OZNAMY OBCE
Detské ihriská
V obci máme dve nové certifikované detské ihriská. Jedno ihrisko je
postavené pri minerálnom prameni v časti Gánovce a druhé je v časti
Filice pri železničnej stanici. Detské ihriská majú slúžiť deťom , aby
sa mali kde hrať a vybíjať si energiu.
Touto cestou žiadam rodičov, aby na dieťa dávali pozor, lebo za
úraz dieťaťa na detskom ihrisku zodpovedá rodič.

GÁNOVSKÝ
SPRAVODAJCA
Dátum: 08/2015

Číslo vydania: 1/2015

Vážení občania Gánoviec,

Tínedžerov žiadam, aby sa na ihriskách správali slušne, dodržiavali
nočný kľud, dbali na to , aby krikom nerušili okolitých občanov, na
ihriskách nevysedávali do neskorých hodín a nepoškodzovali ich,
aby ihriská deťom vydržali v dobrom stave čo najdlhšie.

sme veľmi potešení, že Vás opäť po roku môžeme pozvať na
umelecké sympózium, ktoré bude pokračovať v tradícii začatej v
roku 2013. Po sympóziu krajinárskeho umenia „Mystérium
pravekého lovu“, ktoré sa konalo v septembri 2013, maliarskom
plenéri „Teritórium inšpirácie“, ktorý sa konal v máji 2014 a
sympóziu krajinárskeho umenia „Záhady života od praveku po
súčasnosť“ v septembri 2014 si Vás dovoľujeme pozvať na:

Prevádzka detského ihriska je povolená v lete do 21,00 hod.,
v ostatnom období do 20,00 hodiny večer.

III. ročník Umeleckého sympózia „Odtlačme si svoju
históriu“.

Okrem týchto ihrísk, obec získala 55%-nú dotáciu na vybudovanie
fit parku, ktorý má slúžiť pre všetky generácie. Tento fit park bude
pozostávať z 5 posiľovacích exteriérových strojov. Bude umiestnený
v areáli futbalového ihriska. Montážne práce zrealizuje dodávateľ
v mesiaci september 2015. Tento park budeme každý rok rozširovať
o nové stroje a zveľaďovať.

Bude sa konať v dňoch 7. - 12. septembra 2015 a vyvrcholí
slávnostnou vernisážou v sobotu 12. septembra o 15:00 hodine v
areáli lokality „Hrádok“. Vernisáž bude súčasťou programu
Dňa obce.
Dovoľte nám v krátkosti predstaviť pripravované podujatie.
Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, tohtoročné umelecké
sympózium sa uskutoční v rámci projektu:

Ing. Alžbeta Čekovská

Občasník - Registrované pod č. EV 3045/09. Vydavateľ: Obec Gánovce, adresa redakcie:
OcÚ Gánovce, Gánovská 184,058 01 Gánovce; šéfredaktorka:
Ing. Alžbeta Čekovská, zástupca šéfredaktorky:RNDr. Karol Piovarcsy,
Telefónne čísla na OcÚ v Gánovciach : 052/7734571, 052/7889091, fax: 052/7889092,
mob. tel. starostky: 0907992141, počet výtlačkov : 250 ks . Nepredajné. Neprešlo jazykovou
úpravou.

“Tomorrow of the Partnership / Zajtrajšok partnerstva“,
ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie v rámci
programu Európa pre občanov.
Projekt zastrešuje Obecný úrad Gánovce pod vedením pani
starostky, Ing. Alžbety Čekovskej v úzkej spolupráci s
dobrovoľníckou aktivitou Občianskeho združenia Neandertál
Gánovce a Machaon International, Poprad.

Program Európa pre občanov chce podporovať predovšetkým
partnerskú spoluprácu miest a obcí. Práve preto privítame okrem
slovenských umelcov aj umelcov z Čiech a Poľska. Zúčastnia sa aj
umelci z Ruska a Bieloruska, ktorí tu tvorili počas predchádzajúcich
ročníkov a našu obec a ľudí si zamilovali. Okrem nich privítame aj
jedného umelca z ďalekého Kazachstanu. Celkovo 13 umelcov bude
tvoriť pod vedením umeleckého vedúceho Michaila Beketova,
akademického sochára z mesta Jaroslavľ, Rusko (autora pamätníka
hokejistom KHL z Jaroslavli, ktorí - bohužiaľ vrátane nášho Pavla
Demitru -zahynuli pri leteckom nešťastí). Tentokrát bude tvorba na
sympóziu rôznorodá. Umelci budú pracovať s drevom, kameňom,
betónom, bude vytvorené aj dielo z keramiky a maľby na plátne.
Keďže detské tvorivé dielne počas maliarskeho plenéru v
minulom roku mali veľký úspech, organizátori pripravujú opäť niečo
pre našich najmenších. V nedeľu 6.9. o 17:00 hodine v areáli
Materskej školy bude detská tvorivá dielňa s umeleckým
keramikárom z Hôrky Petrom Smikom. Deti budú tvoriť keramiku
z hliny, ktorá sa v priebehu trvania sympózia vypáli a hotové dielka
budú vystavené na záverečnej vernisáži. V stredu 9.9. o 16:00 (do
cca 19:00) v areáli Hrádok bude detská tvorivá dielňa s Magdou
Michlíkovou, kreatívnou obyvateľkou Gánoviec a Majkou
Bartovou, účastníčkou sympózia z Čiech. Deti budú tvoriť z
polymérovej hmoty FIMO. V prípade zlého počasia sa tvorivá dielňa
uskutoční v priestoroch Obecného úradu. V piatok 11.9. o 16:00 (do
cca 19:00) v areáli Hrádok bude detská tvorivá dielňa s Magdou
Michlíkovou. Tentokrát si deti budú môcť vyrobiť malé domčeky zo
zvyškového dreva - RECY. V prípade zlého počasia sa tvorivá dielňa
uskutoční v priestoroch Obecného úradu. Materiál bude
zabezpečený, deti si môžu priniesť podložky na sedenie a pitný
režim.
Pre účastníkov sympózia a všetkých záujemcov je pripravená
aj kultúrna akcia – koncert multiinštrumentalistu Michala
Smetanku spojený s malou prednáškou o archeohudbe.
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Prvá monografia obce Gánovce
V roku 2017 oslávime naše 700. výročie prvej zmienky o obci
Gánovce. Mnohí ste iste nevedeli, že prvá zmienka o obci Filice, je
zaznamenaná na spoločnej listine so Spišskou Sobotou z roku 1256.
Pri tejto príležitosti obecné zastupiteľstvo schválilo edičný návrh na
vydanie I. Monografie o obci Gánovce . Na monografii bude pracovať
osemčlenný autorský kolektív pod vedením PhDr. Boženy Malovcovej.

Predpokladaná cena na autorov, vydavateľa a tlač je cca 13 tis. EUR .
Obec využije možnosť požiadať o dotáciu z Ministerstva kultúry SR.
Ďalej je tu možnosť získať finančné prostriedky od sponzorov ,
vrátane zverejnenia ich reklamy v monografii, tiež možnosť
predkupného práva na publikáciu (zaplatiť dopredu) pre občanov a
takíto záujemcovia budú uvedení v monografii tiež ako sponzori.
Obecné zatupiteľstvo schválilo náklad vo výške 2000 ks výtlačkov
v termíne vydania máj 2017.
Touto cestou by som chcela požiadať všetkých občanov, ktorí majú
k dispozícii staré fotografie z obce, kostolov, hasičov, školy
a jednotlivých ulíc ako vyzerali, aby ich zapožičali pre tento účel.
Fotografie vrátime späť po naskenovaní.
Tiež by som chcela poprosiť rodiny, z ktorých boli rodičia, starí
rodičia, manžel, manželka,deti činní v obci v akejkoľvek oblasti a pre
obec pracovali vo funkciách MNV, Štátnom majetku, učiteľov, aby
tiež poskytli informácie a fotografie o nich, aby sme si ich mohli uctiť
zverejnením ich života a práce v našej monografii. Teraz je na to
jedinečná príležitosť . Máme na to dostatok času.
Verím, že každému z nás záleží na tom, aby naša monografia bola čo
najkrajšia a najhodnotnejšia, aby sme sa v nej dočítali o všetkom, čo
bolo a je pre našu obec špecifické a tiež aby sme nezabudli na nikoho,
kto akýmkoľvek spôsobom prispel k zveľaďovaniu našej obce.
Ing. Alžbeta Čekovská
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Obec Gánovce, EÚ,
OZ Neandertál, OZ Machaon International
Vás srdečne pozývajú na
kultúrno – spoločenské podujatie v rámci projektu

“Tomorrow of the Partnership / Zajtrajšok partnerstva“,
dňa 12. septembra 2015 o 13,00 hod.
na

„DEŇ OBCE“
ktorý sa uskutočnína futbalovom ihrisku v Gánovciach

PROGRAM :

1. 13,00 hod. - Slávnostné otvorenie :
 príhovor starostky obce a zástupcov družobných obcí
a hostí
 štart maratónu
2. 13,15 - Vystúpenie súboru „Venček“
3. 14,00 - Vystúpenie súboru z Raby Wyžnej
4. 15,00 - Vernisáž umeleckého sympózia „Odtlačme si svoju
históriu“.
 Hry a súťaže pre deti a mládež.
5. 16,00 - Vystúpenie českej skupiny „Michal Dávid revival“
6. 17,15 -Vystúpenie zábavača „JOŽKO JOŽKA
a súboru
Vargovčan“
7. 18,15 -Vystúpenie hudobnej skupiny Adama Tuturu.
8. Občerstvenie počas celej akcie
9. Tombola
10. Diskotéka
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
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Pán Smetanka vlastní kópiu najstaršej píšťaly na svete (45 000
rokov) z neandertálskeho náleziska Divje Babe v Slovinsku, ktorú
nám, samozrejme, predstaví. Na koncert sa môžete prísť pozrieť v
pondelok 7.9. o 19:30 do areálu Materskej školy.
Taktiež, pre záujemcov všetkých vekových kategórií je
pripravená zaujímavá prednáška o Európskej únii, ktorú si pre
Vás pripravil náš spoluobčan Jozef Bednár. Prednáška sa bude
konať v pondelok 7.9. o 16:30 v zasadačke Obecného úradu.
Veríme, že sa Vám pripravovaná akcia, ktorá opäť obohatí
kultúrny život v obci, viac spojí jej obyvateľov a zviditeľní Gánovce
smerom navonok bude páčiť. Počas predchádzajúcich ročníkov ste
milo prekvapili umelcov aj organizátorov. Budeme opäť vďační za
akúkoľvek pomoc (fyzická pomoc, prípadné požičanie potrebného
náradia, pohostenie umelcov domácimi špecialitami, koláčmi, čajom
a pod.). Najväčšou odmenou pre umelcov bude určite Váš záujem o
ich prácu a to nielen počas vyvrcholenia – vernisáže, ale po celú
dobu trvania sympózia. Tešíme sa na Vás!
Informácie o akcii 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.
Viac
fotografií
z
predchádzajúcich ročníkov nájdete aj na facebooku – „Klub
priateľov gánovského neandertálca“.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok môžete
kontaktovať organizátorov:
Alžbeta Čekovská, obecganovce@sinet.sk, mobil 0907 992 141
Karol Piovarcsy, karol.piovarcsy@stonline.sk, mobil 0907 937 221
Svetlana Belova, zapovedniks@gmail.com, mobil 0917 449 943
Jozef Srna, srnajozef@gmail.com, mobil 0905 650 226
Juraj Dorošenko, juraj.dorosenko@hotmail.com, mobil 0905 890 200
Monika Dorošenková, monika.dorosenkova@gmail.com, mobil 0907 640 290

Ing. Monika Dorošenková
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Vážení obyvatelia Gánoviec,
touto cestou Vás srdečne pozývame na 1. ročník cezpoľného behu
obce Gánovce, ktorý sa uskutoční pri príležitosti osláv Dňa obce
Gánovce 12. 9. 2015. Beh je fenoménom dnešnej doby, je športovou
aktivitou, ktorú preferujú rôzni vrcholoví a aktívni športovci
v príprave na športovú a súťažnú sezónu alebo i mnoho amatérskych
športovcov pre upevnenie zdravia, lepšej zdravotnej kondície
a určitej psychohygieny.
Príprava tohto športového podujatia má za cieľ podať a doplniť nový
rozmer dňu obce Gánovce a taktiež prilákať návštevníkov
a športovcov k poznaniu našej obce, jej prírodným krásam,
kultúrnemu bohatstvu a obrazu o činorodej obci tak, aby sa
s radosťou do Gánoviec opäť vrátili.
Beh nemusí byť nikomu cudzí – stačí ak máte trochu pevnej
vôle, chuť prekonať seba samého a posunúť svoje doterajšie hranice
o čosi ďalej. Zapojiť sa môžu deti, mládež i dospelí. Pripravili sme
pre Vás zaujímavú trasu, ktorá súťažiacim vypovie mnoho o obci
Gánovce. Už teraz vieme, že sa máte načo tešiť. Trasa tiež lemuje
mnohé významné objekty našej obce.
Vyzývame preto hlavne Vás, občania Gánoviec, aby ste sa tohto
behu zúčastnili a preukázali tak to, že svoju obec viete podporiť
a spropagovať ju v jej aktivitách, ktoré reprezentatívne pôsobia na jej
blízke i vzdialené okolie. Radi prijmeme do organizačného tímu
i dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní pomôcť pri organizácii preteku.
Pre tieto účely slúžia viaceré informácie v propozíciách a na
internete. Mapku trasy prikladám.
Vaše otázky a pripomienky smerujte na
e-mail: michal.materny@gmail.com.

S prianím všetkého dobrého
Bc. Michal Materný, spoluorganizátor GANRUN-u
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Obec Gánovce a Atletický klub STEEPLE
POPRAD
v spolupráci s OZ Neandertal, FK Gánovce a DHZ Gánovce
organizuje cezpoľný beh

1. ročník
GANRUN
Gánovce, okres Poprad, 12. 09. 2015

Propozície
Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Ing. Alžbeta Čekovská
Hlavný rozhodca: Jozef Dubašák
Člen výboru: Miloš Odrobina, Bc. Michal Materný
Moderátor: Jozef Dubašák
Lekár: MUDr. Ľubomír Červeň
Dátum a miesto konania pretekov: 12. 09. 2015 od 13:00 h, futbalové ihrisko
Gánovce, v rámci Dňa obce Gánovce a kultúrno-spoločenského programu
štart dospelí + juniori 15:00 h
Informácie: Bc. Michal Materný, tel. č.: 0948 086 587; v dohľadnej dobe aj na
www.ganovce.sk; geoparkganovce.sk a na facebooku
Prihlášky: michal.materny@gmail.com
Prezentácia: na mieste od 12:00 hod, najneskôr pol hodiny pred štartom disciplíny
Štartovné: 4,- € dospelí, žiaci 0,- €, dorastenci a juniori 2,- €
Občerstvenie: guláš, nápoj,káva
Trať: kategórie detí do 9 rokov – futbalové trávnaté ihrisko; žiaci od 10 rokov,
dorast, juniori, muži, ženy asfalt – 30 % a poľná cesta – 70 %

Prezliekareň: stan
Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia medaile, diplomy a vecné ceny,
tombola
Námietky: Možno podať 15 min. od oficiálneho vyhlásenia výsledkov
Upozornenie: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Štartujú
pretekári včas prihlásení, dospelí s platnou lekárskou prehliadkou, nie staršou ako
1 rok na vlastné náklady a riziko. Za zdravotný stav, riziko mládeže, detí
zodpovedá rodič príp. organizácia. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté
počas pretekov, neručí ani za prípadné škody na majetku počas pretekov.
Časový rozpis a dĺžka tratí: od 13:00 h
Deti 2006 – mladší 50 - 100 m
Najml. Žiaci / najml. žiačky 2004 – 2005 400 m
Mladší žiaci / mladšie žiačky 2002 - 2003 800 m
Starší žiaci / staršie žiačky 2000 - 2001 1 200 m
Dorastenci / dorastenky 1998- 1999 3 000 m
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