré ešte dlho po tomto milom
stretnutí zdobili vstup do našej materskej školy.
Prvý polrok školského roka sa vo „veľkej“ triede intenzívne venujeme príprave predškolákov na zápisy do
základných škôl, ktoré sa konajú v mesiaci február. Počas tohto obdobia sa predškoláci zúčastňujú dňa otvorených
dverí na ZŠ M.R.Štefánika v Galante. Tento rok sa DOD zúčastnilo 11 našich predškolákov, pre ktorých bol
pripravený bohatý program a drobné darčeky od budúcich spolužiakov.
Začiatok adventu hlási príchod najkrajších sviatkov v roku, sviatkov, na ktoré sa „naše“ deti tešia hádam
najviac – Vianoce. Celá materská škola rozvoniavala lahodnou vôňou medovníčkov a očakávania.
Ako prvý nás začiatkom decembra navštívil Mikuláš. Tak ako je dobrým zvykom, v jedno piatkové
popoludnie si deti poukladali svoje očistené čižmičky do okna a plné očakávania sa pobrali spať. Mikuláš skutočne
prišiel a obdaroval deti sladkosťami a ovocím.
Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň, na ktorý sme všetci dlho čakali - 18. december. V tento deň sme u nás
privítali všetkých rodičov, starých rodičov, súrodencov, tety či strýkov, aby sme spolu oslávili príchod Vianoc na
vianočnej besiedke detí z MŠ. Usilovná a dlhá príprava detí na tento deň nebola zbytočná – svojich rodičov
potešili básničkami, pesničkami, tančekmi a krásnymi zimnými scénkami a svojim výkonom prispeli k našej
predvianočnej nálade.
Nuž a posledný deň pred vianočnými prázdninami k nám prišiel aj Ježiško. Našu škôlku navštevujú isto len
dobré deti, pretože darčekov pod stromčekom bolo naozaj neúrekom.
Školský rok nie je ešte ani v polovici a my máme pre „naše“ deti pripravené ďalšie zaujímavé aktivity
a akcie, o ktorých Vás budeme aj naďalej informovať prostredníctvom stránok obecných novín.
Mgr. Martina Ötvösová

Vyrezávanie svetlonosov

Návšteva Mikuláša
Vianoce vo „veľkej“ triede

Vianočná besiedka
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Uvítanie do života našich najmladších občanov
Ten poklad, ktorý v piatok 28. novembra 2014 pri slávnosti Uvítania detí do života držali v rukách rodičia
bol hotový zázrak. Zázrak, ktorý ani netušil, že práve jemu patrila tá pekná chvíľa, kedy starostka obce vítala
nových občanov našej obce. Rodičom srdečne blahoželala k narodeniu detičiek. Na záver sa rodičia zapísali do
Pamätnej knihy obce Gáň a prevzali od pani starostky vecné darčeky.
Spolu sme vítali:
Karolínu Jurinovú
Simonu Hlaváčovú
Andreiho Maximiliana Foghisa
Maxima Danišoviča
Richarda Babica
Tiu Hrotkovú
Adelu Papánekovú
Melániu Lipovskú
Inf. OcÚ

Mikuláš, Mikuláš, čo nám len do okna dáš?
Veľ kým lásky, radosti, malým veľ a sladkostí.
Prišiel dlho očakávaný december, začiatok advetu – prípravy na vianočné sviatky. V piatok podvečer sme sa stretli
malí aj veľkí pred kultúrnym domom, aby sme si rozsvietili obecný stromček a stretli sa s Mikulášom. I keď zo začiatku to
vyzeralo, že ani rozsvietenie stromčeka, ani naše volanie, aby prišiel medzi nás nepomôžu, predsa len sa podarilo Mikuláša
privolať. Mikuláš prišiel aj so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom, aby obdarovali všetky detičky, ktoré sa pod
stromčekom zišli. Na pozvanie pani starostky sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde si každý mohol pochutiť na
dobrej kapustnici či vianočnom punči.
Chceme sa poďakovať rodine Ing. Michala Kotmana za darovanie doteraz najkrajšieho vianočného stromčeka a p. Ing.
Dovinovej za vyrobené ozdoby.
Veľké Ďakujem patrí aj p. učiteľkám z MŠ a detičkám a deťom z obce za krásne vyrobené ozdoby.
Info OcÚ

Jasličková slávnosť
Už druhýkrát počas vianočných sviatkov sme sa stretli v kultúrnom dome v Gáni dňa 25.12.2014 na Jasličkovej
slávnosti. Narodenie Ježiška nám v krásnej scénke priblížili deti našej farnosti pod vedením p. Martiny Kollárovej. Po
predstavení sme si posedeli vo vianočnej atmosfére pri punči.
Info Ocú
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TURISTICKÁ AKCIA - SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ZÁRUBY
V stredu 31.12.2014 uskutočnili turisti z našej obce výstup na najvyšší vrch Malých KarpátZáruby, leží v nadmorskej výške 768 metrov. Nástupným miestom pre tento výlet sú Smolenice, ktoré
majú dobré vlakové spojenie. 30. ročník Silvestrovského výstupu organizovala l T.K.SLOVŠPORT
Trnava uvítacím vareným vínkom na začiatku trasy, ktorá viedla zo Smoleníc na Havraniu skalu
a Záruby, cesta späť cez Čertov žľab na Smolenický zámok. Nie je to trasa odstrašujúca, preto do
budúcna pozývame všetkých záujemcov!
Ing. František Jankovič, Gáň

Záhradkári v obci
Združovanie záhradkárov má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov v Gáni aj vďaka finančnej podpore obce funguje nepretržite už vyše 60 rokov.
Záhradkári, hoci majú skutočne bohatú históriu, nepozerajú späť. Snažia sa vidieť možnosti
zlepšovania pestovania, ochrany rastlín a stromov, snažia sa dbať o životné prostredie kompostovaním,
reagujú na nové trendy v pestovaní netypických plodín v našich zemepisných šírkach a v neposlednom
rade vidia aj možnosti v tvorbe okrasných záhrad.
Štyri ročné obdobia v našej základnej organizácii ...
Aj počas uplynulého roku sa členovia základnej organizácie aktívne zapájali do činnosti obce,
usporiadali viacero akcií, na ktorých sa mali možnosť zúčastniť aj ostatní spoluobyvatelia.
Jarnú činnosť sme symbolicky otvorili už tradičným zájazdom pre členov, ale aj pre nečlenov našej
organizácie do Nitry, kde si mohli pozrieť tie najaktuálnejšie trendy v pestovaní rozličných plodín v
záhradach i v skleníkoch. A bonusom pre všetkých zúčastnených bolo množstvo priesad známých aj
menej známých rastlín, ktorými si mnohí z nás ozvláštnilili svoje záhrady.
V lete sme reprezentovali našu obec na Okresnej výstave ovocia a zeleniny. Netypická expozícia
liečivých rastlín z našich záhrad zaujala divákov výstavy v Galante. Mali možnosť sa dozvedieť, čo
všetko z bylinkovej záhrady možno využiť v kuchyni.
Na jeseň v našich záhradkách zbierame úrodu, to nám všetkým dáva príležitosť sa pochváliť aj ostatným. Naša tradičná obecná výstava
zeleniny, kvetov a ovocia bola minulý rok obohatená aj o produkty. Zaujala napríklad nutela z jabĺk, ovocie vo fľaši, lečo, ....
Po prvýkrát sme sa zúčastnili aj oblastnej výstavy v Seredi. Tu sme prezentovali to najlepšie z našej každoročnej obecnej výstavy.
Exponáty zaujali aj tu a vznikali veľmi pekné diskusie o ich pestovaní.
Na jeseň sme sa zúčastnili aj na okresnej výstave jabĺk v Kráľovom Brode. Tu sa vystavovali odrody jabĺk typické pre náš región.
Tento náš aktívny prístup neušiel pozornosti Okresného výboru SZZ v Galante a na svojom jesennom stretnutí nás odmenil Čestným
uznaním.
Túto, na viaceré akcie úrodnú jeseň, sme ukončili zájazdom do Trenčína, kde si viacerí občania našej obce boli pozrieť nielen
najkrajšie jablko a hrušku roka z celého Slovenska, ale aj starobylý hrad, kde sme sa opäť niečo viac dozvedeli aj z našej bohatej
histórie.
V zime naše záhradky odpočívajú, ale my záhradkari sa už chystáme na ďalšiu sezónu. Rozmýšľame, čo kde zasadiť, kde zoženieme
nové netradičné semená a rastliny, aby sme sa mali opäť čím pochváliť svojim susedom na ďalšej výstave. No nesmieme zabúdať ani
na poškodené náradie, ktoré treba poopravovať, a dokúpiť také, do ktorého sa zub času zahryzol trochu viac.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou činnosťou prispeli k úspešnému záhradkarskému roku 2014.
Verím, že sa aj v roku 2015 opäť stretneme na inšpiratívnych akciách, ktoré nám ukážu, ako naše záhradky zveľaďovať, aby nám
prinášali čo najlepší úžitok a pookriatie na duchu.
Miriam Jarošová
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Starý rok je za nami a je na čase bilancovať. Čo sa týka športovej
časti, tak k mužskému družstvu, ktoré už minulý rok získalo množstvo cien,
sa nám podarilo založiť aj ženské družstvo. Najviac nás teší, že už máme
aj družstvo našich najmenších Plameňákov (deti od 8-15 rokov). Za tento
rok sme získali kopec ocenení, zo všetkých spomeniem len súťaž vo
Veľkých Úľanoch, kde naše mužské a ženské družstvo absolútne vyhralo
celú súťaž a priniesli sme si odtiaľ až 4 poháre za prvé miesta. Za
najmladších spomeniem Okresnú súťaž v Galante kde obsadili 2. miesto
a úspešne reprezentovali našu dedinu na branných pretekoch.
Ďalší náš posun je vo vytvorení Facebookovej stánky „ DHZ Gáň “, kde môžete nájsť informácie o našej
činnosti, úspechoch a akciách, na ktorých sa podieľame.
Čo sa týka požiarnej ochrany od konca minulého roka
sa rozbehol projekt Ministerstva vnútra „Celoplošné
rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek na
území Slovenskej republiky“ do ktorého sme sa zapojili, kedy
v roku 2014 sme od ministerstva dostali dotáciu vo výške
5000,00 €, za čo sme kúpili motorovú pílu, elektrocentrálu,
kalové čerpadlo, lezeckú výstroj, nové hadice, uniformy
a množstvo ďalších vecí. Výška dotácie je závislá od
materiálneho zabezpečenia, členskej základne a doby
výjazdu v prípade nahlásenia udalosti.
Projekt je ešte len v začiatkoch, takže sa snažíme o to, aby sme si dokázali vybojovať čo najviac finančných
prostriedkov zo štátnej dotácie.
Ďalej sme v spolupráci s obcou podali žiadosť o pridelenie
nového hasičského auta Iveco Daily. Jedná sa o úplne nové, plne
vybavené hasičské auto, ktoré má byť na 5 rokov zapožičané obci
a následne prejde do vlastníctva obce. Od marca 2015 má začať
prideľovanie týchto automobilov, takže pevne veríme, že budeme
úspešní :-).
Tento rok si môžeme pripísať aj „ostrý“ zásah, keď sme sa
dňa 26.10.2014 zúčastnili pri požiari lakovne v podniku Jasplastik
v Galante, kde zasahovalo 5 našich členov, za čo sme aj dostali
ďakovný list od ORHaZZ v Galante. Ďalej sme mali aj technický
zásah, ktorý sa uskutočnil 20.12.2014. Jednalo sa o padnutý strom na Hlavnej ulici, ktorý čiastočne blokoval
chodník, kde sme mali možnosť otestovať našu novú motorovú pílu. Zásahu sa zúčastnili dvaja členovia, ktorí
strom odstránili.
Na záver by sme chceli apelovať na občanov, ktorí majú
podzemný hydrant pred svojim domom, aby tento hydrant
nechávali vždy prístupný, neparkovali na ňom, pokiaľ pri ňom
rastú stromy či kríky, upraviť ich tak, aby k hydrantu bol prístup.
Ďakujeme.
DHZ Gáň
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Rodina – naše najcennejšie a nenahraditeľné bohatstvo
Prvá nedeľa po Vianociach patrí sviatku Svätej Nazaretskej rodiny, ktorú tvoria Ježiš, jeho Matka Mária a ich
ochranca svätý Jozef. Svätá rodina je patrónkou nášho farského kostola a aj celej našej farnosti. Vidíme ich
najčastejšie na množstve vianočných pohľadníc, kde bývajú zobrazení mnohorakým spôsobom. Často je to obraz
rodinnej idylky, pokoja a pohody, až človek zatúži byť s nimi. Určite takého obrazy nevystihujú tvrdosť skutočných
okolností, v ktorých sa Boží syn narodil v Betleheme. Ale zato pripomínajú prirodzené, a preto pravé hodnoty
rodiny, akými sú láska, jednota, dôvera, zodpovednosť, úcta, atď.. Matka Cirkev nám ako vzor ponúka Svätú
rodinu. Ale má to aj svoje ťažkosti.
V súčasnom svete sa celé ľudstvo stalo vďaka vyspelým masovokomunikačným prostriedkom akoby jednou
veľkou rodinou. Množstvo rôznych správ nás ustavične informuje o udalostiach v najvzdialenejších krajinách sveta.
Veľmi rýchlo sa dozvedáme, čo nové sa deje v najrozličnejších oblastiach života. Čoraz viac sa však presviedčame, že to
neprináša automaticky aj hlbšie medziľudské vzťahy. Niekedy dokonca naopak, lebo sa nájdu aj takí, čo ťažkú situáciu
iných využívajú na osobné zisky. Teda vedieť o iných, nezaručuje zároveň v nich vidieť blížneho, s ktorým máme tvoriť
jednu rodinu. Skúsenosť dosvedčuje, že to platí dokonca aj v prirodzených rodinách. Ich členovia spolu bývajú, chodia
okolo seba, jedia pri jednom stole, ale často jeden o druhom vedia menej, ako ich priatelia. A tak niekedy aj kvôli
tomu vznikajú medzi nimi nedorozumenia a krízy v komunikácii a vo vzťahoch.
Možno práve aj pre tieto a mnohé iné ťažkosti v rodinách sa začali aj v našej spoločnosti objavovať názory, že rodina v tradičnom chápaní, - jeden
muž a jedna žena a ich deti, - potrebuje zmenu od základov. Že je to čosi zastaralé, obmedzujúce slobodný rozvoj človeka a vo vyspelom svete prekonané.
Proti tomuto názoru však stojí množstvo iných, ktoré tiež pochádzajú zo súčasného reálneho života a dokazujú, že prirodzená rodina a jej hodnoty si
zasluhujú osobitnú ochranu a starostlivosť. O čom je aj referendum o rodine, ktoré bude 7. Februára 2015 Manželstvo ako rodina tvoria jedno
z najcennejších bohatstiev ľudstva – napísal svätý pápež Ján Pavol II., nie bez hlbokej osobnej i spoločenskej skúsenosti, medzi prvými vetami v exhortácii:
O úlohách kresťanskej rodiny v súčasnom svete. Vo svetle viery a zjavenej pravdy o človeku práve osobná skúsenosť našich kresťanských rodín môže byť
nenahraditeľným príspevkom nielen na záchranu tradičných a životom osvedčených hodnôt manželstva a rodiny, ale aj na jej rozvoj do novej krásy
a plnosti. Úloha každého člena rodiny vyplýva v prvom rade z jeho prirodzenosti, preto sa nedá plnohodnotne nahradiť niekým iným. No nestačí len rovina
prirodzená, jeho ľudská slabosť a nedokonalosť nemôže sama o sebe prekonať niektoré ťažké situácie, ktoré život občas prináša. Boh je tu jediný, kto
ponúka odpoveď na všetky otázky a problémy. On, ktorý stvoril rodinu ako prirodzené a najkrajšie spoločenstvo vzájomnej lásky a pomoci, najlepšie vie,
ako toto spoločenstvo zachovať, chrániť a rozvíjať. Boh sám prichádza na tento svet ako dieťa prostredníctvom ľudskej rodiny, a tým podčiarkuje jej
hodnoty. Koreň i vzor rodiny sa nachádza v Bohu samotnom. Nič múdrejšie ako je stabilná rodina, nevymyslel nikto. Prostredie rodiny je veľmi krehké
a zraniteľné. Matka Cirkev nám stavia pred oči Svätú rodinu: Ježiša, Máriu a Jozefa. A radí nám, že naše rodiny budú šťastné, ak v nich bude prítomný Pán
Ježiš tak, ako bol prítomný v nazaretskej rodine. Nemali ho na stene, ale ho mali živého uprostred rodiny, s ním každodenne žili všímali si ho. Pozorovali ho.
Nasledovali ho. Spájali s ním svoju prácu, svoje starosti, svoje problémy, svoj odpočinok. Podľa neho formovali svoje zmýšľanie, svoju povahu, svoje
vzájomné vzťahy. Preto bola nazaretská rodina krásna a šťastná. Ak chceme, aby naše rodiny boli šťastné, musíme v nich prehĺbiť Ježišovu prítomnosť.
Obrazy, kríže a sochy sú správnou ozdobou kresťanského príbytku, ale zostať len pri nich je málo, Ježiš musí byť v našich rodinách hlbšie prítomný, než iba
na stene. Musí byť prítomný vo vzájomných vzťahoch, v odriekaní a v láske. Kde niet odriekania a lásky, tam sa chytro dostaví rodinné nešťastie. Svätá
rodina riešila všetky problémy pred Bohom a s Bohom. V tom je možnosť aj pre naše rodiny urobiť všetko, aby bol Ježiš aj v našich rodinách cez modlitbu,
naplnenie Božích prikázaní, sviatostný život, Božie slovo, vzájomnú lásku, vzájomné odpustenie, vzájomnú pomoc. Dal nám prísľub, kde budú dvaja alebo
traja v jeho mene, on bude medzi nimi. Dovoľme takto Ježišovi vstúpiť do našich rodín, aby tam bol centrom a pomocníkom.
Ak máme dojem, že sa svätému Jozefovi a Panne Márii žilo ľahko, daj nám silu podrobne si prečítať Sväté písmo a hlavne pouvažovať, koľkým
ťažkostiam museli obidvaja čeliť, čo všetko museli vytrpieť pri plnení Božej vôle. Prosme za naše rodiny, aby rôzne pohľady, názory a spôsoby, podľa
ktorých žije rodina v dnešnom svete, boli formované podľa Svätej rodiny a prinášali obnovu ľudskej spoločnosti.
Vo vianočnom období sme sa radi zastavovali pri jasličkách a azda nostalgicky spomínali na detské roky prežité v láskyplnom kruhu svojej rodiny.
Nezostaňme len pri spomienkach, ale snažme sa konkrétnymi a osobnými skutkami pravej kresťanskej lásky vytvárať medzi svojimi najbližšími skutočnú
kresťanskú rodinu, podľa vzoru Svätej nazaretskej rodiny, v ktorej sa láska, jednota, zodpovednosť a úcta nestanú len sviatočným darčekom, ale
každodenným chlebom. Takto sa aj svet okolo určite posunie o kúsok vpred, aby v láske a zodpovednosti vytvoril skutočnú ľudskú rodinu.

NOVOROČNÉ PRIANIE...
Privítali sme Nový rok – rok 2015. Zablahoželali a pripili sme si na zdravie, šťastie, na úspech v Novom roku..
My vieme, že predchádzajúce roky neboli ľahké a vieme, že aj v tomto roku nás čakajú mnohé úlohy, povinnosti, ktoré možno budú
ťažšie ako v minulosti. O tom nám rozprávajú politici, ekonómovia a obyčajne o tom rozprávajú aj prezidenti vo svojich novoročných
prejavoch. Ale kresťanstvo má ešte jednu hlbšiu dimenziu, o ktorej sa zriedka hovorí a aj ťažko hovorí. Kresťania nie sú len ľudia viery, ale sú aj
ľudia nádeje a lásky. V bežnej reči často hovorievame, že nádej zomiera posledná. Aj my kresťania máme dokonca také spojenie, že
zotrvávame v nádeji aj proti nádeji, lebo nádej sa rodí z lásky. A láska je božia... A Boh nás nesklame, a ani nikdy neopustí.
Nový rok je zahalený hmlou, tajomstvom a závojom. Máme nové príležitosti, nové možnosti, nové šance. Či zostaneme pri starom záleží
len, a len na nás. Teda z minulosti sa máme učiť, aby sa napáchané chyby už viac neopakovali. A preto musíme prítomnosť dobre naplniť.
Niekto vidí prítomnosť tohto toku ako zahalený obraz. Čo nám asi prinesie? A chcel by som tú záclonu odhrnúť. Tam nie je ešte žiadny obraz,
tam je len prázdny rám, čisté plátno. Rám 365 dní, a my budeme ten obraz maľovať. Čo tam bude na konci, to bude naše dielo. Niekto vidí
nový rok ako knihu. Čo je v nej napísané? Pýta sa zvedavo. Zatiaľ ešte nič. Čo tam bude napísané, to budeme písať my. Niekto vidí budúcnosť
ako plavbu, kam nás tento nový rok zavezie? Sám nikam. Sadni si k veslám, kam a ako budeš veslovať, tam doplávaš. Kam sa sila napre, tam sa
tento svet pohne. A to nás vedie k zodpovednosti. Darovaný čas, čo najlepšie využiť, tak isto aj talenty a schopnosti, ktoré nám Boh dal.
Chcem Vám preto aj ja zaželať všetko pekné, čo nám život môže priniesť, pokoj v duši, pokoj v rodinách, pohodu, priateľstvo, lásku, ale
chcel by som pripomenúť práve nádej, aby sme sa nikdy nevzdali v tých ťažších chvíľach. Možno práve v nich objavíme tú najväčšiu radosť.
Hovorím o anjelovi, ktorý stojí pri bráne nového roka: daj mi svetlo, daj mi svetlo, aby som mohol istou nohou vykročiť do neznáma. No on mi
povedal: Neboj sa, choď temnotou a vlož svoju ruku do ruky Božej. To je lepšie ako svetlo a istejšie ako známa cesta...
Do Nového roku vám všetkým vyprosujem, aby Božie požehnanie, pokoj a láska naplnili Vaše srdcia a ostali v nich natrvalo. Život je
o láske a dávaní. Len láska robí človeka človekom. Preto začnime Nový rok 2015 dávaním lásky.
Mgr. Miroslav Kováč - farár
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NAŠE NOVINY
SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

NAŠEJ OBCE:

Kultúrne podujatia
30.01.2015

Fašiangová veselica

14.02.2015

Karneval pre dospelých

15.02.2015

Karneval pre deti

JUBILANTI

60 - roční
Rastislav Lovecký

OZNAMY

Rudolf Angermayer
Katarína Fóková

65 - roční

Do 31. januára je potrebné ...

Jaroslav Valárik
Podľa zákona 582/2004 Z.z je povinnosťou podať daňové priznanie k dani z
nehnuteľnosti a za psa.
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý počas roka 2014:
–
kúpil resp. predal nehnuteľnosť
–
kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhrady/
–
bolo mu vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie
–
získal dedením

Ján Žíroš

75 - ročná
Matilda Stranovská

80 - ročná
Emília Pekarová

Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti výmeru resp. pri daniach nad
16,60 € podľa rozpisu na výmere.
V prípade, ak si táto povinnosť nebude splnená v danom termín, správca dane
bude postupovať podľa zákona 511/1992 Z.z vyrúbením sankčných úrokov.
Info OcÚ

90 - ročná
Vilma Mrvová

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!

UPOZORNENIE
Upozornenie pre občanov, ktorí nevyrovnajú
svoje nedoplatky voči obci do 27. 02. 2015!
Obec po uvedenom termíne pristúpi k ich
vymáhaniu formou exekučného konania.
Info OcÚ
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NARODILI SA
Melánia Lipovská
Richard Kubovič
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