OZNAMY OBCE

GÁNOVSKÝ
SPRAVODAJCA

Seniori pozor !

Dátum: 12/2016

Číslo vydania: 2/2016

Obec Gánovce – obecný úrad robí prieskum o tom, koľko seniorov nad 62
rokov s trvalým pobytom v obci , by malo záujem o pravidelný odber
obedov do svojich domovov .
V prípade , že máte záujem o takúto službu, prihláste sa na sekretariáte
obecného úradu v Gánovciach , v termíne do 10. Januára 2017.
Tel.: 052/7734571

Vianočný príbeh
(úryvok)

Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach na svojom zasadnutí dňa
13.12.2016 prijalo Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení
miestneho poplatku za rozvoj na území obce Gánovce. Toto VZN je
účinné od 1.1.2017. To znamená, že každá stavba, na ktorú bude
stavebníkovi vydané stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby,
rozhodnutie na zmenu stavby pred dokončením alebo ohlásenie,
podlieha tomuto VZN. Bližšie informácie nájdete v zákone NR SR č.
447/2015 o určení miestneho poplatku za rozvoj a VZN
zverejneného na stránke obce www.ganovce.sk .
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Rozrušená straka v lese čudnú správu všetkým nesie. Takú správu
rapoce , vraj neprídu Vianoce. Prekvapená veverička vyskočila spoza
kríčka: "Čo to táraš straka milá, veď som práve vyriadila." Hlavou
krúti aj zajkuľa, lamentuje, oči gúľa: "Čo tu robíš aké kriky, veď ja
pečiem medovníky!" Medveď kráča po lese túto správu neznesie:
"Brum , brum, brum , brum ,čože to máš za novinu, veď ja chystám
medovinu." Vyfintená pani líška vĺčkovi hneď šepce stíška: "No čo
kmotre premilý zbytočne sme lovili." Zamračený vĺčik skríkne, až sa
straka vskutku mykne: Odkiaľ to máš klebetnica, od hnevu mi horia
líca.“ ,,Letím z mesta ,dediny, odtiaľ mám tie noviny. Vraj má každý
iba zvadu a myslí len na parádu. Preto krásny Vianoc čas už nechce
prísť medzi nás.“ Tak zvieratká hotové, rozbehli sa ku sove. ,,Múdra
sova, pomôž nám, ako zas prísť k Vianociam?“,,Vianoce sú iba tam,
kde je láska dobrota. Ak z tých dobrôt nachystáte, určite ich
privítate.“ ,,Lásku dobro nachystať, kde možno to dobro vziať?“
Húta cháska zvieracia, pátra, všetko prevracia. Tu priletí rovno z
neba hviezdička, tá vie, čo treba: ,,Hľadať všade? Chyba, chyba.
Láska tá len v srdci býva. Ak ju v sebe nájdete ,Vianoce sú na svete“.

Vianoce sú najkrajším obdobím v roku, rozprávkovým časom. Všetci
ich máme radi, všetci sa na ne tešíme. Ale aký je ich pravý význam?
A čo znamenajú pre nás?
Tak ako človek rastie a dospieva, mení sa aj jeho pohľad na svet,
život a takisto i na Vianoce. Človek postupne prichádza na to, o čom
vianočné sviatky sú. Pomaličky sa približuje k ich podstate. Avšak
podľa mňa Vianoce nemajú iba jeden pevne stanovený význam.
Niečo iné znamenajú pre deti, niečo iné pre dospelých. A myslím si,
že tak je to správne, veď predsa svet nemá byť jednotvárny ale pestrý
a farebný.
Dospelí vidia zmysel Vianoc v príležitosti stretnúť sa s celou rodinou,
obnoviť vzťahy so svojimi blízkymi, v možnosti urobiť ostatným
radosť. Vianočné sviatky sú pre nich časom, ktorý im prináša krásu
a pokoj do duše a vracia ich do detských čias. Aspoň na chvíľu môžu
zabudnúť na svoje problémy a každodenné starosti a užívať si
pohodu a príjemnú atmosféru týchto sviatkov. Do rodinnej
atmosféry Vianoc si prenášame svoje zvyky a tradície z detstva. Na
Vianoce je nám akosi clivo, vianočný čas prebúdza v nás lásku,
spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. V tomto čase sme
trocha lepší, milší, usmievavejší. Škoda, že ten krásny čas je taký
krátky a my sa plynule, ani nevieme ako, dostaneme do starých
koľají, hoci v novom roku.
Milí občania, prajem Vám všetkým, pokojné a lásky plné vianočné
sviatky v kruhu svojich blízkych. Do nového roku 2017 želám
všetkým pevné zdravie, šťastie na každom kroku a tak, ako tá
hviezdička hovorí, nájdite vo svojom srdci veľa, veľa lásky
a porozumenia po celý rok.

Rozpočet na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach na svojom zasadnutí dňa
13.12.2016 schválilo rozpočet na rok 2017 . Prebytok plánovaných
bežných príjmov rozpočtu obce vykryje schodok v kapitálových
príjmov, keďže obec Gánovce nemá žiadne kapitálové príjmy.
Rozpočet je vyrovnaný. Bežné príjmy sú v celkovej hodnote
481 550,00 EUR . Prebytok bežných príjmov pokryje kapitálové
výdavky .
Bežné výdavky sú plánované v celkovej hodnote 398 450,00 EUR,
kapitálové výdavky 62 120,00 EUR, finančné výdavky vo výške
20 980,00 EUR.
Obec v roku 2017 plánuje z kapitálových výdavkov realizovať tieto
akcie :
 Dofinancovať rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci
 Realizáciu informačného systému v obci ( označenie ulíc..
a pod.)
 Dokončiť kanalizáciu v obci a jej postupnú rekonštrukciu
(podľa úspešnosti dotácií )
 Ďalšie opravy PZ
 Oprava oplotenia na cintoríne v Gánovciach
Okrem týchto akcií sa obec bude uchádzať aj o ďalšie dotácie,
na ktoré budú postupne, v priebehu roka vyhlasované výzvy
príslušných ministerstiev a EÚ .

Ing. Alžbeta Čekovská
starostka
Ing. Alžbeta Čekovská
starostka

Desatoro správneho
Gánovčana a Gánovčanky
Každú chvíľu sa na obecnom úrade objaví nejaká sťažnosť či
žiadosť na riešenie problému v doprave, problémov so susedmi,
spoluobčanmi alebo problému so psami. Obec nemá obecnú políciu,
ktorá by dohliadala na poriadok v obci. Na takýto, nazvem to
prepych, nemáme finančné prostriedky. Mali by sme sa všetci
zamyslieť nad tým, ako by sa to dalo aj bez toho, aby sme na to
vynaložili čo len euro z obecnej kasy. Všetci v obci sme kresťania ,
preto namiesto nejakej vyhlášky , pripravila som gánovske desatoro ,
ktoré keď budeme všetci dodržiavať, budeme mať dobré vzťahy
a bude sa nám v našej obci dobre žiť.
1. Dodržiavaj povolenú rýchlosť v obci, ako aj ostatné dopravné
predpisy. Neparkuj na miestach, kde to nie je dovolené (chodníky,
križovatky) alebo, kde by tvoje autíčko prekážalo ostatným. Buď
ohľaduplný a tolerantný k chodcom a cyklistom. Chovaj sa za
volantom slušne.
2. Upratuj po svojom psovi. Všade a za každého počasia (ďažďa aj
snehu). Nechoď so psom na detské ihrisko, futbalové ihrisko,
zelené pásy pred rodinnými domami). Po obci voď psa na vôdzke.
3. Neodhadzuj na ulici odpadky – papieriky, PET fľaše, ohorky
cigariet, použité sáčky od desiaty a k tomu veďte aj svoje deti.
4. Trieď odpad. Ale správne! Nevytváraj ďalšie nepovolené drobné
skládky. Rešpektuj nariadenia obce.
5. Neruš susedov, nehulákaj, nepúšťaj hudbu na celý chotár, dodržuj
nočný kľud a snaž sa k tomu viesť aj svoje deti. Pokiaľ je to
možné, vyhni sa koseniu trávy, všetkým hlučnejším domácim
a stavebným prácam po 20 hodine večer, skoro ráno a v nedeľu.

6. Snaž sa prispieť k lepšiemu vzhľadu svojej obce
a bezprostredného okolia. Nerob na zlosť susedom, pokos trávu
aj pred svojim plotom a za ním, zasaď kvety (nečakaj, kým to
urobí obec). Staraj sa o vzhľad svojho domu a svojej záhradky.
7. Zapoj sa do aktivít miestnych spolkov, zúčastňuj sa
organizovaných akcií, podporuj obecné kultúrne akcie,
spoločenský a športový život.
8. Pokiaľ je to možné, podporuj miestnych podnikateľov, nakupuj
v obci, daj si pivo v miestnej krčme, navštevuj kúpele.
9. Nekúr v peci a krbe odpadom, ale vždy len dobre vysušeným
drevom. Všetci to dýchame.
10. Sleduj aktuálne dianie v obci a pozorne čítaj Gánovského
spravodajcu (čo si dokázal už tým, že si to dočítal až po tento
bod). Neudávaj, nepíš, chovaj sa slušne , zodpovedne
a ohľaduplne, potom sa nám všetkým bude dobre vodiť a žiť
v našej krásnej obci.
Samozrejme, že je to trocha nadsadené. Nie som naivná
idealistka, ale keby sa aspoň zlomok toho uchytil, nebolo by to na
škodu. Veľa vecí sa nám nepáči, ale nikto nechce mať nič so
svojim susedom, kamarátom, ľahšie je sťažovať sa na obci. Preto
týchto desatoro si vystrihnite a uložte niekde na viditeľné miesto,
snažme sa podľa nich žiť. Sú to maličkosti. Nie je to nič ťažké.
Uvidíme, či sa nám všetkým zmení život k lepšiemu.
Ing. Alžbeta Čekovská
starostka

