18/VI. ročník/január 2016

Noviny obecnej samosprávy obce Gáň

vydáva štvrťročne

NAŠE NOVINY

GÁŇ

NAŠE NOVINY

NAŠE NOVINY

Vážení spoluobčania,
Rok 2015 je za nami a ubehol neskutočne rýchlo.....
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by sme chceli
v roku 2016 uskutočniť.
V tomto období sa každý obzrie späť a hodnotí čo zažil, čo stihol a čo sa mu nepodarilo
dokončiť.
Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli zlé dni naplnené trápením
a smútkom, ako aj dni veselé plné radosti a šťastia. A na tomto dobrom je potrebné ďalej
stavať, rozvíjať začaté veci, nebáť sa prekážok, ktoré nás počas cesty stretnú.
Chcela by som sa prostredníctvom príhovoru poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou
a snahou v roku 2015 prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce. Ďakujem tiež za
spoluprácu aj členom miestnych organizácií pôsobiacich na území našej obce a verím,
že budeme pokračovať v spoločnej práci aspoň tak dobre ako doteraz. A samozrejme
nesmiem zabudnúť na firmy pôsobiace na území našej obce, ktoré obci pomáhajú formou
sponzorstva.

ÚCTA K STARŠÍM
„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela“ (J.W.Geothe)
10. október 2015 bol dňom, kedy sa kultúrny dom zaplnil do posledného miesta a naše pozvanie na malé posedenie
prijalo 120 občanov našej obce, ktorí svoj vlak života priviezli do obdobia s názvom STAROBA.
Ako každý rok, aj tento rok si obec pri príležitosti mesiaca úcty k starším uctila šediny našich najstarších občanov,
ktorým sa snažila tento deň spríjemniť vystúpením detí z materskej školy, po ktorom nasledovalo odovzdanie
malého darčeka pre jubilantov roku 2015. Po oficialite nasledovalo požehnanie od nášho pána farára, večera a posedenie pri kávička, dobrej dobošovej tortičke a príjemnej hudbe.
Veľmi nás teší, že táto akcia si získala Vašu obľubu a veríme, že sa pri takýchto akciách budeme ešte dlho stretávať.

Touto cestou mi dovoľte popriať Vám v mene zamestnancov, poslancov obecného zastupiteľstva, ale i v mojom mene veľa sily
a šťastia v každodennom živote. Prijmite aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja, harmónie, nech Vám prinášajú radosť
Vaše deti, vnúčatá a nech rok 2016 je lepší ako bol pre Vás rok 2015.
Mgr. Denisa Ivančíková - starostka

Mgr. Martina Kamenová

Rozpočet obce na rok 2016
Dňa 26.11.2015 sa uskutočnilo 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom bol schválený rozpočet obce Gáň na rok 2016
a taktiež sa zobral na vedomie výhľad obce na roky 2017-2018.
Celkový rozpočet obce bol zostavený a schválený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške
143568 Eur a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový vo výške 513000 Eur. Schodok rozpočtu bude krytý zostatkom
finančných prostriedkom z minulých rokov.
Bežný príjem

553720

Bežné výdavky

410152

Kapitálový príjem

60-roční

65-roční

70-roční

75-ročná

0

Kapitálové výdavky

513000

Zostatok z min. rokov (finančné operácie)

369432

V roku 2016 obec plánuje podať 3 projekty kde sa bude uchádzať o pridelenie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a to na nasledovné akcie:
- Rekonštrukciu chodníkov v miestnej časti Brakoň /od štátnej cesty po SHR veget/,
- Revitalizáciu verejného priestranstva okolia kostola sv. Rodiny
- Zriadenie sociálneho zázemia a skladové priestory s úpravou okolia pre dom smútku /pozemok obec získala dražbou/
Na týchto projektoch sa obec bude podieľať 5% spolufinancovaním.
Z vlastných prostriedkov bude obec realizovať rekonštrukciu objektu bývalého pohostinstva a dvora kultúrneho domu a výstavbu
chodníka a rekonštrukciu chodníka /od SHR veget po železničné priecestie/
Mgr. Martina Kamenová
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Deň vojnových veteránov – deň červených makov
Dňa 11.11 2011 o 11 hodine a 11 minúte sme sa stretli na
miestnom cintoríne pri pamätných tabuliach obetí vojen
a uctili sme si ich pamiatku.
Tento deň je vyhlásený za “ Medzinárodný deň padlých
veteránov“.
Poďme trošku do histórie prečo práve v tento deň a v túto
hodinu....
11. novembra 1918 o 11 hodine a 11 minúte bolo podpísané prímerie v Compiégne vo Francúzku, ktoré ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu I. svetovú vojnu. V tento deň
si pripomíname hrdinstvo tých, ktorí padli na bojiskách
svetových vojen za slobodu a mier.
Tento deň má 3 symboly – červené kvety poľného maku,
zvonenie zvonov a plamienky horiacich sviečok.
Info OcÚ

Ako to už chodí vo svete, tak aj do našej dediny zavítal
znova pán bocian. A nie len raz, rovno až 7-krát!
Priniesol nám kopu krásnych a zdravých detičiek za ktoré
sú všetci, a hlavne ich rodičia, nesmierne vďační. Patrične
sme ich aj na tomto svete privítali. Dňa 19.11.2015 sme sa
v našom kultúrnom dome spolu s pani starostkou, rodičmi
a ich detičkami a inými príslušníkmi rodín, stretli, aby im
boli odovzdané užitočné dary a pamätné listiny. Taktiež
sme im zaželali veľa šťastia do života. Pripili sme si na ich
zdravie. Spomienky na tento výnimočný deň, tak ako aj na
každý iný, sú zapísané v obecnej kronike. Dúfajme, že aj
v ďalších rokoch sa môžeme tešiť na toľko prírastkov ako
to bolo v roku 2015.

PO PÚTNYCH MIESTACH...
Katolícka Jednota a Klub Dôchodcov organizovali v sobotu
17.10.2015 autobusový poznávací zájazd po pútnych miestach,
spojených s návštevou srdca Moravského krasu. Prvá zástavka
bol kláštor Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.
Ženský cisterciánsky kláštor Porta coeli, v preklade brána
nebies, založila kráľovná Konstancia v r.1233, vdova po českom
kráľovi Otakarovi I. Dominantou je goticko-románska bazilika
Nanebovzatia Panny Marie s unikátnym gotickým portálom,
ktorý má byť onou bránou do nebies. Dnes je v kláštore
Podhorácke múzeum. Druhou zástavkou bol Moravský kras,
s návštevou priepasti Macocha/138m/ a Punkevní jaskyne po
suchu aj na vode v člnkoch. Tretia zástavka bolo pútne centrum
Křtiny. Tu sa nachádza perla Moravy, monumentálny Chrám
Panny Marie architekta Santiniho. V priestoroch sa nachádza
jedna z najväčších funkčných zvonkohier s 33 zvonmi, ktoré
sme si vypočuli.
Akciu finančne podporila obec Gáň poskytnutím dotácie na
dopravu.
Ing. František Jankovič
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NAŠI NOVORODENCI:
Richard Kubovič		
Dávid Fóka		
Vanda Bugyiová		
Oskar Korgo		
Melánia Novák		
Matej Geleta		
Rudolf Radimák		

28.12.2014
31.01.2015
18.04.2015
07.07.2015
20.08.2015
14.09.2015
14.10.2015
Nikola Liptaiová
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Dňa 03.12.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák
a osobne nám priviezol hasičské auto IVECO-CAS
DAILY.
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Blíži sa koniec roka, čo býva čas na vyhodnotenie a bilancovanie našej
činnosti nielen po stránke športovej, ale aj výcvikovej a zásahovej. Rok 2015
bol pomerne pestrý a začal sa zhurta. Hneď na jeho začiatku sme zasahovali
pri dopravnej nehode. Následne sme mali ešte niekoľko technických
a požiarnych zásahov. Našu pripravenosť potvrdilo aj previerkového
cvičenia, na základe ktorého sme boli zaradení do A kategórie v rámci
celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a na základe toho sme dostali
od štátu najvyššou možnú dotáciu (3000€/rok) pre dobrovoľných hasičov.
Absolvovali sme aj spoločné cvičenie organizované OR HaZZ v Galante,
ktorého témou bol požiar v spoločnosti Poľnonákup v Matúškove.
Čo sa týka našej vybavenosti je v porovnaní s inými obcami na veľmi dobrej
úrovni a to nielen kvôli dotáciám od štátu, ale aj dotáciám od obce za čo
patrí vďaka najmä pani starostke Mgr. Denise Ivančíkovej a poslancom
obecného zastupiteľstva. Ako príklad uvediem, že disponujeme niekoľkými
čerpadlami, elektrocentrálou s osvetlením, pretlakovým ventilátorom,
motorovou pílou, havarijnou súpravou ADR, rebríkom, dýchacími
prístrojmi, lezeckou výstrojou, veľkou lekárničkou a mnohým iným.
Samozrejmosťou sú osobné ochranné prostriedky. A v neposlednom rade
nám pribudlo plne vybavené auto CAS 15 Iveco Daily, ktoré nám osobne
odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra pán JUDr. Robert Kaliňák.
Vzhľadom na to, že nám pribudlo do výzbroje množstvo nových vecných
prostriedkov a techniky, museli sme absolvovať rôzne školenia a výcviky
ako napríklad vodiči-strojníci psychologické vyšetrenia na vedenie vozidla
pod VRZ, kurz obsluhy motorových píl, výcvik nositeľa dýchacieho prístroja
alebo kurz prvej pomoci. Absolvovanie týchto školení a výcvikov je nutné,
pretože bez nich by sme nemohli ísť na zásahy. V priebehu roku 2016
plánujeme absolvovať ďalšie povinné školenia, ktoré nám pomôžu zvýšiť
našu zásahu schopnosť .
Tento rok sa nám podarili i kultúrno-spoločenské a športové akcie.
S podporou obce sme zorganizovali stavanie mája, branný beh mladých
hasičov a nočnú hasičskú súťaž. Ďalej sme sa zúčastnili na rôznych akciách
v obci, kde sme pomohli zorganizovať a zabezpečili sme zdravotnú službu
ako Deň obce, Beh Gáňom, športový deň a pohreb emeritného biskupa
Mons. Vladimíra Fila.
Športovú aktivitu sme zahájili hneď na začiatku roka. Deti sa zmerali sily
s mladými hasičmi z iných obci na rôznych branných pretekoch a súťažiach
v požiarnom útoku, ktoré boli napríklad v Malinove, Senici, Blatnom,
Královej pri Senci a vo Vincovom lese, kde sa postupne začali umiestňovať

Odovzdania sa zúčastnili aj ďalší významní hostia
a to:
- Prezident hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky – Alexander Nejedlý
- generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky – Vendelín Horváth
- riaditeľ Krajského riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru v Trnave - Vojtech Valkovič
- riaditeľ Okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru v Galante – Zoltán Tánczos
Auto je obci zapožičané na základe zmluvy
o výpožičke do 30.11.2020. Bude slúžiť pre potreby
dobrovoľného hasičského zboru v Gáni na zabezpečenie plnenia úloh obce na úseku ochrany pred
požiarmi, vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a na účely vykonávania odbornej
prípravy a výcviku členov DHZ obce, vrátane
súťaží v hasičskom športe, ktoré slúžia na odbornú
prípravu.
Info OcÚ
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na popredných priečkach a vyhrali poháre
s množstvom cien a v neposlednom rade získali
množstvo nových skúseností.
Tento rok sme aj my prvýkrát organizovali branný
pretek spolu s požiarnym útokom pre deti. Tieto
súťaže sa konali na ihrisku, kde sa nachádzal
štart branného preteku, ktorého trať pokračovala
smerom na Veľkú Maču a späť popri potoku Derňa.
Deti mali na trati rôzne disciplíny ako streľba so
vzduchovky, viazanie uzlov, určovanie nástrojov,
bludisko a iné. Na domácom brannom preteku
nestálo pri deťoch šťastie, ale vynahradili si to
v požiarnom útoku s vodou, kde sa umiestnili na 3.
mieste. V auguste sme sa podieľali na organizovaní
2. ročníka nočnej hasičskej súťaže v Gáni. Táto súťaž
sa skladala z dvoch kategórií, a to kategória do
1500 ccm, a od 1500 ccm. Počas leta sme sa skoro
každý jeden víkend zúčastňovali na súťažiach. Či
už s deťmi alebo my dospelí. Najviac spomienok
máme zo súťaži z Veľkých Úľan, kde ráno súťažili
deti a poobede dospelí. Deti súťažili v troch
disciplínach: v štafete, útoku CTIF a požiarnom
útoku, v ktorom mali najlepší čas zo všetkých
zúčastnených družstiev. My, dospelí sme súťažili
v klasickom požiarnom útoku, kde sa rozťahovali
hadice na starý spôsob, ktorý si môžu pamätať naši
rodičia. Nakoniec vo Veľkých Úľanoch deti skončili
na druhom mieste, ženy druhý rok obhájili prvé
miesto, a naši chlapi sa umiestnili už tretí rok na
prvom mieste ☺. Podobnú súťaž sme absolvovali
aj v Malinove, kde sme súťažili so starším motorom
PS8. Tu sme vybojovali prvé miesto.
Ak by mal niekto záujem sa k nám pridať, nie je
problém. Všetci sú u nás vítaní. Vek je len číslo☺.
Všetko o nás a našich novinkách alebo ak
potrebujete s niečím pomôcť, sa dozviete na našej
facebookovej stránke Dhz Gáň. Taktiež nás môžete
kontaktovať pomocou pani starostky alebo zavolať
nášmu veliteľovi p. Borisovi Blahovi 0904 21 22 21.
DZH Gáň

NAŠE NOVINY

Na jeseň je na našich záhradách najviac práce, ale zároveň je aj najviac
možností pochváliť sa, čo sa nám podarilo vypestovať. A to nielen na
„domácej“ pôde, ako tomu bolo na obecnej výstave v septembri, ale aj
ďaleko za hranicami okresu.
Na jeseň sa členovia našej základnej organizácie takto pochválili svojimi
jablkami na 20. ročníku súťaže O najkrajšie jablko. Pani Kamenová
a páni Lancz, Radimák a Jaroš poslali svoje najkrajšie jablká na výstavu
do Trenčína. Pánu Jarošovi sa podarilo dostať s jablkom odrody Idared
do výberu najkrajšie jabko zo skupiny. Všetky vystavené jablká sme si
mohli osobne poprezerať, keďže naša ZO SZZ zorganizovala zájazd na
toto podujatie. Ešte pred tým sme sa cestou zastavili na hrade Beckov
a trošku sme si oprášili naše znalosti z histórie. (vraj s tým šašom Beckom
to nebola pravda ...)
Tento rok sa konal aj Okresný aj Republikový zjazd SZZ. Na Okresnom
zjazde dostal ocenenie za svoju dlhoročnú a záslužnú prácu pre
záhradkárov v obci aj p. Konštantín Karell. Je smutné, že jeho rady
a pomoc už nikdy nebudeme môcť počuť. Ďakujeme a nezabudneme.
Začína sa nový záhradkársky rok. Určite máte plány, čo zasadíte,
vysejete, ako budete v záhradách relaxovať a tešiť sa z výsledkov svojej
práce. Aj na rok 2016 chystáme mnohé ďalšie akcie, ktoré môžu v tomto
úsilí pomôcť nielen našim členom, ale každému, kto bude mať záujem
získať informácie a nápady do záhrady, či už okrasnej, alebo úžitkovej. Verím, že sa nám spoločne podarí skrášliť si prostredie,
v ktorom žijeme.
Zároveň sa chcem touto cestou poďakovať predstaviteľom obce za schválenú finančnú pomoc, bez ktorej by sme naše akcie
nedokázali zorganizovať. Na záver prajem nielen záhradkárom, ale všetkým spoluobčanom, aby v tomto novom roku mali veľa
dôvodov na radosť a úsmev na tvárach.
Mgr. Miriam Jarošová, predsedníčka ZO SZZ Gáň

ADVENT A NÁVŠTEVA MIKULÁŠA
Prípravy na najkrajšie sviatky v roku Vianoce a príchodu nového roka neobišlo ani našu obec.
Stretli sme sa pred kultúrnym domom, aby sme si vyzdobili a rozsvietili obecný vianočný stromček. Detičky
už netrpezlivo čakali, kedy sa budú môcť pochváliť svojimi vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami,
ktoré rozvešali na stromček.
Po príhovore pani starostky Mgr. Denisy Ivančíkovej a dôstojného pána Miroslava Kováča už detičky netrpezlivo
očakávali príchod Mikuláša. Príde...? Nepríde...? A predsa
prišiel – Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom a s plným košíkom sladkostí.
Detičky sa predbiehali v recitovaní básničiek, v spievaní
piesní skrátka každé dieťa sa chcelo predviesť pred Mikulášom, aby si zaslúžilo sladkú odmenu.
A my dospelí – my sme sa tešili z radosti detí a v kultúrnom dome sme si pochutili na dobrej kapustnici.
Touto cestou sa chceme poďakovať za darovaný stromček Antonovi Holčekovi, za vianočnú výzdobu p. Ing.
Jane Dovinovej, za ozdobenie stromčeka p. Pavlovi Grellovi a Jánovi Kolárikovi a samozrejme našim najmenším
detičkám, ktoré aj tento rok si pripravili krásne vianočné ozdoby.
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OZ MLÁDEŽ GÁŇ
Vážení čitatelia, po dlhšej dobe sa Vám opäť ozývame, aby sme Vás informovali o našich aktivitách
a tiež Vás navnadili na ďalšie akcie s nami. V druhom
polroku sme toho stihli veľa. Najprv 4.-5. júla 2015
sme sa v začínajúcom letnom období boli schladiť
pri splave rieky Orava. Prvý deň sme si zvolili dlhšiu
trasu a splavovali sme z Tvrdošína do táboriska Gacel pri Dolnom Kubíne. Po únavnom dni sme zhodnotili zážitky pri táboráku, kde sme sa pri opekaní
rozprávali a spievali si. Na druhý deň sme sa splavili
do Kraľovian, kde sme tohtoročný splav ukončili. Sme
radi, že k našim stálym splavujúcim pribudli aj noví
a taktiež veríme, že aj v budúcom roku sa rozrastieme
o ďalších vodákov.
V dňoch 25.-26. júla 2015 sme organizovali poznávací
zájazd do Prahy. V plnom autobuse odhodlaných
turistov sa stretli rôzne vekové kategórie čo nás veľmi
potešilo. Za 2 dni sme absolvovali v Prahe výlet loďou,
prehliadku Starého Mesta so sprievodkyňou, ktorá
nám postupne ukázala hlavné historické pamiatky.
Keďže sme boli ubytovaní na Strahove, spoznali sme
aj krásy záhrad Petřína a tiež sme mali celú Prahu na
dlani pri pohľade z vyhliadkovej veže, ale aj zabavili pri
zrkadlovej deformácii našich tiel v zrkadlovej sieni. Na
druhý deň sme obdivovali zvieraciu ríšu v ZOO Praha.
Výlet splnil všetky naše turistické očakávania.
Dňa 15. septembra 2015 sme sa rozhodli zdolať

Fačkovské sedlo - vrch Kľak. Zozbieralo sa nás 38
odvážlivcov. Toto jesenné obdobie nám počasím
veľmi neprialo - bolo mokro a hmla, ale napriek
tomu, v dobrej nálade sme kopec všetci zdolali. Na
spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili v obci Čičmany
a spravili si prehliadku tejto krásnej slovenskej dediny.
Sme veľmi radi, že v našej obci je o turistiku veľký
záujem a že sa na nej zúčastňujú všetky ročníky a so
spoločnými silami a so vzájomnou pomocou zdoláme
každý vrch ☺.
Dňa 28. novembra 2015 sme zorganizovali Katarínsku
zábavu v retro štýle. Retro (bez „štýl“) na zábave na nás
pozeralo z každého rohu. Naše dievčatá sa do výzdoby
pustili s vervou, ozdobili KD v retro štýle, priniesli
rekvizity a vytvorili foto kútik, kde sme s radosťou
zistili, že naši zabávajúci boli tiež doma kreatívni
a prišli v staromódnom oblečení. Zábava sa niesla vo
výbornej atmosfére a všetci sme sa spolu zabavili, či už
mladšie ale aj staršie ročníky. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa zúčastnili a spravili úžasnú atmosféru.
20. decembra 2015 sme usporiadali vianočný
losovateľný turnaj. Naše halové volejbalové turnaje
robíme formou losovania, nakoľko chceme, aby sa
vytvorili rovnocenné tímy. Súťažiaci si to pochvaľujú,
pretože každý sa môže ocitnúť vo víťaznom tíme a tiež
sa lepšie spoznávame. Celkový turnaj, ale prebieha
vo veľmi priateľskej a aj sviatočnej atmosfére.

Tešíme na Mikuláša a zdobenia znova o rok.
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Všetci sme si zahrali volejbal dosýta. Turnaj sa konal na
ZŠ M. R. Štefánika. Teší nás tiež, že sa na ňom zúčastnili
aj naši kamaráti zo Serede, z Galanty, z Veľkej Mače ale
aj z Horných Salíb.
Na 2. sviatok vianočný sme chceli zistiť, ako sme dali
zabrať svojmu telu a usporiadali sme súťaž v našom
„fitku“ o najväčšieho siláka a siláčku dediny. Súťažilo sa
v 4 disciplínach: mŕtvy ťah, zhyby na hrazde, benchpress
a biceps a boli 3 kategórie - muži, ženy a dorast.
V kategórii muži získal 1. miesto Michal Póša, 2. miesto
Dominik Čemez a 3. miesto Laco Režňák. V ženskej
kategórii vyhrala Sandra Bugyiová, 2. miesto získala
Lucia Míková a 3. miesto Simona Ňukovičová. V doraste
bolo poradie nasledovné: 1. miesto Lukáš Nosko, 2.
miesto Marián Póša a 3. miesto Dávid Regec. Všetkým
zúčastneným ďakujeme za ochotu a odvahu zmerať si
sily po vianočných sviatkoch a spraviť niečo pre svoje
telo. Ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník.
Počas roka sme sa zúčastňovali aj na ďalších
volejbalových turnajoch, kde sme získali 2. miesto na
turnaji v Mači ale aj krásne 3. miesto na veľmi dobre
obsadenom Matičnom turnaji v Galante. Naši bežci nás
tiež reprezentovali na rôznych behoch, naposledy to
bol Vianočný beh Šaľou.
Ďakujeme aj všetkým našim priaznivcom, ktorí nás podporili dvomi percentami z dane, za ktoré sme kúpili ventilátory do fitka, 3 volejbalové lopty, badmintonový set,
opasok na zdvíhanie a balančnú loptu. Veľmi pekne Vám

ďakujeme za podporu. Všetky veci môžete vyskúšať buď
v našom fitku alebo v telocvični ☺.
Ďakujeme aj obci Gáň, ktorá nás podporila svojou
dotáciou v celkovej výške 4050 eur. Z tejto sumy sme
zorganizovali 1x lyžovačku, 2x turistickú akciu, 2x zábavu,
1x poznávací zájazd, 1x splav, 2x volejbalový turnaj, 1x
športový deň (turnaj v plážovom volejbale a futbalový
turnaj), 1x prednáška o správnom cvičení, 1x súťaž
o najväčšieho siláka dediny. Budúci rok opäť plánujeme
rôzne akcie, o ktorých Vás budeme informovať letákom.
Najbližšie, keď nám počasie dovolí, je plánovaná
lyžovačka a sánkovačka.
A keďže bilancujeme rok, chceme poďakovať Vám,
všetkým našim priaznivcom, ktorí nás podporujú pri
kultúrnych a športových akciách, pre občanov Gáňu.
Bez Vás by naše akcie nemali zmysel. Veľká vďaka patrí
aj našej starostke Mgr. Denise Ivančíkovej za jej pomoc
a podporu, dievčatám na obecnom úrade, ktoré nám
vždy pomôžu ako aj zvyšným pracovníkom na obecnom
úrade, ktorí nám uľahčujú organizovanie našich akcií.
Patrí Vám od nás veľká vďaka.
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Naša materská škola sa aktívne zapája do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl. V rámci posilňovania výchovy detí
k zdravému životnému štýlu realizujeme aktivity a programy
na podporu zdravia. Jedným z nich bol týždeň mlieka v materskej škole, počas ktorého sa deti dozvedeli ktoré zvieratá
nám dávajú mlieko a aké produkty sa z nich vyrábajú. Prípravou smotanovej torty si mohli deti vyskúšať svoje znalosti
nielen v zručnostiach, ale aj pripomenúť si potraviny potrebné pre správnu výživu a rast detského organizmu.
Deň jablka sme využili na to, aby sa deti oboznámili
s množstvom odrôd jabĺk a obsahom vitamínov a vlákniny
prospešných zdraviu každého človeka. Pripravili sme nápoje, pohostili sa na jablkovej torte od Tamarky Takáčovej, vytvorili sme jabloň, ako symbol zdravia a energie.
Spolu s rodičmi sme pripravili tekvicovú party. S príchodom rodičov sa začal meniť školský dvor na tekvicový
záhon. Prinesené množstvo plodov bolo dôkazom toho,
že rodičia prijali našu výzvu vážne. Spoločne so svojimi
ratolesťami vyrábali tekvicové strašidlá, ktoré nám potom
skrášľovali vchod do materskej školy.
Deti spoznávali a napodobňovali pracovné zručnosti.
Bližšie sa oboznámili s profesiou kozmetičky a pilota. Kozmetický salón tety Lindy pripravila p. Bedecsová. Deti si
užívali príjemné masáže, pohladenie kozmetickým štetcom, či skrášľovacie masky tváre. Leteckú školu uja Peťa
pripravil p. Szalay, profesionálny pilot. Ujo Peťo vytvoril
simuláciu letu, počas ktorého sa mohli deti striedať v úlohe

pilota, pasažiera aj letušky.
Deti staršej vekovej skupiny boli zapojené do projektu
„Póla radí deťom“, cieľom ktorého bolo učiť ich bezpečne
sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Projekt pripravilo Oddelenie komunikácie a prevencie pod vedením
Policajného zboru Galanta v zastúpení Bc. M. Praženkovou.
Pred sviatkom Mikuláša sme deti oboznámili s tradíciou
čistenia čižiem a následným ukladaním do oblokov v predvečer tohto sviatku. Mikuláš neobišiel ani našu materskú
školu. Deti ho privítali aktuálnou pesničkou a po krátkom
rozhovore s ním boli odmenené bohatou nádielkou.
Adventný čas sme využili na pečenie medovníkov,
pripomínaním si zvykov na Barboru, či Luciu, postupné
zapaľovanie sviec na adventnom venci, či zdobenie vianočného stromčeka. Súčasťou adventu bolo aj divadelné
predstavenie „O neposlušnom anjelovi“, ktorý zistil, že
jeho poslaním je činiť dobré skutky.
22. decembra sa konala vianočná besiedka. Deti mali pre
svojich rodičov pripravenú „Betlehemskú scénku“, scénku
„Pod jedličkou“, vianočný tanček, vianočné pásmo „Biele
vločky z nebíčka“, koledy a vinše. Atmosféru Vianoc sme
umocnili piesňou „Tichá noc“ v podaní nielen detí, ale aj
všetkých prítomných.
S prianím šťastného roka 2016, sa pridáva kolektív materskej školy.
K. Korenková, riaditeľka materskej školy

A čo dodať na záver. Prajeme Vám krásny a šťastný nový
rok 2016, veríme, že sa opäť uvidíme na našich akciách,
kde si oddýchneme od každodenného zhonu, trochu
sa zastavíme, spomalíme a porozprávame sa, aby sme
si v našej dedine boli blízki ☺.
Ľuboš Radimák
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VIETE ČO JE TO SPARTAN RACE?
V tomto roku by sme Vám chceli predstaviť občanov našej obce, ktorí majú zaujímavé koníčky, prípadne reprezentujú obec
v rôznych oblastiach. Ako prvého sme oslovili nášho občana MARCELA ČAKVÁRIHO (24) – ak Vám meno nič nehovorí, je
to vnuk p. Andreja Lancza, ktorý sa venuje nezvyčajnému športu a to SPARTAN RACE a zároveň sa v roku 2015 zúčastnil aj
majstrovstiev sveta v Amerike.
1. Vysvetli nám, čo je to SPARTAN RACE a ako si sa dostal
k tomu športu...?

2. Ako prebieha taká súťaž, kto všetko sa môže preteku
zúčastniť a ako sa hodnotí pretek...?

SPARTAN RACE je najťažší prekážkový beh na svete, založený
v roku 2010 v USA. Cieľom týchto pretekov je vytvoriť výzvu
športovcom, ale aj obyčajným ľudom a prinútiť ich prekonávať
svoje osobné hranice vo vytrvalosti, odvahe a odhodlaní.
Jednotlivé preteky majú rôznu náročnosť, dĺžku trate a počet
prekážok, ktoré je potrebné zdolať. Ak nedokončíte nejakú
prekážku, tak vás čaká trest v podobe 30 angličákov (klik
s výskokom). Medzi prekážky, ktoré je potrebné zdolať patrí
blato, voda, oheň, plazenie pod ostnatým drôtom, hod oštepom, nosenie a ťahanie ťažkých predmetov, ako napr. vrece
s pieskom, drevených klátov a pneumatík. Preteky sa konajú
hlavne v kopcovitom teréne a vysokej nadmorskej výške.
Rozdelenie pretekov podľa náročnosti:
- Sprint – 5+ km, 15+ prekážok
- Super – 13+ km, 21+ prekážok
- Beast – 20+ km, 26+ prekážok
O Spartan race som sa dozvedel len náhodne a hneď som to
chcel vyskúšať.

Preteká sa za každého počasia. Štartuje sa vo vlnách s rozstupom 30 minút. 9:00 začína elitná vlna a potom nasledujú ostatné otvorené vlny. V každej vlne je 250 pretekárov.
Na preteku sa hodnotí elitná vlna a otvorené vlny. V elitnej vlne
sú aj finančné alebo vecné ceny. Ako som už spomínal, preteku sa môže zúčastniť každý od 15 rokov. Pre deti do 15 rokov
je Spartan kids.
3. Čo ťa oslovilo na tomto športe, ako často a kde trénuješ
a ako dlho sa mu venuješ?
Na tomto športe ma oslovilo hlavne to, že som po prvom
preteku zistil, že môžem patriť medzi najlepších a po každom
jednom preteku posúvať svoje hranice, alebo ako hovorí heslo
Spartan race „pochopíš až v cieli...“.
Netrénujem tak často, ako by som chcel, ale keď sa dá, trénujem úplne všade a v čo najťažších podmienkach.
Spratanu sa venujem od leta 2014, ale tak vážnejšie som sa
trénovaniu začal venovať po prvom preteku v sezóne 2015,
kde sa načrtla myšlienka majstrovstiev sveta.
4. Ako hodnotíš sezónu 2015, aké úspechy si dosiahol a ktorý
úspech si najviac ceníš...?
Na začiatku roka by mi ani nenapadlo, že sa dostanem až tak
vysoko. Prvý veľký úspech bol kvalifikácia na MS a potom to už
išlo samo...
Na väčšine pretekov v TOP 20
4 x 10. miesto
1 x 5. miesto
1 x 3. miesto (na inom prekážkovom behu - Tvrďák)
2 x 1. miesto (Spartan race open vlna a Epic race)
Najviac si cením úspechy s mojim tímom SRTG-Nitra
5. Zúčastnil si sa Majstrovstiev sveta v americkom meste Lake
Tahoe, líšili sa tieto od európských súťaži, skús nám opísať
jeho priebeh....
Líšili sa hlavne v silových disciplínach a úplne iných prekážkach
ako sú tu v Európe.
Do 10 míle sa mi bežalo veľmi dobre. To že sme bežali
v takmer 3000 m/n/m som si ani neuvedomoval. Pobyt pár
dní vo vysokej nadmorskej výške mi pomohol aklimatizovať
sa. Potom prišlo vysokohorské jazero, ktoré mi nebolo až
tak studené. Zlom nastal keď som po pár minútach plávania
vyliezol z vody... začali kŕče a podchladenie. Ďalšia hrôza bola
vodná prekážka, kde sme sa museli ponoriť. Boli to najťažšie
chvíle aké som kedy zažil na spartane. Triasol som sa asi pol
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hodinu, nedal som ani oštep a moje telo chcelo skončiť. Ešte
že moja HLAVA chcela oveľa viac a pomohla mi zabudnúť
na to trápenie. Začalo sa mi bežať ako nikdy pred tým. Ťažké
prekážky mi nerobili skoro žiadny problém. Dokonca aj
najťažšiu prekážku - nosenie vedra som si užíval. Potom sa
stalo to čo by ma nenapadlo ani v najhoršom sne. Vo vedre
mi chýbalo centimeter hliny a rozhodca mi povedal, že si
to dám ešte raz. Strata 25 minút za moju nevedomosť. Veď
nič sa nedeje...predbehlo ma cca 100 pretekárov a môj sen
sa rozplynul. Pár metrov pred cieľom bol zložitý monkey
bar, ktorý som plánoval dať. Bol som ale tak vyčerpaný
z dvojitého nosenia vedra, že som nemal silu v ľavej ruke
a za polovicou som spadol a dal si druhý krát angličáky.
6. Aké sú Tvoje ambície v športe, ale aj v živote?
Byť čo najlepší v tom čo robím a byť dobrým človekom,
manželom a otcom.
7. Čo by si zaželal čitateľom, aj sebe do Nového roku 2016?
Hlavne veľa zdravia, šťastia, veľa splnených snov a nech idú
vždy za svojím cieľom a nikdy sa nevzdávajú. A sebe prajem
tiež veľa času, ktorého mám veľmi málo.
8. Komu by si chcel prostredníctvom tohto rozhovoru
poďakovať ?
Poďakovať by som sa chcel obci Gáň, starostke Mgr. Denise
Ivančíkovej, majiteľovi firmy TOP DRILL Dušanovi Čemezovi
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ml., Robertovi Šipkovi – Fitness kino Nova, fyzioterapeutke
Soni Kobelárovej, môjmu tímu SRTG – Nitra, priateľke Monike, mamine a všetkým, ktorí mi držia palce.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Ti, aby Ťa obchádzali
zranenia a budeme Ti všetci držať palce pri plnení si svojich
cieľov.
Vážení občania,
ak viete o niekom, koho by sme mohli odprezentovať
v Našich novinách, kľudne nám ho môžete nahlásiť, uvítame
Vaše nápady.
Mgr. Denisa Ivančíková
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NARODILI SA:

Požehnanie svätenín
Vo štvrtok večer 3. decembra sa uskutočnilo odovzdanie nového
hasičského auta pánom ministrom Robertom Kaliňákom,
nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru a následne potom
bolo požehnanie hasičského auta a symbolov svätého Krištofa,
patróna vodičov.
Veľkou pomocou v živote ľudí je používanie dopravných prostriedkov, ktoré skracujú vzdialeností, umožňujú vzájomné stretanie,
utváranie jednoty a vzájomnú komunikáciu. A keďže používaním
dopravných prostriedkov sa zdokonaľuje povedomie vzájomnej
pomoci, je vhodná príležitosť vzývať Boha o požehnanie, o pomoc a zároveň sa modliť za ľudí, ktorí ich používajú k dobru
blížnych, v prípade hasičského auta k záchrane hmotných dobier
– majetku a životov ľudí postihnutých požiarom.
Každé požehnanie je darom, zasahuje život a jeho tajomstvo a je
to dar vyjadrený slovom a jeho tajomstvom. Sú oslavou Boha za
jeho diela a dary a súčasne orodovaním Cirkvi, aby ľudia mohli
používať Božie dary v duchu evanjelia. (KKC, 1678) Požehnanie,
doslova dobrorečenie, prianie dobra, je súčasne a rovnako
slovo i dar, reč a dobro. Dobro, ktoré požehnanie prináša
je z konania Boha. Boh ho dáva ako svoj dar. Svätý apoštol
Pavol hovorí v liste Efezanom, že: „Boh Otec nás v Kristovi
požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“. Cirkev
udeľuje požehnanie, vzývajúc Ježišovo meno, pričom robí
svätý znak Kristovho kríža. (KKC, 1671) Kristus sprostredkúva
požehnanie na príhovor Cirkvi, ktorá o požehnanie prosí. Sú
znakmi starostlivosti Cirkvi o spásu jej príslušníkov. Kto ich
používa, vniká hlbšie do viery a lásky Cirkevného spoločenstva.
Neslúžia ako amulety na ochranu, ale Kristovej spáse. Cirkev
ich ustanovila na posvätenie niektorých svojich služieb, istých
stavov života, jeho najrozličnejších okolností a na posvätenie
používaných vecí, ktoré sú pre človeka užitočné.
Božie požehnanie je a bolo prítomné v celých ľudských dejinách,
môžeme o tom čítať už v spisoch Starého zákona. Ten, kto žije
v Bohu a s kým je Boh, je požehnaný, pretože Boh je prameňom
požehnania a jeho požehnanie je vždy prameňom života.
Požehnanie je vždy verejným vyznaním Božej moci a poďakovaním
za jeho štedrosť a pomoc. Človek na Božie požehnanie

odpovedá
zvelebovaním
Božieho mena. Kristus nežehnal
len ľudí. Každé požehnanie je
spojené s modlitbou Cirkvi a cez
ňu s Kristom. Kňaz vysluhuje
požehnanie modlitbou a mocou
Cirkvi. Cirkev udeľuje požehnania
v rozličných životných okolnostiach
a využíva pritom stvorené veci,
ktoré môžu byť osožné posväteniu
človeka a oslave Boha. Samotná
modlitba požehnania býva sprevádzaná osobitnými znakmi, ktoré
pripomínajú Pánovu spásonosnú činnosť. Najčastejšie používané
znaky sú: pokropenie posvätenou vodou, incenzovanie kadidlom,
znak kríža, atď.. Svätená voda nám pripomína krst i Pána Ježiša
Krista, ktorý za nás zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Požehnania sa
majú sláviť v spoločenstve miestnej Cirkvi. Posvätené veci máme
mať vo veľkej úcte, užívať ich len na to, na čo boli určené a využívať
ich dobrodenie pre duchovné potreby.
Osobitné miesto medzi požehnaniami má rodičovské
požehnanie, pri vážnych životných situáciách (sobáš, atď.).
Okrem sviatostí nám Cirkev vyprosuje a udeľuje mnohé
duchovné dobrodenia pomocou úkonov, ktoré voláme
sväteniny. Sú to poväčšine požehnania, ktoré udeľuje Cirkev
ľuďom, alebo veciam, aby slúžili duchovnému dobru veriacich.
Vyprosuje nimi duchovné dobrá a Božiu pomoc. Sväteniny
poznáme dvojakého typu: žehnania a svätenia. Žehnania sú
úkony, ktorými Cirkev vyprosuje Božie požehnanie ľuďom:
kňazské požehnanie, popolec na znak pokánia, svätoblažejské
požehnanie hrdla, kropenie svätenou vodou, požehnania
(osôb, jedla, predmetov a miest), atď.. Svätenia sú úkony,
ktorými sa zasväcuje vec alebo osoba Božej službe: kostol,
cintorín, dom, zvon, oltár, rehoľné sľuby, svätenie opátov, atď..
Sväteniami rozumieme aj posvätné predmety určené k Božej
službe: ruženec modlitebná kniha, kalich omšové rúcha, kríž,
atď.. Sväteniny vymáhajú Božie požehnanie a pomoc pre ľudí
a dávajú vnútornú hodnotu veciam určeným na Božiu.

Naši kňazi jubilanti
31. decembra oslávil meniny, náš rodák Mons. Silvester Oravec
(rodičia Štefan Oravec a Magdaléna rod. Radimáková), a na
druhý deň 1. januára 90. narodeniny. Narodil sa 1. januára
1926 v Gáni, ordinovaný na kňaza bol 4. júna 1967, kaplánom
bol od r. 1967 Dunajskej Strede, od r. 1969 Galante, potom
administrátor od r. 1971 Dlhej nad Váhom, od r. 1974
Sládkovičove, od r. 1980 v Jelke, v r. 1999 bol menovaný za
farára v Jelke, v r. 2006 dostal titul Cappellanus Sue Sanctitatis.
Od roku 2008 je na odpočinku v Galante – DD Patria.
25. marca oslávi meniny Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD.,
ktorý má korene v našej obci, bývajú tu jeho rodičia (Eduard
Bublinec a Anna Bublincová rod. Macová) . 31. marca oslávi
50. rokov života. Narodil sa 31. marca 1966 v Bratislave,
bývalý generálny vikár Bánskobystrickej diecézy. Bol jedným
z kandidátov na Banskobystrického sídelného biskupa, po
smrti otca biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Za kňaza ho vysvätil

26. augusta 1990 v kostole sv. Michala Archanjela vo Vyhniach
Bánskobystrický sídelný biskup Mons. Rudolf Baláž. Najprv
pôsobil ako kaplán v Lazanoch, od novembra 1990 do augusta
1992 bol kaplánom na Detve. Potom do júna 1995 bol na
štúdiách katechetiky v Ríme, kde na Saleziánskej univerzite
získal titul ThLic.. Od júla 1995 bol farárom v Pitelovej. Od
septembra 1995 prednášal na Teologickom inštitúte v Banskej
Bystrici - Badíne. V roku 1999 na RKCMBF UK v Bratislave
získal tituly ThDr. a PhD.. Od októbra 2004 riaditeľ Diecézneho
Katechetického úradu V Banskej Bystrici. Od mája 2006
do marca 2008 farár na Donovaloch. V apríli 2008 sa stal
generálnym vikárom a od 28. júla 2011 Banskobystrickým
diecéznym administrátorom. V súčasnosti pôsobí od júla 2013
ako farár vo farnosti Brusno. Biskupský vikár pre katechizáciu
a novú evanjelizáciu.
Mgr. Miroslav Kováč
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Rudolf Radimák

OBECNÉ OZNAMY
Úradné hodiny na Obecnom úrade v Gáni:
Pondelok:
Utorok: 		
Streda: 		
Štvrtok: 		
Piatok: 		

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

Otváracie hodiny v Obecnej knižnici:
Pondelok:
16.00 - 16.30

JUBILANTI NAŠEJ OBCE:
za IV. štvrťrok 2015

60 roční:

65 roční:

Pavol Vlkovič
Anton Tibenský

Tibor Sako
Kveta Bednárová

70 roční:

85 roční:

Ing. Viera Janská

Helena Lipovská

Srdečne blahoželáme !!!

DO 31. JANUÁRA 2016 JE POTREBNÉ ...
Podľa zákona 582/2004 Z.z je povinnosťou podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa.
Daň z nehnuteľnosti:
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorý počas roka 2015:
– kúpil resp. predal nehnuteľnosť
– kúpil resp. predal pozemok /ornú pôdu, záhrady/
– bolo mu vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie
– získal nehnuteľnosti dedením
– prípadne nastali iné zmeny

Daň za psa:
Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník,
ktorý počas roka 2015:
- si zaobstaral psa,
- prípadne počas roka stratil psa / vtedy je potrebné
vrátiť známku, ktorá bola pridelená obcou/

K podaniu daňového priznania je potrebné priniesť list vlastníctva od nehnuteľností.
Vyrúbená daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti výmeru resp. pri daniach nad 16,60 € podľa rozpisu na doručenom rozhodnutí.
V prípade, ak táto povinnosť nebude splnená v danom termín, správca dane bude postupovať podľa zákona 511/1992 Z.z vyrúbením
sankčných úrokov.
UPOZORNENIE: Upozorňujeme občanov, ktorí nevyrovnajú svoje nedoplatky do 29.02.2016, budú tieto vymáhané
formou exekučných konaní.

ZVÝŠILI SME POPLATOK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
Dňa 26.11.2015 na zasadaní OZ sme schválili dodatok č.2 k VZN č. 83 ktorým sme zvýšili poplatok za vývoz komunálneho odpadu
a to na 0,028 na deň na osobu, čo znamená, že ročný poplatok na rok 2015 za osobu bude 10,25.-€
Dôvodom zvýšenia poplatku je neustále sa zvyšujúca produkcia komunálneho odpadu aj napriek možnosti separovania.
Obec ročne zaplatí firme A.S.A s.r.o. Trnava za vývoz vyprodukovaného odpadu cca 17.000.-€.Táto suma zahŕňa výdavky
za vývoz – komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek
(stavebný odpad, objemový, sklo, plasty, pneumatiky, oleje).
Výška vybratých poplatkov od občanov za komunálny odpad
za rok 2015 je 5418.-€
Po zvýšení bude výška vybratých poplatkov cca 8220.-€, ktorá
stále nebude postačujúca na pokrytie nákladov za vývoz odpadu.
Novinkou od roku 2016 bude poplatok za vývoz stavebného
odpadu a to 0,030€ za 1 kg odpadu. Táto sadzba vyplýva
z novely zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
– zákon o odpadoch.
Porovnanie produkcie odpadu:
Komunálny odpad zmesový

Rok 2013

Rok 2014

180,03 t

191,74 t

Touto cestou vám opäť dávame do pozornosti ako triediť
odpad:
K PET – FĽAŠIAM DO VRIEC JE POTREBNÉ DÁVAŤ:
PET – flaše, tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov, konzervy,
obaly od saponátov a čistiacich prostriedkov, obaly a sakle
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 oznamu snažili separovať zložky a tak pomohli znížiť množstvo vývozu komunálneho odpadu.
Od 02.02.2015 obec začala aj so zberom kuchynských olejov
z varenia a vyprážania. Kuchynské oleje je potrebné zlievať do
umelých fliaš /pet fiaš – od minerálnych vôd prípadne olejov/,
ktoré môžete priniesť na obecný úrad počas úradných hodín.
Jana Luptáková
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