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Vážení občania,
máme za sebou letné prázdniny, čas oddychu a dovoleniek. Verím, že ste si
oddýchli a načerpali veľa nových síl, avšak nie všetci sme si mohli dovoliť využiť
tento čas na oddych. Boli medzi nami aj takí, ktorí museli práve v tomto období
pracovať naplno. Preto by som Vám rada, vážení občania priblížila práce, ktoré
sme spolu vykonali počas letných mesiacov v našej obci.
V júni sa začala realizácia multifunkčného ihriska a počas letných mesiacov
prebehla rekonštrukcia materskej školy a to v rozsahu výmeny strešnej krytiny,
kompletnej výmeny elektroinštalácie, podláh a vybudovalo sa nové detské
ihrisko.
Práca sa striedala s chvíľami pohody formou výletov, ktoré organizovali
naše občianske združenia: výlet do Tullnu, na Baťov kanál, do divadla. Nie
menej dôležitou udalosťou bola spomienka na p. Františka Szaba, kde sa na jeho
počesť konal športový deň s názvom II. Ročník memoriálu Františka Szaba. Ďalej
opekačka, ktorú si zabezpečoval klub dôchodcov.
Koniec leta sme ukončili výstavou ovocia a zeleniny.
I keď leto patrí k mesiacom oddychu, som veľmi rada, že naša obec a občania aj počas týchto dní
oddychovali pri rôznych akciách a aktivitách.
Leto strieda jeseň a čakajú nás krásne jesenné dni, kedy sa budeme stretávať na pietnych miestach
a spomínať na našich najbližších a potom začneme s prípravami na jeden z najkrajších sviatkov v roku
Vianoce.
Pevne verím, že aj počas týchto dní si nájdete čas a budeme sa spolu stretávať na obecných akciách,
ktoré pre Vás pripravujeme.
Teším sa na stretnutie s Vami
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Správa o plnení rozpočtu obce Gáň za I. polrok 2012 k 30.6.2012
Programový rozpočet obce Gáň na rozpočtový rok 2012 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením
č. 111/2012 zo dňa 21.3.2012. Obec pri spracovaní rozpočtu postupovala v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 3
a ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a zostavila
vyrovnaný rozpočet.

I. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2012 - príjmová časť
Celkové rozpočtové zdroje obce za I. polrok 2012 dosiahli výšku 184 232,10 €, čo je 22,50 % plánovaného objemu. Z toho bežné príjmy boli vo výške 182 458,59 € čo je 37,56 %.
Bežné príjmy v celkovej výške 182 458,59 € pozostávali z

daňových príjmov vo výške
nedaňových príjmov vo výške
z grantov a transferov vo výške

175 714,21 €,
5 143,58 €,
1 583,20 €.

Daňové príjmy za prvých šesť mesiacov boli naplnené na 38,07 %.V oddiele „Daň z majetku“ je podstatnou
položkou príjem dane z nehnuteľností. Za I. polrok 2012 tvorili úhrady spolu sumu 110 921,08 €, čo je
33,50 % ročného predpokladu. Celkový príjem za „Miestne dane a Miestny poplatok za odpad“ bol vo výške
4 778,55 €, čo je 82,39 % plánovaného plnenia. „Daň za psa“ dosiahlo plnenie na 102,7 % a „Daň za užívanie
verejného priestranstva“ bola vo výške 174,90 €, čo je 53%.
Nedaňové príjmy teda rozpočtované zdroje vo výške 8 345 € boli naplnené na 61,63 %.
Granty a transfery t.j. príjmy k časovému obdobiu tvorili sumu 1 583,20 €, čo je 10,04 % ročného predpokladu.
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II. Plnenie výdavkov rozpočtu obce za I. polrok 2012 – výdavková časť
Výdavková časť rozpočtu obce na rok 2012 bola zostavená v programovej štruktúre a pozostáva z
12 samostatných programov vrátane podprogramov a ich častí.
Inf. OcÚ
V rozpočtovom hospodárení obce sa v I. polroku 2012 financovali
výdavky na zabezpečenie bežnej
prevádzkovej potreby obce, zmluvne zabezpečené služby a ostatné finančné výdavky. Na financovanie bežných výdavkov za hodnotené obdobie boli použité rozpočtové zdroje vo výške 137 522,80 €, čo je podľa
rozpočtu plnenie do výšky 28,30 %.
Program 1: plánovanie, manažment a kontrola – výdavky na plánovanie, manažment a kontrolu sa čerpali
vo výške 2 141,56 €, čo je 13,63 % plnenie rozpočtovaných výdavkov.
Program 2: Propagácia, marketing – výdavky v tomto programe boli vyčerpané vo výške 159,26 €, čo
predstavuje 18,35% plnenia.
Program 3: Interné služby občanom – Výdavky na program z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 9 905 € boli čerpané vo výške 3 457,93 €, t.j. na 34,91 % plnenia.
Program 4: Služby občanom – Výdavky v tomto programe boli čerpané na 22,74%, čo vyjadruje hodnotu
1 653,87 €.
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok – program bol čerpaný vo výške 7 740,40 €, čo predstavuje
plnenie na 45,27%.
Program 6: Odpadové hospodárstvo – program zahŕňa výdavky spojené s nakladaním s odpadmi, ktorý sa
čerpal na 33,35 %.
Program 7: Miestne komunikácie – výdavky na úseku správy a údržby pozemných komunikácií boli rozpočtované vo výške 7 335 €. Čerpanie výdavkov k hodnotenému obdobiu dosiahlo sumu 90 €,
čo je 1,23 % plnenia.
Program 8: Vzdelávanie – čerpanie výdavkov na vzdelávanie dosiahlo výšku 22 648,14 €, čo je 44,86 %
plnenia rozpočtovaných výdavkov.
Program 9: Kultúra a šport - v tomto programe boli rozpočtované výdavky vo výške 82 610 €, z toho obec
vyčerpala sumu vo výške 44 645,93 €, teda nastalo plnenie vo výške 54,01%.
Program 10: prostredie pre život - Bežné výdavky v tomto programe boli rozpočtované vo výške 4310 €.
Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vykázané vo výške 2067,05 € (34,68 %).
Program 11: Sociálne služby –Finančné prostriedky na zabezpečenie všestranných sociálnych služieb boli
plánované vo výške 19 103 €. Hlavnou položkou pri čerpaní bol podprogram „Opatrovateľská
sluţba“ prevažná časť zo sumy 918,36 €, čo je 45,85% plnenia. Zvyšok výdavkov bol čerpaný
v podprograme „Jednorazová sociálna výpomoc“, z ktorého sa uhrádza príspevok na stravovanie dôchodcom.
Program 12: Administratíva - Bežné výdavky rozpočtované v celkovom objeme 24 6971 € po úprave rozpočtu v objeme 245 271 € sa čerpali vo výške 41 454,73 €, čo je 16,90 % plnenie rozpočtu.

Kapitálové výdavky
Z celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov 333 000 € bolo k 30.6.2012 čerpaných 40 223,75 € čo je
plnenie na 12,08 %.
Z plánovaných akcií sa k sledovanému obdobiu ukončilo „Budovanie chodníkov v cintoríne, Budovanie
detského ihriska v MŠ“.
SUMARIZÁCIA VÝSLEDKOV ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA OBCE ZA I. POLROK 2012
Položky
Beţné príjmy
Finančné operácie
Celkové príjmy
Beţné výdavky
Kapitálové výdavky
Celkové výdavky

Rozdiel P - V

Schválený rozpočet

485 800,00
333 000,00
818 800,00
485 800,00
333 000,00
818800,00
0,00

Po 1. Zmene

485 800,00
333 000,00
818 800,00
485 800,00
333 000,00
818 800,00
0,00
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Skutočné čerpanie €

182 458,59
1 773,51
184 232,10
137 522,80
40 223,75
177 746,55
6 485,55

% Plnenia

38 %
1%
23%
29%
12 %
22%
Inf OcÚ
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Naše cesty Slovenskom...
DONOVALY
Prázdniny sú obdobím oddychu, nových zážitkov
a získavania nových priateľov. Mládež zo spevokolu „Hlasy
kríža“ si v dňoch od 21.-23.8.2012 spestrila horúce letné dni
pobytom na Donovaloch.
Na návšteve bola aj starostka obce spolu so zástupcom
obce Ing. Františkom Jankovičom a p. farárom PhDr. Petrom
Mikulom. Spoločný deň odštartovali túrou, pri ktorej zdolali
vrch Zvolen /1402m/ týčiaci sa nad horským strediskom Donovaly; na pomedzí Fatry a Nízkych Tatier. Deň plný zážitkou
a driny ukončili sv. omšou a opekačkou.
Veľká vďaka patrí hlavne rodine Kollárovej, ktorá poskytla ubytovacie priestory a mala na starosti organizáciu tohto
trojdňového výletu s množstvom zážitkov, ktoré spestrili
letné dni mladým.
Ing. František Jankovič
PÚŤ V TERCHOVEJ
Dňa 5. júla 2012 sa občania našej obce v spolupráci s Katolíckou
jednotou Gáň zúčastnili púte pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda
s názvom XXIII. ročníku Cyrilo-metodských dní, ktorá sa konala
v Terchovej.
V žilinskej diecéze je Od 14.2.2012 do 5.7.2013 vyhlásený „Rok sv.
Cyrila a Metoda“, ktorý je podmienený blížiacim sa 1150-tym výročím ich
príchodu k našim predkom.
Doobeda o 11. hod na
vrchu Oravcove , kam sa naši
občania presunuli procesiou
s terchovskou muzikou konala sv. omša, ktorú celebroval žilinský biskup
Mons. Galis.
Popoludnie bolo vyplnené dychovou hudbou a výletom do Jánošíkových
dier v Národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Časť občanov sa zúčastnila
v kostole sv. Cyrila a Metoda koncertu „Liverpoolské oratórium Paul McCartney“, kde vystupoval spevácky zbor Lúčnica a známi speváci M. Dvorský,
S. Sklovská, M. Malachovský, Ľ. Vargová a ďalší.
Ing. František Jankovič
Baťov kanál - Aktívni seniori
Klub dôchodcov počas letných mesiacov vôbec nazaháľal. Veď posúďte sami...
Leto zahájili opekačkou s dobrým jedlom a spevom. K spevu sa k nim
pridal p. Ladislav Kollár s harmonikou. V spolupráci s miestnou organizáciou
záhradkárov organizovali zájazd do Rakúskeho Tullnu, na výstavu zeleniny,
ovocia a kvetov. Koncom augusta sa vybrali na výlet do Sklalice, ktorý bol
spojený s plavbou po Baťovom kanáli a ochutnávkou skalického trdelníka.
Leto zavŕšili divadelným predstavením „Pýcha a predsudok“, ktoré uvádzalo
Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Hoci sa letné obdobie pomaly a isto skončilo,
naši seniori sú v plnom nasadení organizovať ďalšie podujatia či výlety, ktorých sa radi zúčastňujú aj ostatní naši občania.
Irenka Michalčíková
KAPELA „ŠIESTY ZMYSEL“
Dňa 22.6.2012 sa nám v kultúrnom dome predstavila mladá kapela ŠIESTY
ZMYSEL zo Serede, ktorá zanechala príjemné dojmy a obohatila kultúrny život
obce.
Kapela zožala veľký úspech v podobe kladných názorov a chvál.
Akciu organizovali mládežníci obce v spolupráci s Katolíckou jednotou a obecným
Inf OcÚ
úradom.
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Okienko do histórie obce
Zoborská listina
Rok 2013 bude pre našu obec Gáň významným rokom. Obec oslávi významné 900-sté výročie prvej
písomnej zmienky. Keďže od tých čias uplynulo veľa udalostí, rozhodli sme sa si ich pripomínať v okienku
histórie.
Ako to všetko začalo?
Malá obec Gáň, ktorá patrí medzi najstaršie doložené obce na Slovensku sa spomína v Zoborskej listine z roku 1113.
Po vpáde moravského vojvodu Ota na juhozápadné Slovensko, keď spustošil majetky Zoborského opátstva, dal Uhorský
kráľ Koloman znovu vytýčiť hranice, vyznačiť všetky majetky a ľudí Zoborského kostola. Stalo sa to na žiadosť Zoborského
opáta Godefrida prostredníctvom kuriálneho komesa (sudcu) Cevu a Batonu.
Preklad Zoborskej listiny zabezpečil p. Ing. Vladimír Mrva a tvorí prílohu novín.
Ing. Vladimír Mrva

Zoborská listina z roku 1113 je majetkovým súpisom Zoborského opátstva.
Alexander T.Ruttkay / Dagmar Veliká: Nitra, vydal
agentúra DAVEL ISBN 80-900931-3-2

Názov obce
Na začiatku je dôležité si upresniť pôvod slova „Gáň“. Pri hľadaní pôvodu názvu Gáň v rôznych príručkách
a odbornej literatúre sme dospeli k dvom možným teóriám vzniku:
1. teória: podľa etymologického výskumu mohol názov vzniknúť z osobného mena „Gan“, ktoré je slovanského
pôvodu. V bulharčine existuje osobné meno „Gan“, ktoré je odvodené od vlastného mena Dragan. Dragan sa teda
v bulharčine používa ako pomenovanie osôb alebo zvierat.
Etymologický výskum je jazykovedná disciplína, ktorá skúma pôvod, prvotný význam a históriu slov alebo ich
morfém (častí slov) pomocou analýzy morfologickej stavby zo súčasného i historického aspektu. Pri tomto výskume
sa vo veľkej miere využíva porovnávacie štúdium príbuzných jazykov a staršie vývojové štádium príslušného jazyka.
2. teória: pod slovom „Gaň“ sa podľa nárečia pochádzajúceho z Turca rozumie „kus dreva“. Aj Slovník slovenských
nárečí slovo gán/gáň hodnotí a zaraďuje medzi turčianske a južnooravské nárečia, pričom ho uvádza s významom
ako “hrubší odťatý konár” alebo “hrubšia časť brvna”. (Bakalárska práca B.P.)
Mgr. Barbora Pekarová
Niektoré z chotárnych názvov
Stanoviščo – rozšírená časť potoka
Horná Dérna – názov potoka
Máčacké vinohradi – vinice
Podhumenská ulic – časť obce
Hornačina – časť obce

Panšula – časť obce
Dérna – názov potoka
Pastírna – pasienky
Kolónia – časť obce
Čipkíské – názov poľa
Dolní konec – časť obce
Horní konec – časť obce Máčacké – názov poľa
Nová ulic – časť obce
Paţic – zastavaná časť
Brakoň (hov. Barakoň) – časť obce Gáň
Za Konečnú – názov domu
Školskí pozemek – časť obce
MRVA, V.: 1993. Buletín
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Materská škôlka po novom...
Tento školský rok sme začali v nových prerobených priestoroch materskej školy a s novým kolektívom
pracovníkov. V rámci rekonštrukcie sa menila kompletná elektroinštalácia, podlahy, zo skladu CO sa vytvorilo
sociálne zázemie pre mladšie deti, čím vznikla ďalšia trieda. Zároveň v rámci rekonštrukcie sa vymenili poškodené
radiátory a vymenili sa interiérové dvere. Rekonštrukciou sa vytvorili dve triedy a z materskej školy, ktorá bola
jednotriedna vznikla dvojtriedna.
Tak, ako sme vynovili a rozšírili materskú školu, rozšírili sme aj kolektív pracovníkov. Do pracovného pomeru
nastúpili 3 nové pani učiteľky. P. Alexandra Fóková a Miroslava Večerková, majú na starosti naše najmenšie detičky
v novej triede vo veku od 2,5 - 4 rokov. O druhú triedu sa stará p. riaditeľka Katarína Korenková a nová pani učiteľka
Mgr. Martina Ötvösová. V tejto triede sú detičky vo veku od 4 – 6 rokov.
Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom a starým rodičom detičiek, poslancom obce Gáň – p. Ing. Františkovi
Jankovičovi a p. Ing. Jozefovi Lipovskému a aj kolektívu materskej školy za pomoc pri upratovaní priestorov
v materskej škole. Vďaka nim sa nám podarilo otvoriť brány našej vynovenej škôlky dňa 3. septembra 2012.
Na záver by som rada zaželala kolektívu materskej školy a hlavne detičkám, aby sa v nových priestoroch dobre cítili
a vždy tešili do škôlky.
Mgr. Denisa Ivančíková
starostka obce Gáň

Ani sme sa nenazdali a opäť je tu začiatok nového školského roka. 3. septembra 2012 sa po krátkej prestávke
znovu otvorili brány našej materskej školy. Ako vieme, tomuto otvoreniu predchádzalo nemalé úsilie nie len nás, pedagógov, ale aj vedenia našej obce a predovšetkým rodičov. Práve vďaka nim sa stihli takpovediac doladiť nevyhnutné detaily a my sme mohli v prvý školský deň s otvorenou náručou privítať Vaše ratolesti v nových, krajších
a omnoho viac vyhovujúcejších priestoroch.
Ako mnohí isto vedia, dokončovacie práce sa však týmto neskončili. V triede pre staršiu vekovú skupinu chýba
nábytok, ktorý očakávame každým dňom a plot pred materskou školou má už tiež svoje lepšie roky za sebou. Práve na
neho sa v týchto dňoch obracia naša a znova tiež aj pozornosť rodičov. Snažíme sa využiť lepšie počasie a starý plot
zahaliť do nového a farebnejšieho šatu. Za ochotu, úsilie a snahu tých, ktorí nám nezištne pomohli, patrí jedno veľké
„Ďakujeme!“
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu budeme
plniť edukačné ciele podľa školského vzdelávacieho programu s názvom „Letokruhy“, čím deti nadobudnú kompetencie vo vzdelávacej oblasti kognitívnej, perceptuálno motorickej a sociálno-emocionálnej v tematických okruhoch „Ja som“, „Ľudia“, „Príroda“, „Kultúra“.
Hneď od začiatku školského roka zintenzívnime
prípravu predškolákov na vstup do základnej školy, ktorá
sa odzrkadlí v absolvovaní zápisu detí do ZŠ, ktorý prebehne na prelome mesiacov januára a februára a zúčastní
sa ho osem našich predškoláčikov. Taktiež nás čaká niekoľko školských i mimoškolských aktivít, o ktorých Vás
budeme radi informovať a prinesú deťom, ale aj ich rodiNaši „veľkáci“ na výstave ovocia a zeleniny. Foto: Mgr. M. Otvösová
čom, či obyvateľom našej obce, nové zážitky.
S mesiacom október „rozbiehame“ činnosť záujmového krúžku „Oboznamovanie sa s anglickým jazykom“, ktorý
bude prebiehať formou hry, ktorá je deťom predškolského veku najbližšia.
So začiatkom školského roka sme privítali v materskej škole nové detičky, či už v staršej vekovej skupine alebo
v mladšej. Prvé dva týždne sa spoza dvier „malej triedy“ ozýval koncert detských hláskov, ktorý ale postupne utíchal
a dnes máme už aj medzi našimi najmenšími hrdinov, ktorí vymenili slzičky za spokojný úsmev na tváričke.
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Naše najmladšie detičky Foto: M. Večerková

Vstup dieťaťa do MŠ je vlastne ich prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť prináša zmeny v živote dieťaťa ale
i rodičov. Prispôsobenie sa novým pomerom predstavuje pre dieťa istú záťaž. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú
ľahšie. Tešia sa do MŠ a veľmi ľahko nadväzujú kontakty
s deťmi a dospelými v materskej škole. Niektoré deti sa tešia
do MŠ, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do MŠ
a potrebujú čas na adaptáciu. Sú aj také deti, ktoré si len
s ťažkosťami zvykajú na nové prostredie a vstup do MŠ je
pre ne záťažou. Proces prispôsobovania sa na nové
prostredie je individuálny, závislý od individuálnych
osobitostí každého dieťaťa. Adaptačné procesy u detí sú
rôzne a netrvajú rovnako dlho. Každé dieťa má svoju
jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť, učiteľka rešpektuje
vývinové špecifiká, uplatňuje individuálny prístup,
rešpektuje psychologické predpoklady dieťaťa, zváži a hľadá
možnosti ako dieťa v prípade potreby upokojí, zabezpečí
pocit istoty a citovej stability. Môžeme pokojne
skonštatovať, že adaptačný proces u našich „nových“ detí
prebieha viac-menej úspešne a veríme, že všetky detičky si
postupne zvyknú a návšteva materskej školy sa stane ich
Naše detičky pekne spoločne papajú Foto: M. Večerková
bežnou a radostnou každodennou činnosťou.
Kolektív MŠ

Návšteva nového pána
farára JCLic. Ľuboša

Tvrdého
Foto: Mgr. M. Otvösová
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NAŠI ZÁHRADKÁRI
Vážení priatelia,
je tu jeseň, čas zberu úrody. Je potrebné dopestované
produkty a uskladniť ich na zimu. Určite ako dozrievalo ovocie
a zelenina – čerešne, višne, jahody ste si postupne zavárali na
zimu. Hrášok, lahôdková kukurica a iné sú uskladnené
v mrazničke a môžete ich vhodne konzumovať v zimnom
období.
Dôležité je, dobre uskladniť koreninovú zeleninu, hlavne
však jablká.
Záhradkári sa v priebehu roka stretávali, vymieňali si
skúsenosti ako a čo najlepšie dopestovať, tak aby sme mali tú
najlepšiu úrodu. Nechýbali ani rady o ošetrovaní ovocných
Foto: Mgr. Denisa Ivančíková
stromov a zeleniny.
V tomto roku bolo veľké sucho, preto treba veľa polievať, ale i napriek tomu bola veľmi dobrá úroda ovocia aj viniča.
Niektorí záhradkári majú mimoriadne dobrú úrodu ovocia a viniča, ktorý má vysokú cukornatosť, miestami až 210M.
Záhradkári sa zúčastnili na výstave kvetov v Rakúsku v Tullne, výstavy kvetov v Piešťanoch a plánuje sa výstava
v Trenčíne.
V dňoch 1. a 2. septembra sa uskutočnila Výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Výstavy sa zúčastnilo
40 vystavovateľov so 150 vystavovanými produktmi.
Bola to prezentácia toho najlepšieho, čo občania dopestovali. Výstavu navštívilo 150 ľudí. Návštevníci sa veľmi
kladne vyjadrovali k dopestovaným produktom, ako aj k estetickej úprave celej výstavnej sály. Na výstave bola vyhlásená
súťaž o Naj-produkt. Najlepšie produkty boli ocenené hodnotnými
cenami. Boli vyhlásené dve súťažné kategórie, v ktorých ceny získali:

1. Kategória Zelenina a kvety
1. Ing. Rudolf Radimák – produkt paprika – kápia
2. Jozefína Jakubčeková – produkt – mrkva
3. Lucia Ţiláková – produkt – kaktus
2. Kategória Ovocie
1. Ján Suchopa – ovocie v liehu
2. Ing. Tibor Mrva – hrušky
3. Ing. Viera Jánská – slivky
Cenu starostky obce získal Marko Takáč, produkt dyňa poľná.
Výstava ukázala, že aj
Foto: Mgr. Slávka Mrvová
naši
občania
vedia
dopestovať nádherné kvety, zdravé ovocie a zeleninu. Preto SZZ sa rozhodol,
že tieto výstavy sa
budú konať každý
rok.
Už
teraz
nabádam k tomu, aby
Foto: Mgr. Slávka Mrvová
ste sa v ešte väčšom
počte pripravili k budúcemu roku a vymysleli či dopestovali niečo
pekné, zaujímavé, čo by návštevníkov potešilo a prekvapilo.
Výstava ovocia a zeleniny
bola spojená aj s výstavou
poľovníctva. Svoje trofeje vystavovali členovia Poľovníckeho
združenia HUBERT v Nebojsi.

Foto: Mgr. Slávka Mrvová

Záhradkárom ako aj občanom pripomínam, že je potrebné k budúcoročnej úrode vyčistiť záhrady od buriny a
opadané listy pohrabať a kompostovať. V prípade, že máte maštaľný hnoj, pohnojiť, zrýľovať alebo poorať, aby bola pôda
pripravená na budúcu úrodu. Treba využiť hoci v novembri alebo v decembri priaznivé počasie a postriekať ovocné
stromy kuprikolom.
Prajem Vám, aby ste si v zime oddýchli, preštudovali dostupnú záhradkársku literatúru a získané vedomosti využili
v jarnom období.
Andrej Lancz, člen výboru SZZ
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Rozlúčka s letom –
Športový deň IV. ročník
Posledný septembrový víkend to prišlo... to na čom sme už dlho čakali... konečne ukážeme naše športové umenie a zahráme sa hry, ktoré
nás bavia...“
Aj keď nebolo najteplejšie, ale zima nebola, zišlo sa
nás dosť veľa. Volejbalisti, nohejbalisti, futbalisti, fitnes
športovci a iní. Začali sme prezentáciou miestnych mažoretiek, a potom to vypuklo. Počas akcie odohrali mladí
futbaloví žiaci z Gáňu majstrovský zápas s družstvom Dolná
Streda, pričom domáci otočili priebeh stretnutia a vyhrali
po tuhom boji 2:1. Blahoželám!
Ostatné disciplíny trvali dlhšie, všetci aktéri odovzdali
na ihriskách všetko, čo mohli a na konci prišlo aj sľúbené
odmeňovanie tých najlepších.
Volejbal skončil nasledovne:
1. miesto – Párty Team (Ľ. Radimák, L. Babic, Z. Lancz)
2. miesto – Ústrice 81 (B. Holček, D. Lancz, M. Lancz)
3. miesto – Babráci (B. a M. Blaho, V. Babicová, I. Suchopová, S. Župa)
Nohejbalový turnaj skončil bez menších prekvapení, svoj
titul si obhájili už po tretí krát bratia Balogovci:
1. miesto – Bratia Balogovci
2. miesto – 3 D (D. Tomič, D. Stancel)
3. miesto – KHL (P. Suchopa, V. Hucsko)
Na akcii sa predviedli aj miestny hasiči z Dobrovoľného
hasičského zboru Gáň, ktorý zasahovali pri fingovanom ohni. Po
prezentácii techniky hasenia nasledovala posledná súťaž v sile,
a to pretláčanie rukou. Z dievčat potvrdila povesť siláčky
D. Horváthová a medzi mužmi zvíťazil organizátor podujatia
P. Suchopa. Blahoželám!
Na koniec už len treba poďakovať organizátorom
a pogratulovať víťazom. Teším sa na ďalšie akcie tohto typu.
Dovidenia na jar....
Michael Lancz

Dňa 22.09.2012 sa v Seredi konalo podujatie pod názvom
„Sereď v pohybe 2012“. Na tomto podujatí našu obec reprezentovala v plážovom volejbale skupina našich mladých občanov, ktorí si svoj
voľný čas vypĺňajú športom ktorým sú zanietení. Títo nadšenci
v letných mesiacoch trénujú a chodia hrávať volejbal na naše ihrisko
a v zimných mesiacoch si prenajímajú telocvičňu.
Chcem sa poďakovať volejbalovému tímu a to menovite:
Veronike Babicovej, Michalovi Blahovi, Branislavovi Holčekovi, Ľubošovi Radimákovi, Zoltánovi Lanczovi, Slavomírovi Župovi za to, že túto
lásku k volejbalu rozvíjajú natoľko, že sa rozhodli v tomto športe
reprezentovať našu obec. Reprezentácia bola úspešná, keďže sa
našim podarilo obsadiť krásne 2. Miesto.
Touto cestou Vám gratulujem k úspechu a želám Vám, aby ste si
vašu výdrž udržali aj do budúceho ročníka.
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce

Toto leto sme sa po prvýkrát rozhodli zorganizovať letný tábor pre deti. Nie každý má možnosť odložiť deti k svojim starým
rodičom počas prázdnin. Zároveň sme chceli, aby si deti rozvíjali svoju tvorivosť, zručnosť a pohybové aktivity. Touto cestou sa
chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa starali o naše detičky počas celého týždňa.
Starostka obce
Obec Gáň v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom organizovala „Letný tvorivý tábor pre deti“ v priestoroch kultúrneho
domu a na miestnom ihrisku, v termíne od 16. do 20.7.2012 . Tábora sa zúčastnilo 17 detí, ktoré si mohli vyskúšať maľovanie táborových tričiek, maľovanie na sklo, spoločnú tvorbu erbu alebo tvorbu pohľadníc s motívom obce. Boli sme navštíviť múzeum vo
Veľkej Mači, konali sa rôzne aktivity ako Superstar, Talentmánia, táborová olympiáda a mnoho ďalších. K obľúbeným činnostiam
patril tiež futbal a ranná rozcvička s tancami. Animátormi boli Maťka, Veronika, Silvika, Majo, Katka a Zuzka. Keďže deti boli veľmi
šikovné na konci si zaslúžili diplom a kopu cien. Všetkým sa veľmi páčilo, preto dúfame, že aj o rok sa budeme môcť stretnúť.
Veronika Jankovičová
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Všetko je dar... a za dar sa ďakuje...
Chladnejšie rána a skracujúce sa dni nám pripomínajú, že je tu
znova čas na zmenu ročného obdobia. Prichádza jeseň. Táto zmena je
očakávaná. No v živote človeka prichádzajú zmeny, ktoré nepredpokladá
alebo ich čakal neskôr. K dôležitej zmene vo farnosti Gáň prišlo v polovici
leta, keď som bol menovaný za správcu tejto farnosti. Pochádzam zo
Šulekova, narodil som sa v roku 1982 a mám troch súrodencov. Po maturite
som bol prijatý na teologickú fakultu do Bratislavy. Posledné dva roky
teológie som dokončil v Ríme, kde som po trojročnom štúdiu získal licenciát
z kánonického práva. Po návrate na Slovensko som bol kaplánom
v Piešťanoch, neskôr kancelárom Arcibiskupského úradu v Trnave a od 1.
augusta som bol menovaný farárom farnosti Gáň.
Do tejto starobylej obce som prišiel v čase dozrievania úrody, keď ľudí
potešilo bohaté ovocie každodennej driny. Pri pohľade na vrecia zemiakov,
koše jabĺk, demižóny zrejúceho vína treba poďakovať Bohu za to, že
požehnal naše polia, záhrady, sady i vinice.
Vďačnosť sa po latinsky povie gratitudo. Toto slovo je odvodené od
slova gratia - milosť. Tento preklad nám chce naznačiť, že vďačnosť cíti
človek najskôr vtedy, keď dostane nejakú nezaslúženú vec – MILOSŤ.
Vďačnosť je odpoveďou na milosť - na zadarmo daný dar. Vidieť to aj
v slove gratis. Keď dáme niekomu čosi gratis, znamená to, že sme mu to dali
zadarmo. Takže najlogickejšou reakciou na milosť je práve vďačnosť. Často
sa však stáva, že na túto odpoveď zabúdame. Zdalo by sa, že vďačnosť bude najľahšou zo všetkých cností. Veď čo to stojí
človeka otvoriť ústa a povedať slovo „ďakujem“? No v dnešnom uponáhľanom svete nemáme často krát čas ani na to
„ďakujem“.
Preto počúvame toľko sťažností a rozhorčenosti kvôli ľudskej nevďačnosti. Rodičia sa sťažujú na nevďačnosť detí,
deti na nepochopenie rodičov. Tí, čo sa starajú o chorých – na nevďačnosť svojich pacientov, učitelia na nevďačnosť
žiakov. Odkiaľ sa tu berie toľká nevďačnosť!? Prečo sa z našich vzťahov vytráca vďačnosť?
Neraz sme životom utrápení, znechutení, všetko nás znervózňuje a napĺňa nás strach o seba. To spôsobuje nechuť
k životu a v konečnom dôsledku nedostatok vďačnosti. Ďalším vrahom ducha vďačnosti je to, že človek sa neustále
porovnáva s druhými a to potom vyvoláva závisť a žiarlivosť. A potom si myslím, že ja nemám za čo ďakovať, keď
vlastne ničím neoplývam. Vďačnosť sa vytráca aj u toho, kto všetko považuje za samozrejmé. Za čo mám ďakovať, keď je
normálne, že mám to či ono?
Keď sa Robinson Crusoe ocitol po stroskotaní lode na opustenom ostrove, do
svojho denníka si urobil dva stĺpce, ktoré nazval „dobro a zlo“. Potom tam
zapisoval pozitíva a negatíva situácie, do ktorej sa dostal. Bol na neobývanom
ostrove, ale ešte stále živý – neutopil sa ako zvyšok posádky lode. Bol mimo
ľudskej spoločnosti, ale nehladoval. Nemal šaty, ale bol v takom teplom podnebí,
že ich ani nepotreboval. Nemal nijaké nástroje, ktorými by sa mohol brániť, ale
nevidel ani divé zvieratá, s akými sa stretol na pobreží Afriky. Nemal sa s kým
porozprávať, ale Boh mu poslal stroskotanú loď tak blízko k pobrežiu, že si odtiaľ
mohol vziať všetko, čo potreboval. Na základe týchto skutočností dospel k záveru,
že neexistuje na tomto svete taká zlá situácia, aby človek nemohol nájsť niečo, za
čo by mohol byť vďačný.
Tak, ako medzi ľuďmi, ktorí chcú byť voči sebe priateľskí, dôveryhodní
a slušní platí, že používajú úplne prirodzene slová „prosím a ďakujem“, to isté
platí aj v náboženskom prejave kresťana voči Darcovi všetkých dobrých darov.
Tie slovíčka „prosím a ďakujem“ zrejme už nie sú v našej dobe celkom
samozrejmé a prirodzené. Nepriamo to potvrdil jeden športový novinár, ktorý
robil rozhovor s úspešným slovenským hokejistom Zdenom Chárom. Ako odpoveď
na otázku o výchove svojho syna si novinár poznačil iba tieto slová: „Naučil som
ho dve slová: prosím a ďakujem.“ Ak toto novinára zaujalo najviac, svedčí to o
tom , že mnohí ľudia tieto slová už zrejme nepoužívajú a tým menej ich dokážu naučiť aj svoje deti.
Podmienkou k tomu, aby sme za svoj život ďakovali, je začať si ho vážiť. A podmienkou k tomu, aby sme svoj život
mohli žiť naplno, je byť zaň vďační.
JCLic. Ľuboš Tvrdý
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SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

JUBILANTI

NAŠEJ OBCE:
PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:
Október - tekvicové slávnosti
November - stolnotenisový turnaj
uvítanie detí

December - zahájenie adventu
zdobenie spoločného stromčeka
tvorivé dielne
Mikuláš

60 – roční
Mikuláš GÁL
Tibor KOVÁČ

UPOZORNENIE!
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., žiada občanov, aby do
kanalizácie nehádzali vlhčené utierky a handry, ktoré spôsobujú upchatie
čerpadiel a tým znemožňujú funkčnosť kanalizácie!

Libor TVRDÝ
65 - ročná
Anna TOMEČKOVÁ
70 - roční
Helena HOLUBOVÁ
Andrej LANCZ

PROSBA

85 - ročná

Starostka obce, Mgr. Denisa Ivančíková sa obracia na
občanov s prosbou o poskytnutie starých fotografií, pohľadníc
týkajúcich sa obci a doklady, ktoré obsahujú staré pečiatky
a podpisy bývalých predstaviteľov obce.
O tieto materiály Vás žiadame z dôvodu, že obec chce pri
príležitosti 900-stého výročia prvej písomnej zmienky o obci
Gáň vydať brožúru obce, a tak podrobnejšie zmapovať históriu

Terézia ŠIMONČÍKOVÁ

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
OPUSTILI NÁS
Dušan BUCKO ml. 30 r.
Anton UJLACKÝ

55 r.

našej obce.

NARODILI SA:
Oliver GREL

Katarína PAPÁNEKOVÁ
Karolína POMPOVÁ
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