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NAŠE NOVINY
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Dňa 22.5.2014 sa konalo XXVI. Zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom boli prijaté tieto uznesenia:
Uznesenie č. 288/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, na návrh Protestu prokurátora č. Pd 18/14/2202 zo dňa 14.4.2014
ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Gáň č. 81/2013 o chove a držaní zvierat.
Uznesenie č. 289/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A. b e r i e na vedomie Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Gáň ku dňu 22.5.2014
B. s c h v a ľ u j e
ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.: 139/2012, 149/2012, 222/2013, 268/2013 bod 2, 271/2014, 277/2014, 278/2014,
279/2014, 280/2014, 281/2014, 282/2014, 283/2014, 285/2014, 286/2014, 287/2014
ponechať v sledovaní úlohy schválené uznesením č.: 36/2011 - úloha trvalá, 70/2011 - úloha trvalá, 73/2011 - termín najbližšie
zasadnutie OZ, 93/2011 - úloha trvalá, 101/2012 - úloha trvalá, 187/2012 - úloha trvalá, 284/2014 - termín najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 290/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A. schvaľuje Záverečný účet obce Gáň za rok 2013 a celoročné hospodárenie obce Gáň za rok 2013 bez výhrad
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 144 809,25 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na tvorba
rezervného fondu 144 809,25 €
B. berie na vedomie správu audítora za rok 2013.
C. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013
Uznesenie č. 291/2014 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
A) Správu o výsledkoch kontroly fakturovaného výkonu stavebného dozoru na stavbe multifunkčného ihriska bez pripomienok
B) Správu o výsledkoch kontroly vývozu inertného odpadu veľkokapacitným kontajnerom prostredníctvom obce pre občanov bez pripomienok
C) Správu o výsledkoch kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bez pripomienok
1.

-

Uznesenie č. 292/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, Konštatuje, že
Na základe výstupov hlavnej kontrolórky obce dochádza opakovane:

K porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov,

K neplneniu si povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,

K nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce,

K predkladaniu nepravdivých informácii obecnému zastupiteľstvu
K schvaľovaniu Viacročného rozpočtu obce Gáň na roky 2014-2016 obecné zastupiteľstvo pristupuje v ý h r a d n e z dôvodu
zabezpečenia plynulého chodu obce, poskytnutia dotácii a možnosti ich čerpania.
Starostkou obce predložený Návrh viacročného rozpočtu na r. 2014-2016 je v súlade s §10 ods. 7 zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a celkový rozpočet obce je vyrovnaný a z toho
bežný rozpočet je prebytkový vo výške 65 220,00 € a kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 17 450,00 €
B. Schvaľuje rozpočet obce Gáň vrátane programov a podprogramov na rok 2014, kde príjmy predstavujú finančný objem 612 599,00 €
a výdavky 612 599,00 € s p r i p o m i e n k o u
Kapitálové výdavky
Program 451 položka 717001 budovanie miestnych chodníkov – Brakoň sa z 30.000 € z n i ž u j e na 0 €
Program 451 položka 717002 rekonštrukcia chodníkov od železničnej stanice po materskú školu sa z 0 € z v y š u j e na 30.000 €
C. Berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2015-2016
Uznesenie p. starostka podpísala aj napriek poškodzovaniu svojho dobrého mena z dôvodu, aby sa mohlo robiť na rozvoji obce
a nebrzdila sa činnosť občianskych združení. Obec nemôže nehospodárne nakladať s finančnými prostriedkami, keď sa žiadne investície
nerobia vďaka nepodporeniu starostkiných návrhov zo strany určitých poslancov.
Uznesenie č. 293/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
a./ KONŠTATUJE
1. uznesením č. 222/2013 zo dňa 22.8.2013 schválilo OZ realizáciu dvoch plážových volejbalových ihrísk
2. dňa 20.02.2014 predložila starostka obce na rokovanie OZ položkový súpis výdavkov potrebných na dokončenie výstavby vyššie
uvedeného športoviska v celkovej výške 15.000,00 €
b./ SCHVAĽUJE
použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce maximálne vo výške 15.000 € na dokončenie výstavby volejbalových ihrísk (vrátane
dopravy, odvoz zeminy a terénne úpravy (vyrovnanie terénu +tráva))
Uznesenie č. 294/2014, 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 2.polrok 2014.
Uznesenie č. 295/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, Berie na vedomie
Správu predsedu komisie verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

1.

Uznesenie č. 296/2014, 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 3 964,00 € na:
Projekt č. 1 – Výročná členská schôdza s určením na nákup plakiet pre ocenených hasičov vo výške 120,00 €
Projekt č. 2 - Návšteva technického a prírodovedného múzea – Bratislava na dopravné náklady vo výške 280,00 €
Projekt č. 3 - Hasičská veľkonočná veselica – náklady na ozvučenie vo výške 280,00 €
Projekt č. 4 - Hasičské súťaže s určením na výdavky na úhradu štartovného a nákup športového oblečenia pre hasičov (športová
uniforma, športová obuv tretry, tričká s logom, prilba športová, opasok ľahký a športová uniforma detská) spolu vo výške 2 624,00 €
Projekt č. 5 - Relaxačný deň členov DHZ v Galandii s určením na úhradu vstupu do zariadenia vo výške 360,00 €
Projekt č. 6 - Kondičné previerky členov DHZ Gáň s určením na úhradu vstupu do zariadenia vo výške 300,00 €.
Z rozpočtu obce na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami
vo výške 2600 € /náklady súvisiace z prevádzkou hasičského auta/.
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Uznesenie č. 297/2014, 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 c h v a ľ u j e dotáciu z rozpočtu obce pre
FK Slovan Gáň vo výške 11 900,00 € s účelovým určením podľa prílohy č. 1
Uznesenie č. 298/2014, 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 c h 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 exteriéri 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. 299/2014, 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 2 350,00 € na:
Projekt č. 1 - Návšteva divadelného predstavenia dopravné náklady vo výške 300,00 €
Projekt č. 2 – Návšteva termálneho kúpaliska dopravné náklady vo výške 700,00 €
Projekt č. 3 – Relaxačný pobyt dopravné náklady vo výške 600,00 €
Projekt č. 4 – Poznávací zájazd dopravné náklady vo výške 750,00 €
Uznesenie č. 300/2014, 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 1 070,00 € € na:
Projekt č. 1 – Výstava ovocia a zeleniny náklady na ceny pre víťazov vo výške 250,00 €
Projekt č. 2 – Výstava Trenčín - JADRADA dopravné náklady vo výške 200,00 €
Projekt č. 3 – Výstava Bratislava – FLÓRA dopravné náklady vo výške 150,00 €
Projekt č. 4 – Výstava Nitra - GARDENIA dopravné náklady vo výške 150,00 €
Projekt č. 5- Výstava Trenčín – Jablko a hruška roka dopravné náklady vo výške 200,00 €
Projekt č. 6 – Ukážky rezu ovocných drevín, aranžovania zo živých kvetov a ukážka výroby vencov – odmena pre prednášajúceho
Uznesenie č. 301/2014, 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 1 500,00 € na:
Projekt č. 1 – výlety na pútnické miesta dopravné náklady vo výške 1 000,00 €
Projekt č. 2 – Kultúrne a turistické akcie mládeže dopravné náklady vo výške 400,00 € a občerstvenie vo výške 100,00 €.
Uznesenie č. 302/2014, 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 3 000,00 € na:
Projekt č. 1 – Pravidelné stretnutia juniorov a seniorov a členov OZ s účelovým určením na prenájom ľadovej plochy vo výške 3 000,00 €
Uznesenie č. 303/2014, 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 2 800,00 € na:
Projekt č. 1 – Spoznávací zájazd Tropicarium a ZOO Budapešť s určením na dopravné náklady vo výške 700,00 €
Projekt č. 2-Spoznávajme krajinu a športujme na dopravné náklady vo výške 1 500,00 €
Projekt č. 3- Dedinská zábava – Katarínska a Majáles náklady na ozvučenie vo výške 400,00 €
Projekt č. 4- Splav náklady na prenájom lodí vo výške 200,00 €
Uznesenie č. 304/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e dlhodobý prenájom nehnuteľnosti pre Dobrovoľný hasičský zbor Gáň, so sídlom
Gáň č. 23 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využitia nebytových priestorov výlučne na činnosť DHZ a to na pozemku parc.č.
49/5 o výmere 1522 m2, k.ú. Gáň, zapísanej na LV č. 533 na dobu neurčitú za cenu 1 Euro ročne a s ďalšími podmienkami stanovenými
v návrhu Zmluvy o nájme, ktorý je v prílohe tohto uznesenia.
Uznesenie č. 305/2014, Obecné zastupiteľstvo obce Gáň v súvislosti s rekonštrukciou chodníka od železničnej stanice po materskú školu
s c h v a ľ u j e podmienky zadania pre projektanta nasledovne: Šírka chodníka 120 cm; Parkovisko pred MŠ; Pôvodný povrch – betón
z chodníka použiť ako podklad vo forme drte; Šedá zámocká dlažba; Umiestnenie v rovine terénu; Doriešenie zábran cestného mostného
telesa; Súčasťou projektu vjazd do každého domu – zvlášť vyčísliť; Vypracovanie rozpočtu k projektu; Vypracovať výškopis, polohopis;
Návrh projektu predložiť poslancom k schváleniu. T: do 10 dní po dodaní návrhu
Info OcÚ

Voľby do európskeho parlamentu
V sobotu dňa 24.05.2014 sa uskutočnili voľby do európskeho parlamentu. Ako sme hlasovali?
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:
602
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
69
Počet odovzdaných obálok
69
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
69
Volebná účasť v %
11,46 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
SMER- sociálna demokracia
23 hlasov
Strana demokratického Slovenska
Kresťanskodemokratické hnutie
11 hlasov
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Strana TIP
7 hlasov
Európska demokratická strana
SDKÚ – Demokratická strana
7 hlasov
Kresťanská Slovenská Národná Strana
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska
5 hlasov
Magnificat Slovakia
Slovenská národná strana
3 hlasy
7statočných regionálna strana Slovenska
MOST-HÍD
3 hlasy
Strana maďarskej komunity

3

2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
2 hlasy

NAŠE NOVINY
Rozpočet na rok 2014
Dňa 22.5.2014 bol poslancami OZ schválený rozpočet obce Gáň na rok 2014 a na vedomie zobrali návrh rozpočtu na
roky 2015-2016.
Schválený rozpočet:
Bežné príjmy spolu
503 319,00 €
z toho:
Daňové príjmy – dane z majetku
475 670,00 €
Nedaňové príjmy – administratívne poplatky 5 650,00 €
Daňové príjmy – dane za špeciálne služby
6 400,00 €
Nedaňové prímy – úroky
200,00 €
Nedaňové príjmy – z prenájmu
2 380,00 €
Tuzemské bežné granty a transfery
13 019,00 €
(dotácie zo štátu na prenesený výkon štátnej moci)
Bežné výdavky spolu
z toho:
Program Plánovanie, manažment, kontrola
Program Propagácia, marketing
Program Interné služby obce
Program Služby občanom
Program Bezpečnosť, právo a poriadok
Program Odpadové hospodárstvo

438099 €
34 023,00 €
1 010,00 €
14 175,00 €
7 370,00 €
12 500,00 €
28 275,00 €

Program Miestne komunikácie
Program Materská škola
Program Kultúra a šport
Program Údržba verejnej zelene
Program Sociálne služby
Program Administratíva

Kapitálové výdavky spolu
174500 €
z toho:
Budovanie kamerového systému
7 000,00 €
Rekonštr. Miest. chodníkov od MŠ po žst 30 000,00 €
Projektová dokumentácia ku chodníkom
2 000,00 €
Budovanie detského ihriska MŠ (altánok)
2 000,00 €
Budovanie nových priestorov dvora KD
100 000,00 €

Projektová dokumentácia ku dvoru KD
Dofinancovanie multifunkčného ihriska
Budovanie volejbalového ihriska
Prípojky na vodovod a kanalizáciu

21 775,00 €
95 735,00 €
96 990,00 €
10 910,00 €
9 263,00 €
115 972,00 €

8 000,00 €
10 200,00 €
15 000,00 €
300,00 €

V rámci bežných výdavkov obec okrem stále sa opakujúcich režijných výdavkov plánuje v roku 2014 nákup
kompostérov pre občanov, ktorí o neho prejavili v dotazníku záujem, nákup smetných nádob na vývoz TKO, montáž
zvodidiel (pri p. Štefunkovi), nákup skladacích altánkov k pivným súpravám, dokúpenie strojového zariadenia (zberača
lístia, krovinorezu), smetných nádob umiestnených do dediny, lavičky na detské ihrisko a výdavky na začatie opráv
oplotenia cintorína. Okrem výdavkov obce, obec v zmysle VZN č. 77/2013 o poskytnutí dotácii poskytla z rozpočtu obce
dotácie pre občianske združenia pôsobiace v obci v celkovej výške 51 680,00 Eur.
Záverečný účet obce
Dňa 22.5.2014 obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Gáň za rok 2013 bez výhrad.
Obec v roku 2013 hospodárila nasledovne:
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013 v €

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu

508 182,47
324 809,94
183 372,53
0
38 563,28

Kapitálový rozpočet

-38 563,28

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

144 809,25

Vylúčenie z prebytku

Obec v roku 2013 skončila
s prebytkom rozpočtu vo výške
144 809,25 Eur, ktorý sa použil na
tvorbu rezervného fondu obce.
V rámci kapitálových výdavkov
obec v roku 2013 uskutočnila:
- Nákup osobného automobilu
- Nákup čerpadla PS 12 pre hasičov

0

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce

144 809,25
0
0

- Nákup športového zariadenia do
klubovne

0

- Začala budovať volejbalové ihrisko

508 182,47
363 373,22
144 809,25

4

- Nákup interaktívnej tabule do
materskej školy.
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Mesiac máj sa v našej obci niesol v znamení viacerých
podujatí. V predvečer 1. mája sme sa zišli pred obecným
úradom, kde deti pestrofarebnými stužkami ozdobili „májku“
a siláci od hasičov ju za zvuku harmoniky a spevu úspešne
postavili. Následne sme sa pod taktovkou hudby presunuli
na dvor kultúrneho domu, kde sme sa občerstvili, posedeli
a pokračovali v zábave.
Ako to už býva, po zábave prichádza práca. Tá prišla
v podobe obecnej brigády, dňa 1. mája 2014 , kedy sme si
„dočistili starý cintorín“. Zišlo sa nás 70 občanov - starých,
mladých aj detí . Brigádu sme zavŕšili debatou pri dobrom
guláši a s dobrým pocitom, že máme zase krajší
vstup do dediny. Spokojní s výsledkom sme boli všetci – od p. farára Tvrdého, cez p. starostku, hasičov, členov občianskych
združení - Jednoty dôchodcov, Mládež Gáň, Katolíckej jednoty, Záhradkárov a ostatných zúčastnených.

Ďalším kultúrnym podujatím bola návšteva Divadla A. Bagara v Nitre 5. mája 2014.
Oddýchli sme si a nasmiali sme sa pri komédii „Sudcove starosti“.
V druhú májovú sobotu sme sa opäť
stretli v kultúrnom dome. Tentoraz bola
sála zaplnená samými ženami, ktoré
prijali naše pozvanie na malé posedenie
pri kávičke a zákusku pri príležitosti dňa
matiek. K našim mamičkám a babičkám
sa najprv prihovorila milým slovom p.
starostka a so svojimi myšlienkami sa
s nami podelil aj
p. farár Ľuboš Tvrdý. V tento deň sme si uctili naše mamičky, babičky hudobným
vystúpením, a to hrou na husle, recitačným vystúpením našich školákov a nakoniec sa
odprezentovali aj deti z našej materskej školy. Veríme, že sa naše mamičky s nami dobre
cítili a naše pozvanie príjmu aj na budúci rok.
Seniori relaxujú

Je dobrým zvykom, že každoročne naši seniori načerpávajú novú pozitívnu energiu na relaxačných jednodňových, ale i na
týždňových zájazdoch a pobytoch.
7. júna 2014 sme navštívili termálne kúpalisko v Gyori, 14. Júna 2014 sa takmer všetci členovia ZO JDS zúčastnili posedenia pri
guláši spojeného s vystúpením hudobnej skupiny ZETEPÁCI zo Seredi. V dňoch 16.-.21. júna 2014 sa 19 – ti členovia zúčastnili
relaxačného pobytu v Jasnej, kde sme absolvovali výstup na Chopok, návštevu Jaskyne Slobody spojenú s turistickou trasou Jasná –
pamätník J . Švermu, návštevu vojenského cintorína, návštevu banského múzea v Liptovskom Jáne ako i plavbu loďou Fatima po
Liptovskej Mare. Vrátili sme sa s krásnymi zážitkami so spoločne prežitých 6 dní.
V ďalšom období plánujeme 2. dňový poznávací zájazd na Kysuce, návštevu divadelného predstavenia v Nitre, ale aj relaxačné
kúpanie v Gyori.
Irena Michalčíková, ZO JDS Gáň
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A je tu koniec školského roka. Deväť mesiacov ubehlo v materskej škole veľmi rýchlo a naše detičky sú znova bohatšie o mnohé
vedomosti a skúsenosti, ktoré počas týchto mesiacov nazbierali. Na stránkach obecných novín sme sa s Vami pravidelne delili o zážitky
a inak tomu nebude ani teraz.
V jeden aprílový piatok navštívil našu materskú školu sokoliar. Priniesol so sebou veľké množstvo dravých vtákov a oboznámil
deti s ich spôsobom života. Detičky boli zvedavé na ich let, mohli niektoré vtáky nakŕmiť a podržať na svojej ruke. zvedavé na ich let,
mohli niektoré vtáky nakŕmiť a podržať na svojej ruke.
22. apríla sme spolu oslávili Deň Zeme.
Pri tejto príležitosti sme v škôlke privítali pani
I. Kilianovú spolu s kamarátom Adamkom,
dozvedeli sme sa užitočné informácie o vode
a zvieratkách, ktoré pri nej žijú a symbolicky
sme vyčistili „riečku“ v MŠ. No a neskôr mali
pani učiteľky na školskom dvore pre detičky
pripravené úlohy ako sadenie semienok,
spoznávanie rastlín, ovocia a zeleniny, či
Sokoliar v MŠ
Deň Zeme s Adamkom
chytanie rybičiek v „potôčiku“, ktorými sme
prispeli k ochrane našej prírody.
Máj bol pre malých škôlkarov veľmi rušným mesiacom. Navštívili hvezdáreň v Hlohovci, staršie deti za zúčastnili
preventívneho projektu Póla radí deťom, ktorý organizuje PZ SR a je zameraný na bezpečné správanie v rizikových
situáciách, mladšie deti si pripravili program ku Dňu veselých zúbkov, ktorý predviedli svojim rodičom.
„Moja milá mamička, už dlho ti chcem niečo veľmi dôležité povedať...“ Týmito slovami pozývali naši škôlkari svoje
mamičky na veľkú slávnosť. Privítali ich v materskej škole a pri príležitosti Dňa matiek im vyjadrili svoju lásku cez krásne
básničky, pesničky a scénky. O deň neskôr sa staršie detičky zúčastnili aj na Dni matiek organizovaným obcou.
Začiatok júna je
pre
deti
veľkým
sviatkom - oslavujú
MDD. Ani my sme na
naše detičky nezabudli
a pripravili sme pre ne
bohatý
program.
Zúčastnili sa súťaže v
kreslení na asfalt, ktorú
organizovala
COOP
Jednota a za svoje
Deň matiek
Deň matiek
výkony boli bohato
odmenené. Čakali ich súťaže na školskom dvore, ktoré sa niesli v duchu známej rozprávky „Medovníkový domček“,
divadielko, medovníčky a cukrová vata. A v popoludňajších hodinách ich potešilo interaktívne vystúpenie žongléra Alexa.

Vystúpenie žongléra

MDD

Na konci školského roka slávime s predškolákmi rozlúčkovú slávnosť. Tá tohtoročná sa
konala 27.6.2014. Tento rok sa s našou materskou školou lúči 6 predškolákov, ktorým za celý
kolektív MŠ želám veľa úspechov na základnej škole a už teraz sa tešíme na nové prírastky do
našej malej „škôlkarskej rodiny“.
Mgr.Martina Ötvösová
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Posledný májový piatok patril našim deťom, v rámci ktorého sme oslávili sviatok všetkých detí.
Zišli sme sa na ihrisku, aby sme si zašportovali, zabavili sa či zatancovali.
Deti zabávali animátori, ktorí im urobili detskú diskotéku, pomaľovali im rozžiarené tváričky.
Každé dieťa si okrem krásnych zážitkov odnieslo domov aj balíček sladkostí a balón v podobe zvieratka,
kvietky či meča. Už teraz sa tešíme na budúcoročné oslavy dňa detí v obci Gáň.
Inf OcÚ

Posledné 3 mesiace sa v našom združení niesli v športovom duchu. Začiatkom apríla sme sa zúčastnili
volejbalového turnaja vo Veľkej Mači, ktorý sa nám podarilo vyhrať. Bol to prvý ročník, fantastická organizácia so
super atmosférou nás presvedčili vrátiť sa aj o rok.
V miestnej klubovni „Posilka“ sa tento rok uskutočnilo aj prvé meranie síl chalanov a dievčat z obce
o vecné ceny a titul „Silák“. 15 odvážlivcov, z toho 4 dievčatá, si zmerali sily v šiestich kulturistických disciplínach.
Najlepšie vyladenú formu pred letom preukázali víťazi, z mužov Marcel Čakvári a zo žien Dominika Horváthová
ktorí zvíťazili ako sa hovorí „o parník“. Víťazom i zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na ďalšie meranie síl,
ktoré sa uskutoční už čoskoro.
Prvú májovú sobotu sme už ako tretí ročník pripravili pre mladých ale i tých starších zábavu v kultúrnom
dome. Takmer 70 ľudí, skvelý DJ s videoprojekciou, dobrá zábava a vyše 100,00 € vyzbieraných na dokončenie
volejbalového ihriska formou tomboly zaručilo spokojnosť nie len nás organizátorov.
Tento rok sme pre Vás zorganizovali aj cykloturistiku. Škoda len malej účasti, ale my zúčastnení si
sťažovať nemôžeme. V nohách sme nechali takmer 50 km a z Gáňu sme si spravili kolečko cez Kaskády, Sereď,
Čepeň a späť. Ako to už býva zvykom, po „robote“ príde hlad, a tak sme tento náročný deň zakončili opekačkou
na miestnom ihrisku. Aj keď účasť nebola vysoká, chystáme podobnú akciu aj v budúcnosti a dúfame že sa na
bicykloch zídeme v hojnejšom počte.
Ako isto viete, v obci sa uskutočnil Beh Gáňom, ale o tom určite písali v inom článku. Nám ako správnym
športovcom nestačilo, a tak sme sa vybrali reprezentovať aj do Horných Salíb na obdobnú akciu: Hornosalibská desiatka.
6 členov nášho združenia a jedna sympatizantka sme si dali tzv. „do tela“ na 10 km trati. Opäť perfektná akcia so super
koncom keďže Andrea Hatašová vyhrala svoju kategóriu a odniesla si trofej za prvé miesto.
V ostatku leta nás čakajú ďalšie akcie, o ktorých report Vám prinesieme v najbližších novinách. Prajeme Vám
krásne leto, hlavne v znamení športu.
Bc. Michael Lancz, člen OZ Mládež Gáň
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Úspešná sezóna za nami
Sezóna 2013/2014 je za nami. Naši žiaci prekročili svoj tieň a dosiahli obrovský úspech. Z celkového počtu 20 mužstiev sa
umiestnili na konečnom 3. mieste, začo im patrí náš obdiv a naša vďaka. Úspešne reprezentovali seba, obec a klub FK Gáň. Tento
úspech dosiahli ako jeden tím, keď hrali a bojovali vždy jeden za druhého. Do každého zápasu išli namotivovaní a vždy na 100%. Azda
až na 2-3 výnimky - zápasy doma s Jelkou a Čiernou Vodou a zápas v Kráľovom Brode, kde svojim prístupom k zápasu, nasadením,
koncentráciou a absenciou tímovej hry neboli úspešní tak, ako byť mohli. Asi najviac nás potešil zápas doma proti chlapcom z Trstíc,
v ktorom dohrávali ¾ zápasu v oslabení o jedného hráča a aj napriek tomu svojim nasadením a bojovnosťou dokázali súpera poraziť
v pomere 2-1. Ďalej ako jediný tím dokázali obrať o body a streliť 3 góly neskorším víťazom celej súťaže, chlapcom z Paty po remízach 11 a 2-2.
Naopak asi najviac nás mrzí posledný, pre niektorých chlapcov „rozlúčkový“ zápas v Čiernej Vode na ktorý sme sa pozbierali iba
10, no aj napriek tomu sme odohrali kvalitný zápas, ktorý skončil remízou 1-1.

Body a výsledky v kategórii žiakov však nie sú
rozhodujúce. Niektorí ľudia kladú dôraz práve na tieto
pre nás nepodstatné čísla a vyvíjajú na deti tlak, ktorý
môže byt kontraproduktívny a v konečnom dôsledku
viac uškodiť ako pomôcť. Výsledky sa dostavia potom,
čo si deti budú zodpovedne plniť svoje povinnosti
a úlohy na ihrisku či už v tréningu, alebo v samotnom
zápase, čo naši žiaci v tejto sezóne naplno dokázali
a boli úspešní. Výsledky sa dostavia automaticky a sú
iba vyvrcholením úsilia a snahy nás všetkých, ktorí sa
žiackemu futbalu venujeme.
Našim cieľom pred uplynulou sezónou bolo
streliť gól v každom zápase, čo sa aj podarilo. Ďalej
sme sa snažili naučiť deti zodpovednosti, disciplíne
a tímovej hre. Myslím si že vzhľadom na umiestnenie
na konci súťaže sa nám to tiež celkom podarilo.
Aj&keď nikto nie&je taký dobrý, aby nemohol byť ešte
súťaž
lepší. v držaní piva

naši občania
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klub
F C Pata
F C Jelka
F K Gáň
F K Veľká Mača
TJ Družstevník Trstice
F K Šintava
T J Čierna Voda
Š M Kráľov Brod

Výsledky majstrovských zápasov 2013/2014
Gáň-Šintava
Gáň-Veľká Mača
Trstice-Gáň
Pata-Gáň
Gáň-Kráľov Brod
Gáň-Čierna Voda
Šintava-Gáň
Gáň-Jelka
Veľká Mača-Gáň
Jelka-Gáň
Gáň-Trstice
Kráľov Brod-Gáň
Gáň-Pata
Čierna Voda-Gáň

2-0 (2-0) 23.03.2014 Góly: Danišovič,Škvarek
2-1 (2-1) 30.03.2014 Góly: Danišovič,Škvarek
1-3 (0-2) 05.04.2014 Góly: Škvarek,Danišovič,Filipčík
1-1 (1-1) 13.04.2014 Gól: Danišovič
5-1 (1-0) 17.04.2014 Góly: Danišovič, Horák, Polgár,
Škvarek, Filipčík
1-3 (0-2) 20.04.2014 Gól: Tóth
2-4 (0-2) 26.04.2014 Góly: Horák 2, Šipkovský, Polgár
2-5 (2-4) 01.05.2014 Góly: Danišovič, Filipčík
2-5 (1-0) 03.05.2014 Góly: Voros Mano, Polgár, Horák,
Danišovič, Filipćík
5-1 (2-1) 11.05.2014 Gól: Filipčík
2-1 (1-1) 18.05.2014 Góly: Škvarek, Komačka ČK Filipčík
0-5 (0-3) 25.05.2014 Góly: Škvarek, Komačka, Polgár, Kača,
Šipkovský
2-2 (0-1) 01.06.2014 Góly: Filipčík 2
1-1 (1-1) 08.06.2014 Gól: Škvarek

našiAktuálna
občaniatabuľka - Umiestnenie o 1-8 miesto
Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
10
8
6
6
4
3
0

R
2
1
3
1
1
3
2
1

P
0
3
3
7
7
7
9
13

Skóre
37 : 3
60 : 14
36 : 25
30 : 31
27 : 30
31 : 29
32 : 51
16 : 86

Body
38
31
27
19
19
15
11
1

+ Body
17
10
6
-2
-2
-6
-10
-20

Naša hra a výkony jednotlivcov neunikli pozornosti ďalších ľudí. Postupne sa do výberov OBFZ Galanta dostali naši hráči - Komačka Patrik,
Filipčík Jaroslav, Renáč Adrián, Tóth Erik, Škvarek Tomáš a Danišovič Kristián. Mať zastúpenie v okresnom výbere je tiež pekný úspech a pre
ďalších chlapcov dôkaz, že snaha sa vypláca.
ujo s koníkom
Ako som písal už v minulom článku, k dispozícii máme hráčov minimálne na nasledujúcu sezónu. Zatiaľ sa k nám pripojili Dančo David, Linek
Filip a Kanko Tomáš. Všetci títo traja chlapci majú potenciál a predpoklady na to, aby sa z nich stali futbalisti. Vítané sú u nás všetky deti od 10
rokov, ktoré majú záujem o futbal a chcú sa naučiť niečo nové. Začiatok letnej prípravy je naplánovaný na 1.7.2014.
V stredu 11.6.2014 sme zorganizovali za podpory rodičov, všetkých hráčov a obce, ktorá nám dala k dispozícii budovu ihriska grilovačku, kde
sme oslávili skončenú, pre nás mimoriadne úspešnú sezónu a dopriali sme tímu zaslúžený niekoľkotýždňový oddych. Ďalej sme sa rozlúčili
s chlapcami, ktorí u nás po sezóne skončili. Každý z nich dostal spomienkové tričko s podpismi všetkých spoluhráčov a trénerov. Keďže sa nám
vytvoril silný kolektív a dobrá partia, všetci sa dobre bavili a odchádzali spokojní a najedení.
Po skončení sezóny v kategórii žiakov skončili 4 chlapci - Danišovič Kristián, Filipčík Jaroslav, Kača Igor a Póša Marcel. Touto cestou sa im
chceme poďakovať za ich prínos pre tím a zaželať veľa úspechov do ďalšieho futbalového života. V poslednej sezóne sa stali ťahúňmi a je teraz na
mladších hráčoch, aby zaujali ich miesta a stali sa oporami mužstva pre sezónu 2014/2015.Hlavne Kiko a Jarko sa za tie 3 roky stali hráčmi, ktorí
DHZ
deti v tréningu a v zápase išli ostatným príkladom, ktorí nám budú nesmierne chýbať a na ktorých budeme ešte dlho spomínať. Bolo
svojim
nasadením
nám potešením a cťou pracovať práve s takýmito chlapcami.
Erik Strapáč
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Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasie usporiadateľom prialo a na štart hlavného behu sa postavilo 127 ľudí.
Na behu zdravia sa zúčastnilo 27 bežcov a ďalších 59 účastníkov mali rámcové behy žiakov a dorastu. Spolu sa tak počet účastníkov
vyšplhal na 211, čo je o 49 viac ako vlani. Potešujúce je aj to, že z celkového počtu bolo 54 bežcov z Gáňu, z toho dvanásti bežali
v hlavnom behu. Tieto čísla sú povzbudením pre 40-členný organizačný tím pod vedením Jozefa Butka a zároveň záväzkom zdvíhať latku
aj v nasledujúcich ročníkoch.
Súťažný program otvoril beh mladších žiakov a žiačok na 400 metrov za účasti 18 detí. Prvými víťazmi boli Richard Varga a Lucia
Hindáková. Súťaže detí predškolského veku vyhrali Natália Tvrdá a Denis Marhofer.
Hladký priebeh podujatia by nebol možný bez štyroch desiatok dobrovoľníkov, ktorí sa starali o to, aby bolo o bežcov postarané na
trati aj mimo nej. Zabezpečenie trate mal na starosti tím okolo Petra Suchopu. Meranie časov a určovanie poradia zabezpečoval hlavný
rozhodca Čaba Šemetka spolu so svojimi študentkami z Gymnázia Janka Matúšku v Galante a štartérom Mariánom Marczibányim.
Registráciu účastníkov, spracovanie výsledkov a tlač diplomov zaisťoval Jozef Lipovský, ktorému pomáhali študentky zo Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v Galante.
Zdravotníkom pretekov bol Branislav Holček a na občerstvovacej stanici pomáhali bežcom Ivana Baloghová a Miriam Jarošová.
Komentátorskú taktovku mali v rukách Anna Kivarothová a počas hlavných pretekov aj Peter Tomič, známy aj pod prezývkou Mano.
Atmosféru na podujatí spríjemnil aj galantský spevák Peter Fahn a zabudnúť nemožno ani na Jána Kolárika, ktorý zabezpečoval šatne
a sprchy na futbalovom ihrisku, ako aj parkovacie plochy pri ihrisku a Eriku Liptaiovú, ktorá zabezpečovala poriadok v Kultúrnom dome.
Veľké poďakovanie za získanie množstva vecných cien pre účastníkov Behu Gáňom patrí miestnemu bežcovi Jarolímovi Kozmerovi.
Absolútnymi víťazmi druhého ročníka Behu Gáňom sa v sobotu 17. mája 2014 stali Ľuboš Ferenc z Fešák Teamu Trnava časom 31:22
a Jana Styková z Nových Zámkov, ktorá trať dlhú 8,88 kilometra zabehla za 34:06.
V prvom kole sa v tesnom závese za trnavským bežcom držal Marek Hladík, ale postupne sa medzi nimi rozdiel zväčšoval a v cieli
narástol na 22 sekúnd. Mareka Hladíka však môže tešiť víťazstvo v kategórii do 39 rokov.
Ešte jednoznačnejší priebeh mala súťaž žien, kde sa Jana Styková od začiatku odpútala od svojich súperiek a v cieli ju od druhej
Veroniky Heringh delilo takmer šesť minút.
Veteránske kategórie mužov nad 50 a 60 rokov vyhrali Peter Urbanovič (36:22) a Milan Samec (36:14). Najrýchlejšou ženou
v kategórii 35-49 rokov bola Jana Ferenczyová (40:35) a kategória žien nad 50 rokov mala dokonca zahraničnú víťazku – Anikó Herendi
z maďarskej Tatabánye (46:04). Najrýchlejším bežcom z obce Gáň bol Matej Ambruš (41:24).
Výsledky:
Muži do 39 rokov:
Muži 40-49 rokov:
Muži 50-59 rokov:
Muži nad 60 rokov:
Ženy do 34 rokov:

1. Marek Hladík (PROefekt) 31:44
1. Ľuboš Ferenc (Fešák Team Trnava) 31:22
1. Peter Urbanovič 36:22,
1. Milan Samec (KRB Partizánske) 36:14,
1. Jana Styková 34:06,

Ženy 35-49 rokov: 1. Jana Ferenczyová (Run For Fun) 40:35,

2. Pavol Tokár (Šušky-Hrušky) 33:18 3. Péter Hodossy 33:24
2. Marián Almáši (Behame.sk) 33:09 3. Peter Horňáček (Rybník) 33:51
2. Jozef Kotlár 38:51,
3. Ján Michalík (TO 39:22
2. Ladislav Urbanovič 36:58,
3. Jozef Lelkes 39:16
2. Veronika Heringh 40:00,
3. Lenka Andová 44:54
(Marathon Club Žitný Ostrov)
2. Tatiana Lakatošová 42:32,
3. Darina Vuongová 42:35
(Vinohradské strely)
(Vuong Team Žarnovica)

Ženy nad 50 rokov: 1. Anikó Herendi (Sprint Futóklub Tatabánya) 46:04,
2. Alena Nedomová (Sládkovičovo) 47:37,
3. Helena Barančíková (Považský cukor Trenčianska Teplá) 48:47
Žiačky predškolský vek (100 metrov):
Žiaci predškolský vek (100 metrov):
Žiačky 2006-2007 (400 metrov):
Žiaci 2006-2007 (400 metrov):
Žiačky 2004-2005 (400 metrov):
Žiaci 2004-2005 (400 metrov):
Žiačky 2001-2003 (1110 metrov):
Žiaci 2001-2003 (1110 metrov):
Žiaci 1999-2000 (1110 metrov):
Dorastenky (2220 metrov):
Dorastenci (2220 metrov):

1. Natália Tvrdá 21,8,
1. Denis Marhofer 24,4,
1. Lucia Lakatošová 1:32,3,
1. Tomáš Lupták 1:38,7,
1. Lucia Hindáková 1:21,8,
1. Richard Varga 1:20,4,
1. Viktoria Záhorská 4:33,
1. Filip Bartek 4:00,
1. Samuel Kivaroth 4:10,
1. Dominika Jóbová 8:27,
1. Martin Grell 8:17

2. Natália Novotná 23,2,
2. Branislav Butko 28,1,
2. Lucia Luptáková 2:04,8
2. Štefan Vereš 1:47,7,
2. Lucia Holicová 1:23,8,
2. Lukas Geleta 1:22,8,
2. Andrea Hrdlicová 7:31,
2. Miloš Šipkovský 4:27,
2. Jaroslav Filipčík 4:11,
2. Nikola Sturdíková 10:41

3. Alžbeta Horváthová 24,0
3. Viktor Bene 30,4
3. Patrik Ondrušek 1:55,1
3. Lenka Takáčová 1:26,0
3. Michal Marhofer 1:26,3
3. Nancy Grellová 7:32
3. Kevin Vereš 5:00
3. Kristián Danišovič 4:13

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou obce Gáň. Sponzormi druhého ročníka Behu Gáňom boli Staveco a.s. Galanta,
Elektro Partner Galanta, Spojmat Galanta, Trafika-Dita Galanta, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Vydavateľstvo Premedia Group
Bratislava, ProClub, Viamall s.r.o., Eduard Hupka – Gáň, Ernest Rácz – Senec, Igor Kianička, Marek Kianička, Pannon Food Slovakia
s.r.o. Gáň, Agro-Matúškovo s.r.o., Galanta WEST s.r.o., Vengal, s.r.o. Galanta, Peter Fahn, PosNet s.r.o. Galanta, Obec Veľká Mača,
Obec Váhovce, Viktória Welness Galanta, Starostka obce Gáň Denisa
Ivančíková, Sonder Transport.sk, Termálcentrum Galandia Galanta,
Veľkoobchod Šesták Galanta, Autosúčiastky Kozmér Galanta, HDA
Waste Linea Galanta, Kolan Galanta, Lekáreň Klokner Galanta, Erakan
Masage Galanta, Oil Center Autosúčiastky Galanta, Logure p.Miškovič
Nebojsa, Farby-laky Mikóczi Galanta, Ferromarket Galanta,
Fapo Galanta, Kávoviny Sereď, Taverna
Sever Galanta Pizzéria, Galimo Galanta,
p.Satinová, Coop Jednota Galanta, Ranč
na Striebornom jazere Galanta, Cukráreň
Kajal, Jarolím Kozmer, JADO Ján Dovina
Nebojsa, Parmezia-VM, s.r.o. Veľká Mača,
Šachový klub Gáň, Aquasystém, s.r.o.
Bratislava, BM Kávoviny Sereď, Správa
športových zariadení Galanta, Mgr. Ivana
Baloghová, AVA-Stav, s.r.o. .
Ing. Jozef Budko, Tomáš Mrva
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Venovať to „naj“
Na svojich potulkách svetom mohol človek navštíviť rôzne stavby. Medzi budovy, ktoré upútajú
pozornosť už z diaľky patria aj kostoly. Sú to skvosty svojej doby. Tieto chrámy aj po stáročiach
hovoria o tých, na ktorých si dnes už nespomíname, prípadne vieme len o veľkých a slávnych
staviteľoch. No nemohol ich postaviť jeden človek, ale skupina spolupracujúcich ľudí, ktorí venovali to
„naj“ zo svojho ducha, šikovnosti, zručnosti, nadania a vkusu.
Po druhej svetovej vojne mali v blízkosti Krakova postaviť nové mesto: Novú Hutu. Malo to
byť moderné mesto, a preto kostol nebol v pláne. Ale veriaci Poliaci to tak nenechali. Na voľnom
priestranstve postavili kríž a na tisíce sa ich tam stretávalo aj počas zimných mrazov. Desať rokov
bojovali o povolenie na stavbu kostola. Po mnohých ťažkostiach súhlas dostali, ale kostol mohli stavať
iba za vlastné prostriedky. Potrebovali však tisíce štvorcových metrov tekutého betónu. Jednoduchí
ľudia začali chodiť k rieke a zakaždým si vzali pár oblých kamienkov na stavbu kostola. Tento nápad sa
stal pôsobivým príkladom – odvšadiaľ prichádzali oblé kamienky. Prichádzali dokonca v toľkých
balíkoch, že pošta štrajkovala. Keď sa zvesť o tom dostala aj do Ríma, pápež Pavol VI. poslal kameň z Chrámu sv. Petra, ktorý sa stal
základným kameňom kostola. O tejto činnosti sa dozvedeli kresťania v Spojených štátov a poslali do Poľska kameň, ktorý priniesli
astronauti z Mesiaca. Ten zapracovali do svätostánku. A tak sa snaha postaviť mesto bez kostola zmenila na pôsobivé svedectvo viery
mnohých kresťanov.
Úctu voči kostolu a snahu dať tomuto miesto to „naj“ som pocítil aj u vás, milí Gáňania.
A tak sa za krátky čas podarilo urobiť veľké dielo. Na kostole sa vymenila strešná krytina.
Zastavilo sa vlhnutie stien. Do kostola môžeme vojsť novými dverami. K modlitbe nás pozývajú
elektronické zvony. Bohoslužbu spestruje zvuk zreštaurovaného harmónia. Celkový dojem
dočasne narúšajú viaceré sondy na exteriéry a interiéry kostola. Bolo však potrebné uskutočniť
pamiatkový, archeologický a reštaurátorský výskum, aby sa ešte viac odhalila vzácnosť tohto
sakrálneho objektu a vypracoval návrh obnovy národnej kultúrnej pamiatky.
Ďakujem vám všetkým, mužom i ženám, seniorom i mladým, za obetavosť, láskavé srdce
a ochotu pomôcť pri rôznych prácach. Boli ste pre mňa povzbudením a príkladom. Veľká vďaka
patrí aj pani starostke a jej administratívnym pracovníčkam ako aj poslancom za schválené
dotácie, bez ktorých by sa toľko vecí nemohlo urobiť tak rýchlo.
Gáňsky kostol však ešte stále vyzerá dosť nevábne kvôli fasáde. Sú teda potrebné ďalšie
práce. Preto vás prosím, aby ste sa aj naďalej snažili dávať tomuto miestu to „naj“ zo svojho ducha
a zručnosti. Ak keď raz pôjdem cez Gáň, budem sa nesmierne radovať, že som mohol poznať ľudí,
ktorí svojou poctivou prácou zanechali budúcim generáciám vzácne svedectvo.

JCLic. Ľuboš Tvrdý

Od roku 2009 som pôsobil vo farnosti Dolná Krupá. Už pred dvomi rokmi ma chceli
preložiť do Ružindola, postaviť novú faru. A tak som tušil, že budem preložený, ale nevedel
som, kedy a kam to bude. V piatok 20. júna mi prišiel menovací dekrét z Arcibiskupského úradu
v Trnave, za farára do farnosti Gáň, s platnosťou od 1. júla2014. Zatelefonoval som Vášmu
vtedajšiemu pánovi farárovi, že som preložený do Vašej farnosti. On o ničom nevedel. Na obed
mi zatelefonoval naspäť, že aj on dostal dispozíciu, do farnosti Pobedím. A tak pokračujem svoju
kňazskú púť vo Vašej farnosti. Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti predstavil, ako nový
správca Vašej farnosti. Volám sa Mgr. Miroslav Kováč. Narodil som sa 2. marca 1971
v Topoľčanoch, ako najstarší syn Pavla a Heleny, rod. Mitošinkovej. Mám ešte dvoch bratov
Jozefa a Marka. Pokrstený som bol v Radošine. Do päť rokov sme bývali v miestnej časti
Bzince, potom sme sa presťahovali do Trnavy. Na gymnázium, pre zlý kádrový posudok /8
rokov náboženstva/, som chodil do Hlohovca. Potom som pracoval na železnici, ako signalista
v Trnave. Pôvodne som chcel ísť do rehole Piaristov, ale vtedajší Trnavský pán dekan Mons.
Jozef Slamka ma presvedčil, aby som išiel radšej za diecézneho kňaza. A tak v roku 1990 som
nastúpil do Kňazského seminára v Bratislave, ktorého rektorom bol vtedy Váš rodák Mons.
Vladimír Filo, Trnavský svätiaci biskup, neskôr ma učil aj Cirkevné právo na Bohosloveckej
fakulte v Bratislave.
Za kňaza som bol vysvätený v Bratislave, 15. Júna 1996 arcibiskupom Mons. Jánom
Sokolom. Najskôr som bol od 01.07.1996 kaplánom v Dechticiach, poverený správou farností
Dobrá Voda a Dolný Lopašov. Od 01.07.1998 som bol kaplánom v Šali, odkiaľ som zastupoval
tu, na Veľkú noc v r. 1999. 01.07.2000 som bol vymenovaný za administrátora do Blesoviec /okr. Topoľčany/. Potom som pôsobil ako
administrátor vo Veľkej Lehote pri Novej Bani /01.04.2003-30.06.2007/ a Horných Otrokovciach /okr. Hlohovec/ /01.07.200701.08.2009/. 1. augusta 2009 som bol Otcom Arcibiskupom Mons. Róbertom Bezákom menovaný za farára v Donej Krupej. A od 1.
júla som bol pánom Arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom menovaný za farára vo Vašej farnosti, s úlohou, aby som tam išiel dokončiť
opravu farského kostolíka sv. Rodiny. Mám ešte dvoch bratrancov kňazov. ThDr. Ing. Jozef Jančovič /vys.1995/ - Správca Dómu sv.
Martina v Bratislave, profesor Starého zákona na CMBF UK v Bratislave a Mgr. Marek Smatana /vys. 1997/ kaplán v Rajeckej Lesnej,
poverený správou pútnikov v rámci Žilinskej diecézy.
Mgr. Miroslav Kováč

10

NAŠE NOVINY
Púť do Olomouca
Katolícka jednota v Gáni v spolupráci s obcou Gáň usporiadala púť do Baziliky Navštívenia Panny Márie na sv. Kopečku
v Olomouci.
O 9,00 hod sme sa zúčastnili v Bazilike Navštívenia Panny Márie svätej omše a potom nasledoval voľný program.
Z Baziliky sme sa prešli peknými
uličkami až k Zoologickej záhrade. Táto
ZOO sa nachádzala a je vybudovaná
na kopci v lesnom prostredí. Mohli sme
tu vidieť kŕmenie žiráf, tiav, mohli sme
sa voľne pohybovať medzi niektorými
zvieratami,
alebo posedieť si na
lavičkách v peknom prostredí a deti sa
mohli vyblázniť v lanovom parku.
Zo Zoo sme šli do mesta Olomouc,
kde sme si pozreli historické centrum
mesta, olomoucký orloj a katedrálu sv.
Václava.

SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

JUBILANTI

NAŠEJ OBCE:

Kultúrne podujatia
August 2014 – nočná súťaž družstiev DHZ
September 2014 – obecný deň
September 2014 – výstava ovocia a zeleniny

60 – roční
Rudolf Blaho
Anton Molnár

Október 2014 – úcta k starším

OZNAMY

65 –ročná
Jindřiška Kadlecová

Vážení občania
Na základe záujmu o kompostér, obec urobila výber a zabezpečí nasledovné dva typy
kompostérov /podľa záujmu/ s tým, že občan si bude hradiť 50% z ceny kompostéru.

1. KOMPOSTÉR TYP 445 PREMIUM S









75–ročné
Helena Horníková
Alžbeta Adamčíková

Veľkosť záhrady: 600 m2
Objem: 445 litrov
Životnosť minimálne: 20 rokov
Farba: zelená
Výška: 105 cm
Základňa: 79 x 79 cm
Záruka: 60 mesiacov
Hmotnosť: 17 kg

80–ročné
Juliana Slabá
Elena Hanáková

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!

CENA : 94,56 EUR/ks
2. KOMPOSTÉR TYP 800 PROFI S






70 - ročná
Anna Vránková

Veľkosť záhrady: 1200 m2
Objem: 800 litrov
Životnosť minimálne: 20 rokov
Farba: zelená
Výška: 85 cm

OPUSTILI NÁS
Stanislav Janči

NARODILI SA

CENA : 148,80,- EUR/ks
V prípade ak máte záujem o niektorý z týchto kompostérov, žiadame Vás, aby ste sa dostavili
v lehote do 31.07.2014 na obecný úrad v Gáni a vypísali záväznú objednávku na kompostér. Po
tomto termíne obec záväzne objedná a zabezpečí kompostéry.
Inf. OcÚ
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