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Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
Rieknime slová dnes,
čo dávno sme neriekli
A zobrať skúsme späť tie,

nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Katarína Hudecová

čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
Tak žime každý deň v Novom roku...

GÁŇ
1113-2013
900. výročie obce

NAŠE NOVINY
Vážení spoluobčania,
Skončili sa nám vianočné sviatky a privítali sme nový rok. V tento čas
väčšina ľudí bilancuje predchádzajúci rok. Pre mňa bol tento rok ťažký a poučný.
Preto sa chcem touto cestou poďakovať všetkým, čo mi boli oporou a boli
nápomocní. Nesmiem však zabudnúť aj na sponzorov našich obecných akcií
počas celého roka, a to firmám: Andres s.r.o. Matúškovo, DELAP s.r.o.
Matúškovo, Pannon Food s.r.o. Veľká Mača, SHR VEGET s.r.o. Gáň, Bar Nagano
Gáň.
Dovoľte ešte pár slov k novému roku 2013. Je to rok s magickým
dvojčíslom na konci. Tento rok je výnimočný, pretože si pripomíname niekoľko
významných udalostí. Jednou z nich je 20. výročie vzniku Slovenskej republiky,
ďalšou udalosťou je 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, no
a pre nás obyvateľov obce Gáň je najvýznamnejšou udalosťou oslava
900 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, ktorú si budeme tento rok
pripomínať /1113-2013/.
Na záver Vám zo srdca všetkým prajem pevné zdravie, pokoj a pohodu v rodinnom kruhu, aby Vás
obchádzala ľudská závisť a zloba, a aby ten rok 2013 bol lepší ako ten predchádzajúci.
Priatelia na zdravie a na zdravie roku 2013!

Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Rozpočet na roky 2013 - 2015
Bežné príjmy (eur)

2013

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

478 900

478 900

478 900

Daňové príjmy – dane za špecifické služby

6 470

6 470

6 470

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

2 315

2 320

2 320

Nedaňové príjmy – administratívne poplatky a iné poplatky a platby

8 000

8 000

8 000

290
3 035
499 010

290
3 335
499 315

290
3 335
499 315

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomoci, vkladov
Tuzemské bežné granty a transfery
Bežné príjmy spolu:

2014

2015

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
Z predaja
Kapitálové príjmy spolu:

2013
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Príjmové finančné operácie

2013
214 500
214 500
0
214 500

2014
214 500
214 500
0
214 500

2015
214 500
214 500
0
214 500

Bežné príjmy

499 010

499 315

499 315

0

0

0

214 500

214 500

214 500

0

0

0

713 510

713 815

713 815

Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu

2014

2015

Rozpočet bol schválený dňa 13.12.2012, uznesením č. 176/2012 ako prebytkový vo výške 95 738 € (bežný rozpočet), pričom
z tohto prebytku sa budú kryť kapitálové výdavky.
Inf. OcÚ
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Bežné výdavky (eur)
Program 01 Plánovanie, manažment, kontrola
Manažment
Plánovanie
Vnútorná kontrola
Finančná a rozpočtová politika
Úvery
Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach
Miestny rozhlas - konces. poplatky, údržba
Program 02 Propagácia, marketing
Kronika
Miestny rozhlas
Program 03 Interné služby obce
Zasadnutia orgánov obce
Vzdelávanie zamestnancov obce
Voľby
Obecný informačný systém /kopírka, PC/
Telekomunikačný a informačný systém
Program 04 Služby občanom
Spoločný stavebný úrad
Cintorínske služby
Obecná polícia
Program 05 Bezpečnosť, právo a poriadok
Požiarna ochrana
Prevádzkovanie verejného osvetlenia
Oprava a údržba VO
Program 06 Odpadové hospodárstvo
Odvoz a uloženie odpadu
Separovaný zber
Program 07 Miestne komunikácie
Správa a údržby pozemných komunikácií
Program 08 Vzdelávanie
Materská škola
Školská jedáleň pri MŠ
Program 09 Kultúra a šport
Dom kultúry
Transfery vo forme dotácie
Údržba pamätihodností obce
Telovýchova a šport
Knižnica
Údržba verejnej zelene, kosenie
Deratizácia
Opatrovateľská služba
Jednorazová sociálna pomoc
Rodina a deti
Letný tábor
Administratíva
Bežné výdavky spolu:

2013

2014

2015

3 500
3 000
7 320
600
0
1 185
565

3 000
3 000
7 320
600
0
1 185
565

3 000
3 000
7 320
600
0
1 185
565

410
600

305
600

305
600

3 895
1 000
1 200
3 150
3 150

3 895
1 000
600
3 650
3 150

3 895
1 000
0
3 650
3 150

670
4 150
0

680
4 150
0

690
4 150
0

6 000
10 000
3 300

6 000
10 000
3 300

6 000
10 000
3 300

21 500
775

21 500
785

21 500
785

5 335

5 335

5 335

77 300
16 050

78 100
16 600

78 100
16 600

41 861
53 519
4 000
6 610
300
4 410
1 000
2 010
5 750
3 660
1 000
105 062
403 272

26 050
53 519
3 000
5 360
400
4 410
1 000
2 010
6 900
3 660
1 000
113 562
395 626

26 050
53 519
0
5 360
400
4 410
1 000
2 010
6 900
3 660
1 000
113 562
393 036

0
0
13000
0
0
0
0
0
80 000
2500
0
14000
0
0
0
7000

2014
30000
0
0
0
35000
84090
0
0
0
0
35 410
0
0
0
30 000
0

2015
30000
0
0
0
35000
74290
0
0
0
0
45 210
0
0
0
35 000
0

36500
2013

214500
2014

214500
2015

Rozpočtové výdavky spolu

403272
36500
439772

395626
214500
610126

393036
214500
607536

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Rozpočtované príjmy spolu

499010
0
214500
713510

499010
0
214500
713815

499315
0
214500
713815

Kapitálové výdavky
Budovanie športového areálu
Nákup čerpadla
Budovanie multifunkčného ihriska
Budovanie chodníkov v cintoríne
Budovanie zberného dvora
Rekonšt. a modernizácia budovy pohost. a dvora KD
Nákup budovy č. 25
Budovanie detského ihriska
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ
Interaktívna tabuľa
Rekonštrukcia a modernizácia starej budovy OcÚ
Nákup osobného automobilu
Kanalizácia
Rekonštrukcia rozhlasu
Rekonštrukcia miestne cesty a chodníky
Budovanie kamerového systému

2013

Kapitálové výdavky spolu:
Sumarizácia
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
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Október – mesiac úcty k starším
V mesiaci október sa príroda oblieka do šatu jesene, vonku cítiť
prichádzajúcu
zimu,
no
Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.
i šteklivé slniečko. Tak ako
Človek
je krásny podľa múdrosti,
dozrievajú plody úrody, tak
čo zračí sa mu v oku,
sa i mi obraciame k občanom
podľa vrások a bielych vlasov,
s postriebrenými
hlávkami
podľa slov,
plnými životných skúseností.
keď ponára sa v hovore
s deťmi do rokov,
Jeseň je ako život
keď
aj on bol mladý.
dôchodcov, človek dozrieva;
človek je krásny vtedy,
jeho plodmi sú skúsenosti,
keď ho ľudia majú radi."
dozrievanie múdrosti, radosti
ale i bolesti. Starobu netreba odcudzovať, ale prijímať takú aká je, zopár šedín,
oddychu, pokoja...
Práve preto si obec vyhradila jedno sobotňajšie popoludnie v mesiaci
október pre našich seniorov. V tento deň sa všetci stretli v kultúrnom dome, kde
ich privítala p. starostka a prihovoril sa im p. farár JCLic. Ľuboš
Tvrdý. Po vystúpení detičiek z materskej školy a spevokolu Deti
Kríža si obec uctila
jubilantov obce malým
darčekom a pamätným
listom. Po oficiálnej
časti
nasledovala
spoločná večera a ce
lé popoludnie bolo
sprevádzané hudbou, pri ktorej si mnohí z našich seniorov
zatancovali či zaspievali.
Veríme, že aspoň v tento deň každý z nich z abudol na všetky
trápenia, bolesti a spomínali len na to krásne v ich živote.
Mgr. B. P., Mgr. M. Kamenová

Dňa 23.11.2012 v Kultúrnom dome v Gáni sa konala už tradičná slávnosť
„Uvítanie detí“. Pozvaní boli rodičia a detičky, ktoré sa narodili v roku 2012.
Dohromady sme pozvánky rozposlali 9 rodičom pre nových malých občanov
obce Gáň. Menovite:
Ester Babicová
Michaela Zbojeková
Miriam Zbojeková
Timotej Valent
Alex Bene
Dominika Koláriková
Filip Dovina
Katarína Papáneková
Oliver Grell
Michaela Szabová

narodená 3.12. 2012
narodená 9.1.2012
narodená 9.1.2012
narodený 12.1.2012
narodený 9.2.2012
narodená 11.2.2012
narodený 9.5.2012
narodená 6.8.2012
narodený 28.8.2012
narodená 6.10.2012.

Uplynie ešte veľa času, kým tieto ratoliestky pochopia význam slov
láska, smútok či sila, ale už teraz dokážu čítať z matkiných dlaní nehu, lásku
a z otcových istotu. Obec Gáň im tiež dáva dar, hoci o tom nevedia, dar kúska domova, miesta kde budú žiť, rásť a tešiť sa z každodenných chvíľ.
Najmenších spoluobčanov, ich rodičov, starých rodičov a ostatných
zúčastnených privítala starostka obce Mgr. Denisa Ivančíková, ktorá deťom
i rodičom popriala len to najlepšie, pevné zdravie, veľa trpezlivosti pri výchove detí, ale hlavne veľa lásky.
Rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy obce Gáň a dostali pozornosť
od obce vo forme darčeku.
Mgr. B.P
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Okienko do histórie obce
Podľa prvej písomnej správy, teda v roku 1113, obec sa delila na dve časti s rovnakým menom. Predpokladá sa, že bola osídlená
najmenej od 10.-11. storočia, keďže v roku 1113 pri vyhotovovaní majetkového súpisu zoborského opátstva sa uvádza, že majetky
opísané v listine boli majetkom opátstva už pred vpádom moravského vojvodu Otta na Slovensko. Táto udalosť sa odohrávala približne
v rokoch 1107-1109. Listina z roku 1113 na základe hodnoverných svedeckých výpovedí vymenúva všetky majetky zoborského opátstva.
Uvádza sa v nej, že majetkom opátstva je aj Gan, ktorá susedí s dedinou s názvom Gan, patriacej hradu Hlohovec. Ďalej osada Gan
hraničí s bližšie neznámou dedinou biskupa a s rybníkom Cypicas (Čepkéš) (Marsina R., 1963, s. 163-168).
Ďalšiu písomnú správu o obci vo forme Gan poznáme z listiny Bela IV. – uhorského kráľa z 15. júla 1251. Touto listinou Bela IV.
udelil majetky pre opátstvo v Kláštore pod Znievom. Sú v nej opísané presné hranice novoudelených majetkov a pri metácii (metácia latinsky meta znamená hranica; vymedzenie darovaného alebo užívaného majetku prírodnými hranicami) Šale sa uvádza územie s
názvom Gan, ktoré patrí synom Kazimíra I. Gáň sa spomína aj v listine z roku 1252, vydanej Belom IV. Pre opátstvo v Kláštore pod
Znievom.
Ďalším známym majiteľom Gáňu bol Abrahám Rúfus, syn Menolda, ktorý roku 1277 pred nitrianskou kapitulou vymenil svoje
majetky medzi nimi Gáň a majetky v Galante s Abom, synom magistra Abu za kamenný hrad Branč a za ďalšie majetky. Predpokladáme,
že Abrahám Rúfus dostal Gáň v rámci donácie (donácia – dar, venovanie; nadácia; verejný dar) od kráľa Ondreja III. z roku 1294 za jeho
zásluhy v bitke pri Trnave, kde počas bojov uhorského kráľovského vojska a Albrechtom Habsburským Rakúskym vojvodom sa zvlášť
vyznamenal.
Ďalšími majiteľmi pozemkov v Gáni boli Bartolomej a Urba z Veče, krotí tu získali majetky v polovici 13. storočia. Po vymretí tohto rodu po mužskej línii, kráľ Karol Robert 30. októbra 1317 daroval tento majetok synom Ivanky – Jánovi, synom Aladára – Mikulášovi
Orrusovi a Tomášovi Rúfusovi a synom Petra – Michalovi, Štefanovi a Petrovi spolu s majetkami vo Veči, v Trnovci nad Váhom
a ďalšími za zásluhy v boji proti Matúšovi Čákovi. Spomínaní potomkovia Ivanky z rodu Pécz 18 . apríla 1324 pred nitrianskou kapitulou
si podelili svoje majetky tak, že z majetkov v Rábskej stolici a vo Veči každý z nich dostal tretinu, ostatné majetky podelili medzi sebou.
Ján – syn Ivanky dostal Scerechen v Nitrianskej stolici a Gáň v Bratislavskej stolici. Ďalším majiteľom Gáňu sa teda stáva už spomínaný
Ján.
V priebehu 14. storočia prišlo k dôležitým zmenám v majetkoprávnych záležitostiach na celom území Uhorska, no najmä na území západného Slovenska, kde mnohí šľachtici v dôsledku nevery ku kráľovi stratili svoje majetky. Vzhľadom na túto skutočnosť aj syn
Abu – Mikuláš taktiež stratil svoje majetky, a tým aj Gáň.
Začiatkom 16. storočia, v období, kde predpokladáme, že Gáň bol majetkom viacerých šľachtických rodín, začínajú aj územie
dnešného Slovenska bezprostredne ohrozovať Turci. Po moháčskej bitke v roku 1526 pomerne skoro, už v roku 1530 sa uskutočnili
nájazdy Turkov v okolí Galanty.
Protiturecký boj si vyžadoval veľké finančné náklady, a tak v zmysle uznesenia šopronského snemu boli vyrubené nové dane na
vojenské účely. V daňovom súpise z roku 1553 sa uvádza, že v obci Gáň majú majetky Žigmund Bacsák, Florian Borsi a Tomáš Borsi.
(Zvuková podoba nárečia rodnej obce, bakalárska práca Mgr. Pekarová)

V čase Vianoc majú ľudia k sebe blízko, viac si pomáhajú a sú k sebe milší. V tento čas sa rozhodla majiteľka baru Nagano p. Katarína Suchopová urobiť niekomu radosť, a to našej spoluobčianke p. Malíkovej a je j 5 deťom.
Preto dňa 21.12.2012 usporiadala vianočné posedenie v areáli baru Nagano v Gáni, kde si občania za symbolickú sumu mohli
kúpiť vianočnú kapustnicu alebo guláš z diviny. Z vyzbieranej sumy sa pre rodinu p. Malíkovej zakúpil počítač, plienky a ovocie.
Touto cestou sa chceme poďakovať občanom, že prišli podporiť túto akciu! Vďaka Vám sa podarilo urobiť nesmiernu radosť
deťom, ktoré pomoc naozaj potrebovali.
Mgr. Kamenová
Vecné dary odovzdala majiteľka baru p. Suchopová spolu so starostkou obce Mgr. Ivančíkovou osobne p. Malíkovej a jej deťom.
Rodine prajeme príjemné užívanie a veľa síl do ďalšieho života.
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Naša materská škôlka
Ubehli štyri mesiace od začiatku nového školského roka, a my sa už môžeme pochváliť mnohými
zážitkami, ktoré nám priniesli... Jeseň sa u nás niesla v znamení šarkanov a tekvíc, ktoré boli hlavnou
témou tvorivej dielne, ktorú navštívili okrem detičiek našej MŠ aj ich rodičia, či iní príbuzní a vytvorili
veľké množstvo rozličných svetlonosov, ktoré zaplnili vchod do materskej školy a vítali nás blikajúcimi
svetielkami.

Chvíľu na to sme sa prehupli do času adventného, zapojením sa do vianočných tvorivých dielní
a rozsvietenia obecného vianočného stromčeka, pri ktorom sme zaspievali a zarecitovali širokej
verejnosti pestrú paletu adventných a vianočných piesní, básní a kolied. Najväčšou predvianočnou
udalosťou bola návšteva Mikuláša v našej materskej škole, na ktorého príchod sa detičky veľmi tešili
a usilovne pripravovali nacvičovaním vianočného programu. Na túto milú slávnosť sme pozvali i rodičov,
rodinných príbuzných a hostí, ktorí prispeli dobrou náladou a príjemnou atmosférou. Deti nebojácne
spievali, recitovali, ba i tancovali Mikulášovi, za čo ich obdaroval sladkým balíčkom a potleskom.

12. decembra vládla v našej škôlke pravá predvianočná atmosféra podfarbená príjemnou
a veselou vianočnou hudbou. Deti s rodičmi usilovne miesili, vaľkali a vykrajovali rôzne tvary
a postavičky z vopred pripraveného medovníkového cesta, ktoré nám pani kuchárky upiekli, čím sa
celou škôlkou šírila typická sladká vôňa medu a škorice.

6

NAŠE NOVINY
Posledný týždeň pred Vianocami vyrástli v našich triedach jagavé
vianočné stromčeky, pod ktorými si deti našli darčeky v podobe nových
hračiek a pomôcok.
S prichádzajúcim novým rokom sa tešíme na nové podujatia
a aktivity a želáme Vám všetkým aby bol ten Nový rok oveľa lepší
a šťastnejší ako ten predchádzajúci.
Kolektív MŠ

Prípravu na vianočné sviatky
sme začali prvým adventným
víkendom
tvorivými
vianočnými dielňami, kde si
deti mohli spolu s našimi p.
učiteľkami z materskej školy
vyhotoviť vianočné ozdoby.
Najväčší
úspech
malo
maľovanie na sklo. Nechýbala
ani príprava vianočných ozdôb
z cesta, z cestovín a plastových
fliaš.
Mgr. D. Ivančíková
Vianoce bez vianočného stromčeka nie sú pravé Vianoce. 1.
Decembra 2012 o 16.00 hod sme sa za pomoci Samosprávy obce
v spolupráci s klubom dôchodcov zišli všetci pri kultúrnom dome.
Stretli sa deti, rodičia, starí rodičia, aby mohli v rámci zahájenia
adventu rozsvietiť a ozdobiť vianočný stromček pripomínajúci príchod
vianočnej pohody.
Po slávnostnom privítaní p. starostky Mgr. Denisy Ivančíkovej, p. farára JCLic. Ľuboša Tvrdého nasledovalo vystúpenie detí z MŠ
v Gáni. Kultúrny zážitok spestrilo samotné zdobenie a rozsvietenie...
Stromček je najkrajší, ak je ozdobený z lásky, preto si každé dieťa
prinieslo vlastnoručne vyrobenú vianočnú ozdobu, ktorú za pomoci
rodičov umiestnilo na stromček. Stromček bol naozaj krásny!
Občerstvenie bolo veľmi pestré, ale hlavne chutné, o ktoré sa postarali naše gazdinky z klubu dôchodcov upečením
zabíjačkových špecialít. O zábavu sa nám postarala skupina NOVUM. Starší účastníci sa mohli zohriať vareným vínkom a tí
menší nealkom. Pochutiny boli za symbolickú sumu, pričom výťažok bude použitý na obnovu pamätihodností v obci (krížov).
Spolu sme vyzbierali 278,05 €. Hlavnými sponzormi akcie, ktorým patrí vďaka boli Pannon Food, s.r.o. a Andres s.r.o., Jozef
Beno a Ing. Jankovič.
Mgr.BP

„Mik, mik, Mikuláš, čo tam vo vrecku pre mňa máš...“ presne
túto riekanku si potichučky vravelo každé dieťa, ktoré prišlo
7. decembra 2012 o 17.00 hod do Kultúrneho domu v Gáni,
aby mohlo zarecitovať básničku alebo zaspievať pesničku ujovi
Mikulášovi. Pán Mikuláš, anjeli a čert k nám zavítali z veľkej
diaľky. Odpočinuli si, vypočuli každé dieťa a Mikuláš rozdal
potešenie v podobe sladučkého balíka. „Ďakujeme Mikuláš
opäť raz, a dúfame že prídeš o rok znovu medzi nás...“ Ti
odkazujú deti z obce Gáň.
Mgr. B. P
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Predvianočné stretnutie v domovoch dôchodcov
Blížil sa čas vianočných sviatkov, a tým aj prekvapení. Pri tejto príležitosti p. starostka Mgr. Denisa Ivančíková navštívila
našich spoluobčanov v domovoch dôchodcov: p. Silvestra Oravca, p. Helenu Jančiovú, p. Konštantína Karella, p. Petra
Popluhára, Annu Suchopovú, p. Máriu Baťkovú. Všetci dôchodcovia čakali a pevne dúfali, že p. starostka na nich nezabudne
a nájde si na nich čas. Pri návšteve ju zahrnuli otázkami a každý jeden bol zvedavý, čo je nové v obci, ako sa majú spoluobčania
s ktorými prežili v našej obci veľa rokov.
Bolo veľmi príjemné posedieť si, porozprávať sa či zaspomínať s našimi rodákmi... Všetkých Vás obyvateľov Gáňu
pozdravujú a prajú Vám veľa zdravia, božieho požehnania a veľa síl do ďalšieho roku. J. Luptáková

Seniori bilancovali...
V čase očakávania najkrajších sviatkov roka sa 10. Decembra 2012 zišli
členovia ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci, aby zhodnotili svoju
činnosť.
Naše pozvanie prijala aj p. starostka Mgr. Denisa Ivančíková, p. Ing. František
Jankovič, ale aj náš duchovný otec, dôstojný pán JCLic. Ľuboš Tvrdý.
Zo 46 členov sa posedenia zúčastnilo 41 členov. V roku 2012 ZO Jednoty
dôchodcov Slovenska Gáň dostala od obce Gáň dotáciu v sume 2.000.- €. Z tejto
čiastky boli uhradené náklady na dopravu na relaxačný zájazd do kúpeľov Györ
v počte tri zájazdy, dvakrát sme zorganizovali návštevu Divadla A. Bagara v Nitre.
Navštívili sme výstavu kvetov v Rakúskom Tullne, ako aj plavbu po Baťovom kanáli s prehliadkou Skalice. Uvedených akcií sa
zúčastnilo 358 obyvateľov, z toho 187 členov Jednoty dôchodcov Slovenska Gáň.
Irena Michalčíková

NAŠI ZÁHRADKÁRI
Vážení priatelia,
Dúfam, že ste na jeseň stihli všetky práce v záhrade, že ste si cez zimu oddýchli, naštudovali ste si dostupnú literatúru
a naplánovali ste si, čo budete v záhrade sadiť, a čo chcete dopestovať.
Nesmieme zabudnúť, že už onedlho začnú prípravy na záhradkársku sezónu. Keď počasie dovolí, už koncom januára
môžeme ostrihať vinič. V mesiaci marec už môžeme strihať aj ovocné stromy. Keď bude vhodné počasie, koncom marca sa
môžu aplikovať postreky – napr. postrek broskýň proti kučeravosti listov (KUPRIKOL). Ďalej
predjarné ošetrenie skôr pučiacich ovocných drevín proti prezimujúcim škodcom (predjarný postrek
MERO STEFES+CALIPSO).
V mesiaci marec, keď je pôda suchá a prehriata, môžete sadiť hrach, mrkvu a petržlen.
Môžete si dopestovať priesady papriky. Už od polovice marca sejeme semeno papriky do
debničiek. Po vzídení mladé rastlinky zavčasu rozsadíme na vzdialenosť 5 až 6 cm do nových
debničiek. Debničky držíme v teplej a svetlej miestnosti.
Od konca apríla priesady postupne otužujeme. Vysádzame ich až v druhej polovici mája,
keď už nehrozia jarné mrazy. Priesady sadíme po 2 rastlinách do hniezda 50x50 cm. Rastliny často okopávame, mierne prihrnieme
zemou. Dôležité je výdatné zavlažovanie od konca júna až do konca vegetácie. Dusíkom prihnojíme v polovici júna, o 3 týždne
opäť v liadkovej forme. Na rastline necháme (najlepšie) 8 – 10 vyvinutých plodov, ostatné vyštipneme.
Určite ešte aj v tomto období konzumujete svoju zeleninu a hlavne ovocie – jablká.
Niečo o jablkách – lekári tvrdia, že ich každodenná konzumácia posilňuje naše zdravie. Jablká pochádzajú zo strednej Ázie
hlavne z Kazachstanu , Uzbekistanu, z viacerých oblastí Číny a Afganistanu. Na Slovensku sa pestuje okolo sto odrôd jabloní. Sú
plné energie. Jablká sú nie len šťavnaté, ale aj plné prospešných látok pre náš organizmus. 84% jablka tvorí voda. Preto spoľahlivo
uhasí smäd. Odborníci odporúčajú konzumovať jablká surové a nelúpané. Šupka i dužina obsahujú vlákninu, ktorá má vplyv na
náš metabolizm us. Cennou látkou v jablkách je pektín. Viaže na seba všetky škodliviny a odvádza ich z tela von. Z minerálnych
látok je dôležitý horčík, vápnik a draslík. Vysoký obsah fruktózy a vitamínu C dodávajú telu prospešnú energiu. Jablká pomáhajú
regenerovať a očisťovať organizmus, znižovať vysoký krvný tlak a cholesterol, tlmiť bolesti hlavy a závraty, podporovať imunitný
systém, eliminovať tráviace problémy, redukovať nadváhu, odstraňovať zvyšky stravy z ústnej dutiny.
Sledujte, aby ovocné stromy boli včas ošetrené, aby ste dopestovali zdravé ovocie!
Prajem Vám, aby ste si vypestovali čo najlepšie produkty, aby Vás práca vo Vašej záhrade bavila a tešila! Andrej Lancz
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V stredu 2. januára 2013 sa v Kultúrnom dome v Gáni uskutočnil

II. VIANOČNÝ TURNAJ V DÁME
Súťažiaci hrali systémom každý s každým , celkovo sa odohralo 87 zápasov, a po súbojoch
na šachovom poli bolo nasledovné poradie:
STARŠÍ ŠACHISTI
PORADIE

MLADŠÍ ŠACHISTI
POČET BODOV
Na 9 zápasov
7,5

1.

Barbora Jankovičová

2.

Kristian Danišovič

1.

Vladimír Radimák

2.

Eduard Hupka

7

3.

Michal Blaho

5,5

4.

Bohuš Čemez

PORADIE

POČET BODOV
Na 8 zápasov
8
6

3.-4. Matej Popluhár

5,5

5

3.-4. Lucia Miková

5,5

5.-7. Peter Ormandík

4

5.

David Regec

3,5

5.-7. Milan Horník

4

6.

Martina Jambrichová

5.-7. Boris Blaho

4

7.-8. Alexy Bendeová

2
2

8.

Ľuboš Radimák

3,5

7.-8. Miro Killinger

9.

Jaroslav Michalčík

3
1,5

9.

10. Ervin Dovina
Max. výhier :
Max. remíz :
Min. prehier

Táňa Malinarovičová

3

0,5

Vl. Radimák /6x/
B. Jankovičová /8x/
Michal Blaho /5x/
Vl. Radimák, E.Hupka /0/ B. Jankovičová /0/

Ing. Jankovič

Víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za účasť;
sponzorom za občerstvenie a ceny pre všetkých súťažiacich;
starostke obce Gáň za ceny pre víťazov.
Pozývame všetkých záujemcov o šachové hry každý utorok
o 17.hodine do Kultúrneho domu v Gáni.
Ing. F. Jankovič

Beh ulicami obce Gáň
Dňa 27.10.2012 sa uskutočnil Beh ulicami obce Gáň. Organizátorom
tohto behu bol náš občan, jubilant, Jarolím Kozmer /65r./. Aj napriek
zlému počasiu si spolu s ním prišli zabehať p. Mrva z Galanty, p. Choluj
z Gáňu a jeho dobrý priateľ, ultramaratónec Ing. Alexander Bögi z Trhovej
Hradskej.
Tento beh p. Kozmer venoval svojej nebohej manželke Márii
a nebohému Dušanovi Buckovi ml.
V tomto roku p. Kozmer nabehal celkovo 1300 km. Patrí mu veľký
obdiv a vďaka za reprezentovanie našej obce.
V novom roku p. Kozmerovi želáme hlavne pevné zdravie a veľa
nabehaných kilometrov.
Mgr. Denisa Ivančíková
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Naše cesty Slovenskom...
PREDSILVESTROVSKÁ TURISTICKÁ AKCIA
V sobotu 29.12.2012 sa záujemcovia o turistiku z našej obce zúčastnili turistickej akcie - zdolať najvyšší vrch Malých
Karpát - Záruby /768m/. Zraz bol ráno na železničnej stanici Gáň, odkiaľ sme sa vlakom presunuli cez Trnavu do Smoleníc, kde od vlakovej
stanici viedla trasa po žltej značke. Žltá sa napojila na červenú Štefánikovú magistrálu a na Záruby sme sa dostali po krásnom hrebeni cez
vyhliadkový vrchol Havrania /717m/.
Na Záruboch sa nachádza drevený dvojkríž a vrcholová kniha.
Zhora máte možnosť vidieť celé dolné Považie a keď pozriete na opačnú stranu hrebeňa, otvorí sa vám výhľad na Záhorie. Nasledoval predsilvestrovský vinš a krásny pocit z dosiahnutého vrcholu. Zo Zárub sa
išlo cez Čertov žľab po modrej značke na romantický Smolenický zámok, postavený v 20. storočí na mieste pôvodného strážneho stredovekého hradu zo 14.storočia. Vlakom zo Smoleníc cez Trnavu sme sa
dostali domov. Nie je to trasa odstrašujúca, hoci sa výškovo zdá mohutná, ale zážitok z trasy je väčší, preto pozývame do budúcna všetkých občanov.
Ing. František Jankovi

Posolstvo zimnej prírody...
Jeden mladík sa rozhodol, že sa stane slávnym rytcom jaspisu. Vybral sa teda
k najlepšiemu majstrovi z celého kraja, aby sa učil v jeho umeleckej dielni. Prvý deň mu
majster vložil do ruky kúsok jaspisu a povedal: Zovri pevne dlaň! Mladý muž so zovretou
päsťou sa celý deň ani nepohol, majster mu nedal nič robiť. Na druhý deň odvážne
predstúpil pred majstra v presvedčení, že sa naučí niečo nové. Ale majster mu opäť vložil do
ruky kúsok jaspisu a povedal: Zovri dlaň! A mladý muž sa zasa celý deň nepohol a v pästi
zvieral kúsok jaspisu. A tak to šlo deň čo deň po celý rok. Raz ráno, ako obyčajne, predstúpil
pred majstra s otvorenou rukou. Majster mu znova do ruky vložil kameň. Len čo sa kameň
dotkol dlane, mladík zvolal: Toto nie je jaspis! Majster sa usmial: Vidím, že už ho rozoznáš.
Aj dotyk chladného kameňa môže byť veľavravný. Príroda nevie rozprávať ľudským
jazykom, a predsa sa k človeku prihovára. A to nielen na jar, keď všetko rozkvitne či v lete,
keď nás zohrievajú teplé slnečné lúče. Nielen na jeseň, keď sa tešíme z bohatej úrody. Aj v zime nám chce príroda
odovzdať hlboké posolstvo.
Zima sa nám môže zdať jednotvárna, pretože chladné počasie obmedzilo naše aktivity. A keď nám mráz zájde až za
nechty, môžeme toto ročné obdobie považovať za nemilosrdné. Hoci je chladná, zima je múdra. Učí nás viac si vážiť jedlo,
keďže záhrady odpočívajú a stromy spia. Keď očistíme chodník od snehu a o chvíľu je znovu zabielený, zima nás učí
vytrvalosti. Ľadom pokryté cesty nás chcú naučiť opatrnosti.
V zime je slnko najďalej od zeme. No práve v tomto období, keď slávime Vianoce, je
človek akosi najbližšie k človeku. Posielame vianočné pozdravy do celého sveta. Navštevujeme
svojich príbuzných a priateľov. Prajeme si navzájom všetko dobré v novom roku. Sama príroda nás
pozýva k tomu, aby sme boli viac ľudskejší. Aké znamenia nám zimná príroda ponúka?
Prácu na poli a v záhrade zima zastavila a ponúka nám ticho, v ktorom lepšie počujeme
druhého. Sneh zakryl ploty, ktoré oddeľujú naše domy. Biela
perina schovala medze, pre ktoré sa ľudia súdia a hnevajú. Ľad
dáva krásne oblečenie všetkým nehybným veciam bez rozdielu.
Mráz vymaľuje okná u chudobných aj bohatých.
Zimná príroda j e nielen krás na, ale aj mnohovravná. Dáva nám možnosť viac
pochopiť seba aj druhých. Ponúka nám príležitosť zastaviť sa a popremýšľať nad
svojím pôvodom i cieľom života. Vianočné sviatky, ktoré slávime v zime, nás
ovzbudzujú uveriť, že môžem byť viac človekom, ak sa aspoň trocha posnažím byť
čistý ako čerstvo napadnutý sneh.

JCLic. Ľuboš Tvrdý

10

NAŠE NOVINY

SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

JUBILANTI

NAŠEJ OBCE:

PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:
25. január 2013 –
09. február 2013 –
10. február 2013 –

60 – roční
Alžbeta GÁLOVÁ

3. Reprezentačný ples obce Gáň
Karneval pre dospelých
Karneval pre deti

Marta KOLLÁROVÁ
Jozef PAVLIŠIN

INZERÁT

Vladimír PLAVÝ

Obec Gáň prijme zamestnanca do pracovného pomeru na obdobie
12 mesiacov na polovičný úväzok .
Náplň práce:

Termín odovzdania žiadosti:

archivácia registratúrnych záznamov od r. 1990
aktualizácia web stránky
minimálne stredoškolské vzdelanie
práca s PC
prax v administratíve
životopis
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
15. február 2013

Termín nástupu:

01. marec 2013

Požiadavky:

Požadované doklady:

Antónia ŽÁČIKOVÁ
65 - roční
Jarolím KOZMER
Marián ŠTEFUNKO
75 - ročný
Rudolf IVANČÍK

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
OPUSTILI NÁS

Zber papiera
V uplynulom roku 2012 sa
naša obec zapojila do zberu
papiera. Zber papiera sa
uskutočňoval
podľa
harmonogramu, ktorý mal každý
občan. Podľa výsledkov je
zrejmé, že občania sa na zber
svedomito
pripravovali
a postupne zbierali papier do
najbližšieho termínu zberu. Aj
napriek tomu, že sa zber
uskutočnil len trikrát za rok,
občania svojou vytrvalosťou
a húževnatosťou
nazbierala
neuveriteľných 7240 kg papiera,
čo je váha väčšieho traktora.
Sme veľmi radi, že tento zber sa u občanov stal obľúbeným zvykom, ktorý sa rok za
rokom stáva zaujímavejším.
Preto chceme dať do pozornosti, že najbližší zber papiera sa uskutoční v mesiaci
marec 2013.
J. Luptáková
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Stanislav PÓŠA

65 r.

Beáta PEKAROVÁ
Tomáš PEKAR

49 r.
82 r.

Róbert MATULA

61 r.

Alžbeta HOLČEKOVÁ 91 r.

NARODILI SA:
Dominika

BABICOVÁ
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