GÁNOVSKÝ SPRAVODAJCA
11. ročník
č. vydania 2/2019

20. 08. 2019

Obsah

I

Úvod

II

Ekonomická stránka obce, projekty

III

Obecný úrad – personálne obsadenie

IV

TSP v obci Gánovce

V

Komunitné činnosti

VI

Gánovce doma aj vo svete

VII

Deň obce Gánovce

VIII

VII. ročník medzinárodného
sympózia „ART.4G.PARK 2019“

IX

GANRUN – cezpoľný beh Gánovce 2019

umeleckého

Vážení Gánovčania,
nadišiel čas pustiť sa do písania ďalších riadkov Gánovského spravodajcu. V zmysle latinského
príslovia Littera scripta manet – Napísané zostáva je tu čas zosumarizovať informácie, udalosti,
práce a podujatia v našej obci, s vyhliadkou blízkej budúcnosti.

II Ekonomická stránka obce, projekty
V nadväznosti na minulé číslo Gánovského spravodajcu o stave úverov sú tieto k 31. júlu 2019 vo
výške 130 tis. eur. Táto čiastka sa však navýši o čiastku 115 tis. eur – dôvodom je projekt
rekonštrukcie budovy MŠ – zvýšenie jej kapacít. Genéza financovania projektu siaha do jari
2017, kedy obec požiadala o nenávratný finančný príspevok (NFP) na „Zvýšenie kapacít MŠ
Gánovce“. V žiadosti fungoval tzv. „benchmarkový systém“, tzn. koľko detí, toľko peňazí bude pre
projekt pridelených. V prípade našej MŠ išlo o sumu 186 000 eur s 5% spoluúčasťou obce, t. j.
približne 9 300 eur.
Po vyhotovení projektu bol vyčíslený náklad na stavebné práce vo výške približne 271 000 eur.
Vo verejnom obstarávaní vyhrala firma TATRAMETAL PP, s.r.o. s ponukou v hodnote 267 000
eur zaokrúhlene. Táto čiastka, teda dofinancovanie rozdielovej sumy, tzv. neoprávnených
výdavkov (neoprávnený znamená nehradený z prostriedkov NFP) 267 000 – 177 000 = 90 000
eur) malo byť podľa uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2017 bod 2.3 zo dňa 11. apríla 2017
uhradených z prostriedkov obce.
Zmluva o dielo s firmou TATRAMETAL PP, s.r.o. bola uzatvorená 15. októbra 2018 na spomínanú
sumu cca 267 tis. eur. Obecné zastupiteľstvo (OcZ), zasadajúce dňa 25. októbra 2018,
schvaľujúce rozpočet pre rok 2019 sumu cca 90 000 eur (na neoprávnené výdavky) do rozpočtu
pre rok 2019 však nezahrnulo, zahrnulo len sumu NFP (cca 177 000 eur).
Ak vezmeme do úvahy, že rozpočet bol prijímaný ako vyrovnaný... Máme tu značnú
nezrovnalosť. Vedeniu obce neostávalo nič iné, len opätovne danú záležitosť riešiť prijatím
úveru (prijatie úveru vo výške 115 000 eur schválené poslancami OcZ dňa 17. júna 2019). Prečo
115 000 a nie 90 000? Pri začatí prác boli zistené nezrovnalosti v rozpočte, prípadne práce
nevyhnutné na opravy a rekonštrukcie, s ktorými projekt nerátal. Rovnako sa to týka strechy,
ktorá nebola zahrnutá do rozpočtovanej sumy 267 000 eur a je otázkou, aké najvhodnejšie
riešenie a financovanie jej opravy vedenie obce zvolí v budúcnosti.
Dňa ..... Poslanci OcZ, členovia stavebnej komisie spolu so starostom obce sa stretli na stavenisku
spolu so zhotoviteľom stavby a stavebným dozorom, aby získali informácie o priebehu prác
a istých komplikáciách, ktoré nastali pri postupnej rekonštrukcii, tzv. „od zdroja“. Rovnako tak
budú pokračovať i pri nasledujúcich prácach.
V rámci splátkového kalendára vo veci vybudovanej kanalizácie na ul. Požiarnej a Športovej –
zostávajúca splatná suma k dnešným dňom činí cca 27 000 eur.
Projekt Komunitného centra je vo fáze verejného obstarávania. Opätovne sa budeme uchádzať
o projekt Vodozádržných opatrení v intraviláne obce. Bohužiaľ sme neuspeli v žiadostiach
o múzeum, na ktoré obec v minulosti vyčlenila významné finančné prostriedky, dotácie o detské
ihrisko, oplotenie futbalového areálu a rekonštrukcie priestorov knižnice. Na výsledok
schválenia žiadosti o rekonštrukciu sály obecného úradu stále čakáme.
V rámci prác bol nemenej dôležitým počinom monitoring splaškovej a dažďovej kanalizácie
na ul. Gánovskej. Monitoring vypovedá o presných miestach prítokov či poškodení kanalizácie,
miestach, ktoré sú prerastené koreňmi stromov, pre ktoré je prostredie kanalizácie nekonečnou
živnou „pôdou“. Sú to pre nás dôležité podklady pre vyhotovenie projektovej
dokumentácie/štúdie a následné podanie žiadosti na získanie financií pre rekonštrukciu
nedostatočne dimenzovanej, poškodenej a v niektorých úsekoch veľmi málo priechodnej
kanalizácie. Monitoring nebol jednoduchý – išlo o kompletný elaborát a nepredvídaný stav
kanalizácie, do ktorej jednoduchými slovami – nikto nevidí. Preto sa suma monitoringu dovedna
vyšplhala na cca 9 000 €. Ako sme však spomenuli – spoznať reálne dáta je základom pre
možnosť konať ďalšie kroky...

Čo nás teší, je rekonštrukcia „gánovskej križovatky“. Správa ciest Prešovského
samosprávneho kraja (SC PSK), v ktorého majetku je úsek cesty až po autobusovú zastávku pri
obecnom úrade, avizuje ukončenie prác v priebehu októbra. Križovatka bude v tvare „T“ s
ostrovčekmi, s odbočovacími pruhmi v smere z Hozelca aj z Popradu. Pri komunikácii
s riaditeľom SC PSK p. Barillom sme obdržali informáciu o zahrnutí a rekonštrukcii i zvyšného
nevyhovujúceho úseku cesty po SHMÚ, ktorý bol prejednávaný i na krajskom zastupiteľstve 14.
júna 2019. Zápisnica zo spomínaného zastupiteľstva však dosiaľ zverejnená nebola. Z tohto
titulu starosta obce žiadal o poskytnutie zápisnice, zatiaľ bez odpovede.
„Nízkonákladovo“ sme sprejazdnili úsek cesty od obecného úradu na ul. Slnečnú. Využili sme
pritom frézovaný asfalt zo spomínanej križovatky ako vrchnú vrstvu vozovky, s makadamovým
podkladom a „užabovaním“.
Zároveň sme upevnili a upravili uličné vpuste na dažďovú vodu, tiež poklopy splaškovej
kanalizácie – to všetko má eliminovať nepríjemný stav vozovky na ul. Hlavnej a Gánovskej po
silných dažďoch, no predovšetkým uľahčiť prístup obyvateľom ul. Slnečnej k ich rodinným
domom, k vývozu smetí a pod.
V uplynulých dňoch prebehla aj rekonštrukcia mostíka cez Gánovský potok. Došlo k výmene
podlahy a mostík ešte dostane nový náter.
V najbližších dňoch pristúpime k úprave retardéru na ul. Jesennej.
S plnou vážnosťou však žiadame obyvateľov a návštevníkov obce, aby prostredie obce
neznečisťovali pod rúškom tmy (alebo aj za denného svetla), udržiavali verejné
priestranstvá čisté, aby vodili svojich psov spôsobom stanoveným zákonom a vo VZN
obce. Príslovie Malá kopa pýta viac sa rozhodne netýka tvorenia odpadu!

III Obecný úrad – personálne obsadenie
Na základe podnetov občanov a poslancov boli predĺžené stránkové dni zamestnankyne
stavebného úradu, ktorou sa od 1. júna stala p. Bc. Michaela Vojtková. Stránkové dni – utorok
a streda, v čase úradných hodín obecného úradu. Na sekretariáte pôsobí p. Oľga Semková,
vybraná na základe projektu podľa §50j ÚPSVaR, ktorý prepláca 80 % nákladov jej mzdy po
dobu 9 mesiacov. Podľa rovnakého paragrafu boli prijatí ešte dvaja zamestnanci na práce
v interiéri i v exteriéri. Na druhej strane sprísňujúce podmienky ministerstva práce zužujú
možnosť prijatia nezamestnaných na aktivačné práce, resp. malé obecné služby. Služby
poskytované v rámci obce týmito ľuďmi bude potrebné adekvátne nastaviť do ďalšieho obdobia.
I z tohto dôvodu pôsobia na obci dvaja zamestnanci s čiastočným úväzkom hradeným
z prostriedkov obce.
Referentkou daní a poplatkov je Mgr. Monika Šutá, ekonómkou Mgr. Alžbeta Friesová, hlavnou
kontrolórkou obce Danuša Beláková.
Sociálnu terénnu prácu vykonáva Mgr. Anna Špesová a Jozefína Gergošová – ich mzdy sú plne
hradené z prostriedkov Implementačnej agentúry ministerstva práce.

IV TSP v obci Gánovce
Základným cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcich v rôznych sociálnych
podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích
procesoch a podporiť možnosť žiť kvalitný, dôstojný život. Ide o dlhodobú prácu, aby človek
získal zručnosti, ktoré mu pomôžu žiť nezávisle od pomoci zvonku a vedel samostatne riešiť
problémy, na ktoré každý z nás vo svojom živote naráža.
(zdroj: https://www.socialnaspolocnost.sk/terenna-socialna-praca-ako-dalej/)
Cieľové skupiny terénnej sociálnej práci v obci sú obyvatelia sociálne vylúčených komunít,
marginalizovaných rómskych komunít, skupiny rôzneho veku ohrozené sociálnym vylúčením,

skupiny a osoby žijúce v podmienkach sociálneho vylúčenia, ako aj osamelé matky s deťmi a
osamelí seniori.
Terénna sociálna práca je na Slovensku dlhodobo podporovaná prostredníctvom financovania
z európskych štrukturálnych fondov, najmä z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.
Terénna sociálne práca poskytuje sociálne poradenstvo v oblasti:
1.) Zamestnania: poradenstvo smerujúce k zvýšeniu šance uplatniť sa na trhu práce,
2.) Bývanie: poradenstvo smerujúce k zvýšeniu kvality bývania,
3.) Zdravie: poradenstvo zamerané na zlepšenie zdravotného stavu,
4.) Sociálno–patologické javy: poradenstvo zamerané na prevenciu sociálno –
patologických javov, ako aj na jej zmiernenie ich negatívnych dopadov u ľudí z cieľovej
skupiny,
5.) Financie a hospodárenie: poradenstvo zamerané na zvyšovanie finančnej
a ekonomickej gramotnosti klientov,
6.) Vzdelávanie a spolupráca so školou: poradenstvo smerujúce k zvyšovaniu kvalifikácie
klientov a ich detí,
7.) Sociálne zabezpečenie: sociálne poradenstvo smerujúce k zabezpečeniu benefitov
a k plneniu povinností vyplývajúcich z príslušnosti v systéme sociálneho zabezpečenia
štátu.
V našej obci sa vykonáva terénna sociálna práca od júna 2015. Výsledky TSP nie sú hmatateľné.
Dôležitým faktom však je, že komunita s ktorou sa pracuje už nie je ľahostajná k problémom,
ktoré doteraz mali, ale vedia na koho sa môžu v každej situácií obrátiť. Nesmierne nás teší, že ich
postoje k problémom už nie sú také pasívne, ako na začiatku projektu, ale snažia sa ich riešiť
a zapájajú sa do riešenia ich neľahkej situácie aj oni sami.
Terénnu sociálnu pracovníčku a terénnu pracovníčku nájdete na našom obecnom úrade počas
stránkových hodín, alebo na tel. čísle TSP Mgr. Anna Špesová 0917 907 386, TP Jozefína
Gergošová 0915 948 982.

V Komunitné činnosti
V tejto časti si dovolíme zhrnúť aktivity za uplynulé obdobie.
1. mája 2019 sme zorganizovali akciu s názvom „Po stopách baníkov“, v spolupráci
s Baníckym cechom horného Spiša – tajomníkom p. Slavomírom Kyseľom. Časť „baníkov“ prišla
na Kvetnicu po svojich, iní sa zviezli autom priamo k lomu. P. Kyseľa pred približne 60
účastníkmi pútavým spôsobom opísal slávnu históriu baníctva danej lokality i plány do
budúcnosti. Vyvrcholením bola návšteva banskej štôlne Strieborná, jej dĺžka 33 m.
18. mája 2019 sme usporiadali „Veľké upratovanie obce“, kedy mali občania možnosť zbaviť
sa odpadu prostredníctvom veľkoobjemového zberu. Zber veľkoobjemového odpadu má obec
zazmluvnený s firmou Brantner dvakrát do roka. Zaslúžilú prácu odviedli dobrovoľníci čistiaci
verejné priestranstvá obce a cintoríny.
Paralelne s dňom upratovania sa konala súťaž vo varení gulášu „Zlatá vareška“ organizovaná
miestnou jednotou dôchodcov, s medzinárodnou účasťou súťažiacich. Podujatia sa zúčastnilo
cca 200 dôchodcov. V ponuke boli výborné guláše rôznych chutí od šikovných kuchárov piatich
družstiev. Víťazom sa stal ZO JDS Svit, 2.miesto MO JDS Poprad, 3.miesto ZO JDS Gánovce.
1. júna 2019 patrí Medzinárodnému dňu detí. V našej obci sa uskutočnil za pomoci DHZ
Gánovce na futbalovom ihrisku. Deti mali zabezpečený bohatý program plný zábavy a cien.

16. júna 2019 obec sprístupnila kultúru formou divadelného predstavenia „Kapustnica“
v podaní popradského divadla Commedia. Bolo príjemné vidieť záujem obyvateľov aj o takýto
program, popradskí divadelníci opäť pobavili a čoskoro prídu opäť.
28. júna 2019 DHZ Gánovce zorganizoval „Zapálenie jánskej vatry“. Vatra pritiahla pozornosť
ľudí a horela až do neskorých ranných hodín. Nechýbalo opekanie klobások pri ohni a družné
rozprávanie obyvateľov.
20. júla 2019 DHZ zorganizoval IV. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostu, kde
domáce ženy obsadili III. miesto. Ich výkony a cesty za úspechom celého DHZ môžte uzrieť na
facebookovej stránke: DHZ Gánovce, resp. na oficiálnej stránke súťaže: www.podtatranskahl.sk.
V posledný školský deň sme na sekretariáte obecného úradu odmeňovali úspešných školákov.
2. augusta 2019 sme organizovali Prvé letné kino v priestoroch parkoviska obecného úradu,
s účasťou približne 70 divákov, ktorí mali možnosť zhliadnuť film „Moja krásna učiteľka“. Na
základe pozitívnych ohlasov plánujeme ďalšie premietanie – informáciu poskytneme čoskoro.
V priebehu letných prázdnin sa uskutočnil prvý ročník Kreatívne leto, kde sa mohli deti
zúčastniť troch tvorivých dielní. Prvé dielne boli zamerané na podporu čítania a to vytvorením
papierovej záložky. Zúčastnené deti boli veľmi tvorivé, nechýbali medzi nimi vášniví čitatelia,
ktorí záložky pri čítaní využijú. Počas druhých dielní si deti pred tvorením vypočuli prednášku
o dôležitosti minimalizovania používania zbytočných plastov. Niektoré informácie boli pre nich
nové, ale niektoré dôverne poznali a horlivo sa zapájali do vzniknutej diskusie. Následne si
dotvorili plátenú tašku vlastnými motívmi. Tretími dielňami sa naučili dať druhú šancu textilu
a to konkrétne ponožkám. Z nich si vyrobili ponožkové hračky/Ponožkáčov. Deti horlivo
pracovali a výsledkami boli milo prekvapené. Tešíme sa, že prejavili záujem o všetky tieto
aktivity.
Plánujeme do budúcna dať takejto tvorbe väčší priestor a postupne deti zapojiť do rôznych
ďalších aktivít v obci.

VI Gánovce doma aj vo svete
V rámci projektu Teritória inšpirácie podporeného Európskou úniou od júna 2017 do mája
2019 boli umelecké diela z Gánoviec vystavené v Scherfelovom dome v Poprade. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa prišli do konca apríla osobne pozrieť.
Od apríla do júla sme naše Gánovce predstavili na niekoľkých ďalších zaujímavých podujatiach.
15. apríla sa o projekte dozvedeli zástupcovia ústrednej štátnej správy SR a 130 starostovia z
celého Slovenska, ktorí sa zúčastnili konferencie v hoteli Úradu vlády Bôrik v Bratislave
venovanej možnostiam grantových podpôr EÚ pre samosprávy, kde bol náš úspešný projekt
predstavený. Starostovia z nášho regiónu sa s projektom z Gánoviec mali možnosť oboznámiť
30. apríla v Poprade na 25. Kongrese Euroregiónu Tatry.
V mesiaci máj sa propagačné aktivity presunuli aj do zahraničia. 7. mája to bolo v Inštitúte
kultúry v Ľvove na Ukrajine, kde sme prezentovali skúsenosti z organizovania umeleckých
sympózií a tvorivých dielní pre deti v Gánovciach a tiež diskutovali o ideách na budúce spoločné
projekty s ukrajinskými kolegami z múzea Tustan v obci Uryč, ktorá má podobne ako Gánovce
veľmi bohatú a jedinečnú históriu. Múzeum Tustan každoročne organizuje veľkolepý národný
festival stredovekej kultúry „Tustan", v rámci ktorého sa uskutočňujú historické rekonštrukcie
rytierskych bitiek, detské súťaže či veľtrh remeselníkov, ktorý može byť aj pre Gánovce
inšpiráciou. V minulom roku sa tam vďaka projektu zorganizovalo land-art sympózium „Tustan krajina sily", na ktorom sa zúčastnili aj umelci Alexey Sheboldaev, Michail Selishchev a Dmitrij
Zajcev, ktorí boli aj niekoľko krát aj v Gánovciach a dodnes ich diela obohacujú našú obec.
16. mája boli projekt a aj Gánovce prezentované na Krajskom úrade Juhomoravského kraja v
Brne v rámci konferencie miestnych akčných skupín Južnej Moravy, ktorú spoluorganizovala
MAS Strážnicko, partner projektu Teritória inšpirácie. Výstava diel a materiálov projektu

vzbudila veľký záujem českých kolegov, ktorí majú záujem o spoluprácu a prípadne spoločné
projekty v budúcnosti.
Ako záver dvojročného projektu sa 24. až 26. mája uskutočnila medzinárodná konferencia v
malebnej rybárskej dedinke Viinistu v Národnom parku Lahemaa na pobreží Baltského mora v
Estónsku. Tejto konferencie s názvom Genius Loci, Umenie a príroda, Teritória inšpirácie sa
zúčastnili s príhovorom aj starosta obce Gánovce Mgr. Michal Materný vďaka finančnej podpore
EÚ. Cieľom podujatia bolo prezentovanie výsledkov projektu a výmena skúseností s partnermi
z iných krajín. Počas konferencie bola aj slávnostná vernisáž, kde boli prestavené i umelecké
diela z Gánoviec. Bola to jedinečná možnosť reprezentovať našu obec, ale i zdroj nových
kontaktov a inšpirácie pre ďalšiu prácu.
S partnerskou obcou Raba Wyzna spolupracujeme od roku 2007. Boli sme pozvaní na Festiwal
Kreatywny 2019, ktorý sa uskutočnil 28. júla s účasťou približne 2-3 tisíc návštevníkov.
Gánovce reprezentovali v rámci hlavného programu mladí talentovaní hudobníci Tatiana
Kormaníková, Mária Jendrušáková a Juraj Michlík. Počas podujatia sme mali vlastný stánok, kde
bola možnosť uzrieť malú výstavu umeleckých diel a taktiež tvorbu detí z našej obce. Priniesli
sme na ochutnávku domáci kváskový chlieb a koláče, ktorými sme obohatili našu prezentáciu
obce.

VII Deň obce Gánovce
Dovoľujeme si Vás pozvať na 17. ročník Dňa obce Gánovce.
Tento ročník sme sa rozhodli pre ekologickejšie riešenie jednorazového odpadu, ktorého je
každoročne veľa aj na našich podujatiach. Z globálneho hľadiska dokážeme aj my prispieť
k tomu, aby sa zamedzilo používaniu nerecyklovateľných plastov a začali sme viac myslieť do
budúcna.
Použité produkty budú od firmy Bionela, všetok ich plast je rozložiteľný a kompostovateľný.
Výrobky sú z bambusu, kukuričných vlákien a kokosu.
Veľkú časť bio-rozložiteľného jednorazového odpadu nám sponzorsky zadovážila firma Aminet
s.r.o. , za túto podporu ďakujeme.
Tieto použité plasty budú mať vlastné smetné koše a tieto plasty poputujú do
kompostérov, nie na smetisko! Z toho dôvodu Vás prosíme o dodržanie separovania
počas podujatia.
Program dňa bude zaujímavý, multižánrový, obohatený o zaujímavé prednášky,
rozhovory, workshopy. Myšlienkou tohto ročníka je podpora lokálnych skupín, firiem a
predajcov.
•

Na futbalovom ihrisku o 10.30 hod. bude už 5. ročník cezpoľného behu GANRUN. Ďalšie
informácie nájdete v plagáte, ktorý je súčasťou spravodajcu.

•

Cieľom prednášky Recyklujme/Nekupujme je zamyslieť sa nad celkovou spotrebou
tovaru a znížením produkcie odpadu. Mladí nadšenci nám predvedú aj ako dať druhú
šancu nepotrebnému textilu.

•

Navštívia nás aj tréneri z Cvičiska, pôsobia cca rok v novovzniknutom centre
v Poprade, ktoré je zamerané na funkčný tréning, rehabilitácie, thajský box.... Ich
prednáška V zdravom tele, zdravý duch, bude zameraná na vhodnú životosprávu
a športové aktivity. Bonusom bude možnosť merania prístrojom IN-BODY 230, ktorým
je možné zmerať množstvo viscerálneho (vnútorného tuku), podkožného tuku
a stanovenie hodnoty BMI a WHR.
www.cviciskopoprad.sk

•

Prednášku Myslíme Ekologicky, budú viesť majitelia obchodu NeobaluY a bude
orientovaná na ekologickejšie nakupovanie. Taktiež nám porozprávajú, čo ich viedlo k
myšlienke založiť ECO-obchod. Ich sortiment je veľmi zaujímavý a časť z neho nám
ponúknu aj v predajnom stánku.
www.neobaluy.sk

•

V prednáške Prírodná Kozmetika bude majiteľka kozmetiky Bellcoria hovoriť o svojej
práci a o výrobe takejto kozmetiky. Predvedie nám aj workshop Výroba pleťovej
masky.
www.bellcoria.sk

•

Buď silný, aby si bol užitočný je hlavnou myšlienkou parkouru a hovorí o tom, ako
využívať svoju silu na pomáhanie druhým a dobré skutky. Práve parkour nám prídu
predstaviť jeho mladí nadšenci z Banskej Bystrice. Ide o aktívnych ľudí, ktorí milujú
pohyb, túto nesúťažnú disciplínu a jej myšlienky. Predvedú nám aj ukážky a zaujímavý
workshop s možnosťou naučiť sa základy parkouru.

•

Pre deti bude na ihrisku pripravené Skautské stanové mestečko, plné rôznorodých
aktivít zameraných na rozvoj a upevňovanie vzťahov medzi deťmi. Taktiež sa
podozvedajú rôzne informácie o pôsobení skautov, ich hlavných myšlienkach a celkovo
o ich činnosti.

•

V našej obci máme veľa talentovaných detí a z toho dôvodu sme sa rozhodli aj im dať
priestor na pódiu. Vystúpia rôzne vekové kategórie a predstavia nám rôzne hudobné
žánre.

•

Tanečná skupina FEARLESS CREW predvedie hip-hopové vystúpenie. Túto skupinu
založila gánovčanka Timea Hossová/Majer v roku 2008 a žánrom skupiny je prevažne
hip-hop a breakdance. V súčasnej dobe má skupina už 350 medailových ocenení, taktiež
titul Majster Slovenska, Majster Európy a taktiež titul Medzinárodnej poroty za najlepší
klub na Slovensku.

•

Folklórny súbor ROVIENKA z obce Spišské Bystré nám zaspieva ľudové piesne. Tento
súbor je zostavený z ľudí milujúci hudbu, tanec, folklór a ktorým záleží na šírení
ľudových tradícií a zvykov.

•

Divadelná skupina TRMA-VRMA nám predvedie predstavenie Raz-dva-tri Dva-dvatri.....
Pohľady na nohy.
Občas pozrie on na ňu ,občas.....
Ona na neho, občas iskry , občas otlaky,
občas pošliapané chodidlá, občas pošliapané nádeje.
Žiadne slová.
Iba plaché dotyky...
Prvá tanečná...
Toto predstavenie vytvorili žiaci ZUŠ Spojená škola Letná v Poprade pod vedením Aleny
Váradyovej. S týmto divadlom sa skupina umiestnila v bronzovom pásme na celoštátnej
prehliadke FEDIM- festival divadla mladých Tisovec 2019.

•

Popradská kapela DRAGONFLIES je mladá alternatívna kapela, založená v roku 2016,
tvoria ju Chris Jurčo (spev, gitara, basa), Daniel Lapšanský (bicie), Liv Danielová (spev) a
bratia Matej (klávesy) a Jakub Ševčík (gitara, basa). Ich tvorba je ovplyvnená kapelami
ako Coldplay, Radiohead, Led Zeppelin a Nick Cave & The Bad Seeds. Tento rok vydali

svoje prvé oficiálne EP s názvom Live from the Cellar, v ktorom predstavujú vlastnú
tvorbu a covery.
•

Trnavská skupina HUDBA Z MARSU vznikla v roku 1996. Jadro kapely zostáva od 90.
rokov nezmenené: Štofo - Michal Štofej (frontman a autor takmer všetkých skladieb), Sigi
- Róbert Szegény (bubeník a grafický dizajnér), Feri - František Kosír (trubkár a
vokalista). Neskôr sa pridávajú aj súčasní, teraz už dlhoroční, členovia: Maco - Peter
Kadlic (harmonikár a klávesák) a Ramon - Roman Látka (basák). Hrajú mnoho
hudobných štýlov: punk, reggae, ska, britpop, disco, house, drum`n`bass, folk, ethno,
worldmusic, čardáš atď. Jej balansovanie medzi popom a alternatívou sa dá označiť aj
ako indie pop.
www.hudbazmarsu.sk

Z lokálnych predajcov ešte môžeme spomenúť napr. :
•

Tatranské mlyny v Švábovciach založené v roku 1996. Majiteľ si za toto obdobie
vytvoril spoluprácu s okolitými pekárňami napr. v Poprade, Prešove, Martine,
Liptovskom Mikuláši.... V mlyne sa melú múky špaldová, grahamová, ražná, pohánková.
V stánku budú k dispozícii všetky druhy, ktoré si budete môcť zakúpiť priamo od
majiteľa mlynu.

•

Navštívi nás aj Rikša káva, ktorá vznikla myšlienkou majiteľa vytvoriť pojazdnú
kaviareň následným prerobením retro motocykla. V súčasnosti rozšíril predaj aj
o pojazdný príves , ktorým cestuje po Slovensku. Touto kávou rozširuje obzory chutí
tohto lahodného nápoja. Niektoré druhy kávy z jeho ponuky sám praží a melie.
www.riksakava.sk

•

Manželia Hossovci sa venujú včelárstvu veľa rokov , vo väčšom cca 5 rokov. V lesoch
majú umiestnených sto rodín , ktoré aktívne produkujú včelý med podľa ročného
obdobia. V ich stánku budú ponúkať rôzne druhy medov , propolis , včelý peľ , sviečky...

•

Zo Svitu k nám príde Regálik zdravia a predstaví nám svoj sortiment. V stánku bude
možné zákupiť ich produkty, ktoré sú vo väčších baleniach. Ponúkaju napr. škoricu,
Guaranu, Kvet ibišteka, Chia semiačka, Kokosový cukor, Ľanové semiačka, Zmes sušenej
zeleniny.....

Tento rok nebude chýbať ani TOMBOLA a v nej zaujímavé ceny.
Podrobné informácie sa budú postupne zverejňovať na FB stránke obce Gánovce.

VIII VII. ročník medzinárodného umeleckého sympózia
„ART.4G.PARK 2019“
Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na VII. ročník medzinárodného
umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 2019“, ktorý sa bude konať v dňoch 28. 8. - 7. 9. 2019.
Vyvrcholí slávnostnou vernisážou v sobotu 7. 9. o 16:00 hod. v parku pri Kaštieli Gánovce
(areál Materskej školy Gánovce, Športová 203/10). Slávnostná vernisáž bude súčasťou
programu Dňa obce.
V našej na prírodné i historické skvosty bohatej obci, ktorá si zaslúži pozornosť obyvateľov
i návštevníkov, sa od roku 2013 darí každý rok dvom občianskym združeniam – OZ Neandertal,
Gánovce a OZ Machaon International, Poprad organizovať medzinárodné umelecké sympóziá
s rôznym zameraním. V tomto roku umelecké sympózium organizuje dobrovoľnícka skupina
z Občianskeho združenia Neandertal, Gánovce za podpory obce Gánovce. Podujatie sa
zároveň koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, PaedDr. Milana
Majerského, PhD.

Sympózium nadviaže na koncepciu voľnej umeleckej tvorby v parku pri Kaštieli Gánovce z rokov
2016 a 2017. Privítame Kláru Horáčkovú z Prahy, Česko, Biljanu Roman, Srbku žijúcu na
Slovensku, z Michaloviec, Jaroslava Chramostu z Prahy, Česko, Ryszarda Litwiniuka z Gdaňska,
Poľsko. Ako účastník sympózia sa opäť predstaví Jozef Srna z Gánoviec, ktorý sa venuje
keramickej tvorbe. Môžeme sa spoločne tešiť na umelecké diela z dreva, travertínu, betónu,
keramiky a textilu.
Na úvod podujatia Vás pozývame na hudobný koncert detí z Gánoviec, ktorý sa uskutoční
v stredu 28. 8. 2019 o 19:00 hod. v pivničných priestoroch Kaštieľa Gánovce.
Tešíme sa, že v Gánovciach opäť privítame výborné popradské Divadlo Commedia s hrou „Jana
z Arcu, Boh a kat“. Predstavenie bude v nedeľu 1. 9. 2019 o 19:00 hod. v pivničných
priestoroch Kaštieľa Gánovce. Vstupné je dobrovoľné.
Pre deti a mládež sme ako každý rok pripravili obľúbené tvorivé dielne.
Tvorivá dielňa „Vyrob si linoryt“ s Magdalénou Michlíkovou z Gánoviec bude v piatok 30. 8.
2019 od 16:30 do cca 18:30 na obecnom úrade. Druhá tvorivá dielňa – „Otlač si linoryt“
bude v stredu 4. 9. 2019 od 16:30 hod. do cca 18:30 hod. na obecnom úrade.
UPOZORNENIE – prosíme záujemcov o nahlásenie sa vopred na telefónnom čísle 0911 362 281
(Magdaléna Michlíková) alebo mailovej adrese lenami2014@azet.sk.
Tvorivá dielňa „Keramický reliéf – anjel“ s umeleckým keramikárom Petrom Smikom z
Hôrky bude v pondelok 2. 9. 2019 od 16:30 do cca 18:30 v pivničných priestoroch Kaštieľa
Gánovce.
UPOZORNENIE – prosíme záujemcov o nahlásenie sa vopred na telefónnom čísle 0907 640 290
(Monika Dorošenková) alebo mailovej adrese monika.dorosenkova@gmail.com. Dielne sú
vhodné aj pre menšie deti, ktorým môžu pomôcť mamičky, oteckovia alebo starí rodičia. Materiál
na dielne bude zabezpečený. Diela vytvorené počas tvorivých dielní budú vystavené na
záverečnej slávnostnej vernisáži.
Naša veľká vďaka patrí okrem obce Gánovce aj sponzorom sympózia – Prešovskému
samosprávnemu kraju, spoločnosti VIPOX, s.r.o. Poprad a nemenovaným súkromným
osobám z Gánoviec. Ďakujeme! Tak ako každý rok, organizátori uvítajú Vašu pomoc
v akejkoľvek forme (pohostenie umelcov, pomocné práce, požičanie náradia, pomoc pri príprave
vernisáže a pod.).
Ďakujeme!
Veľmi radi Vás privítame v umeleckom parku nielen počas slávnostnej vernisáže, ale aj počas
samotného sympózia. Váš záujem umelcov nesporne poteší.
Informácie o podujatí budú zverejnené na stránke obce Gánovce www.ganovce.sk. Tento
oznam, ako aj fotografie z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na stránke Občianskeho
združenia Neandertal www.geoparkganovce.sk (v časti „Podujatia“ a „Fotogaléria“). Viac
fotografií z predchádzajúcich ročníkov nájdete aj na facebooku – „Klub priateľov gánovského
neandertálca“.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok môžete kontaktovať organizátorov:
Karol Piovarcsy, kajopio@gmail.com, mobil 0907 937 221
Jozef Srna, srnajozef@gmail.com, mobil 0905 650 226
Monika Dorošenková, monika.dorosenkova@gmail.com, mobil 0907 640 290
Magdaléna Michlíková, ma.michlikova@gmail.com, mobil 0911 362 281
Sponzor podujatia:

IX GANRUN – cezpoľný beh Gánovce 2019
Bežecké podujatie GANRUN otvára už svoju piatu kapitolu, po tretí raz bude súčasťou Bežeckej
ligy okresu Spišská Nová Ves a i v tomto roku očakávame súťažné zápolenie v pravom
športovom duchu a prajnej atmosfére bežcov a fanúšikov podujatia.
Gánovčania – poďte behať!
Trate sú pripravené pre najmenších nadšencov až po skúsených veteránov. Reprezentujte svoju
obec a popasujte sa o titul NAJRÝCHLEJŠIA GÁNOVČANKA, NAJRÝCHLEJŠÍ GÁNOVČAN.
Pre víťazov sú, ako každoročne, pripravené hodnotné ceny, medaily a diplomy.
Ak ste si minulý rok vraveli „... o rok ...“ – teraz je ten pravý čas nabrať odvahu a urobiť vec, ktorú
vaše zdravie ocení...
Gánovce a okolie lemujú nádherné bežecké a turistické trasy, výnimkou nie je ani trať behu
GANRUN.
Srdečne všetkých pozývame!

kategória

rok
narodenia/vek
2010 – mladší
najml. 2008 – 2009

Deti
Najml. Žiaci /
žiačky
Mladší
žiaci/mladšie
žiačky
Starší žiaci / staršie
žiačky
Dorastenci / dorastenky
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Ženy
Ženy
Ženy
ŠTAFETOVÝ BEH (dosp.)
BEH ZDRAVIA (dospelí)

dĺžka trate
100 m
400 m

začiatok
preteku
od 12.00
od 12.00

2006 – 2007

800 m

od 12.00

2004 – 2005

1 200 m

od 12.00

2002 – 2003
18 – 39 rokov
40 – 49 rokov
50 – 59 rokov
60 – 69 rokov
nad 70 rokov
od 18 – 39 rokov
od 40 – 49 rokov
nad 50 rokov
všetky kategórie
MIX
všetky
kategórie
Muži a ženy zvlášť

3 000 m
7 700 m
7 700 m
7 700 m
7 700 m
7 700 m
7 700 m
7 700 m
7 700 m
3 000 +
4700m
3 000 m

od 12.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

SUDOKU
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