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"Všetci za jedného, jeden za všetkých... “

GÁŇ
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BUDUJEME NIEČO PRE ŠPORT...
V týchto dňoch sa začalo v areáli futbalového ihriska budovať multifunkčné ihrisko. Jeho využitie bude orientované na voľnočasové aktivity ako je tenis, volejbal, streetbal, nohejbal či futbal. Veľkosť ihriska bude rozmerov 20 m x 40 m, súčasťou ihriska bude
oplotenie a osvetlenie. Jednou z výhod ihriska má byť športový odpružený povrch typu TARTAN EPDM - jednovrstvový, ukladaný
na mieste špeciálnym finišérom. Tartan pozostáva z farebného granulátu a polyuretánového spojiva v hrúbke 10 -13 mm. Je pokladaný na pružnú polyuretanovú podložku.
Do súťaže na dodávateľa sa prihlásilo 9 firiem. Podmienky verejného obstarávania splnilo združenie firiem: ASTRIUM s.r.o.,
Šaľa a AVA-stav s r.o. Galanta. Náklady na realizáciu stavby ihriska sú vo výške 87 598,80,-€ s DPH.
Projekt bol vypracovaný a podaný dňa 20.05.2012 cez MAS Dudváh, ktorej je naša obec členom. Finančné prostriedky po schválení projektu, a po dokončení stavby budú prefinancované formou refundácie vo výške 72 999,-€. Touto cestou chceme požiadať
občanov, aby počas výstavby ihriska boli trpezliví a opatrní, keďže máme záujem o priebeh prác bez komplikácií.
Inf. OcÚ

Športový areál – letecký pohľad – návrh areálu
vstup do
areálu

vstup do
areálu

in-line
dráha

MIERKA 1:1500

„DEŇ ZEME“ – ČISTILI SME SVOJU OBEC
Prvá oslava dňa Zeme bola v roku 1970 v San Franciscu, až v roku 1990 sa pripojil zvyšok sveta a 22.apríl sa stal
svetovým dňom Zeme.
Pri tejto príležitosti Ministerstvo životného prostredia každý rok vyzýva všetky inštitúcie, mimovládne organizácie, obce,
mestá, fyzické a právnické osoby, školy k zapojeniu sa do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko„ .
Akcia bola zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska.
O túto akciu prejavilo záujem cca 800 organizácií a medzi nimi bola aj naša obec.
Na základe registrácie sme si na Obvodnom úrade životného prostredia
vyzdvihli vrecia a rukavice a stretli sme sa dňa 01.05.2012 o 09:00 hod.
v miestnej časti Brakoň, kde sme sa spoločnými silami pustili do čistenia starého
cintorína a lesíka pri vstupe do našej obce. Našli sme tam rôzny odpad, z ktorého
by sme si vedeli zariadiť domácnosť ( televízor, umelý vianočný stromček,
vysávač, koberce, hrnce rôzneho druhu), vedeli by sme sa aj obliecť (rôzne
3
šatstvo, náhrdelníky). Vyzbierali sme 10,5 m odpadu.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým občanom,
ktorí aj napriek štátnemu sviatku prišli a svojou prácou
dopomohli k skrášleniu našej obce. V neposlednom rade sa
chcem poďakovať menovite p. Dušanovi Čemezovi, p.
Rudolfovi Ivančíkovi a p. Miroslavovi Regenovi za možnosť
poskytnutia svojich mechanizmov.
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce
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Mons. Vladimír Filo - diecézny biskup rožňavskej rímskokatolíckej diecézy.
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a sily k 50.výročiu vysvätenia za kňaza 25.júla 1962.
Vladimír Filo sa narodil 15.1.1940 v našej obci Gáň, študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, kde bol 25.júla
1962 vysvätený za kňaza a primície v našej obci v kaplnke sv. Anny.
Pôsobil ako kaplán v Senci v rokoch 1962-1963, po absolvovaní základnej
vojenskej služby bol kaplánom v Trnave, kostol sv. Mikuláša 1965-1966. V roku
1966 bol ustanovený ceremoniárom na Biskupskom úrade v Trnave, odkiaľ bol
v roku 1968 vyslaný na štúdium Gregoriánskej univerzity v Ríme, kde získal licenciát z filozofie. Po návrate pôsobil ako kaplán v Kolárove 1979-1974
a v Nových Zámkoch 1974-1976. Od roku 1976 bol správcom farnosti Veľký Cetín do roku 1990.
Za pomocného biskupa trnavskej arcidiecézy ho vymenoval pápež Ján Pavol II. dňa 17. marca 1990 , vyvolený za titulárneho biskupa Tukkskeho
v Mauretánii a vysvätený bol 16. apríla 1990 v Trnave. V rokoch 1990-1991
bol rektorom Kňazského seminára Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V rokoch
1990-1998 pôsobil ako profesor cirkevného práva na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
Súčasne od roku 1992 vykonával funkciu súdneho vikára cirkevného súdu.
23.11.2002 bol menovaný za biskupa koadjútora pre rožňavskú diecézu a dňa 27.12.2008 sa stal diecéznym
biskupom rožňavskej rímskokatolíckej diecézy, kde v súčasnosti pôsobí.
Ing. František Jankovič

Stavanie mája

Mesiac máj je jeden z najkrajších mesiacov v roku, pretože prináša novú
energiu a zohrieva vzduch a zem. Toto obdobie je plné osláv „vítania“, radosti či
dobrej nálady.
Ako je už v našej obci zvykom 30. apríla 2012 sme sa zišli pred hasičskou
zbrojnicou, aby sme spoločne oslávili toto krásne obdobie. Príjemná hudba a malé
občerstvenie bolo pre každého zúčastneného spestrením večera. Samotné stavanie mája sa nezaobišlo bez pomoci šikovných členov Dobrovoľného hasičského
zboru v Gáni. Touto cestou, by sme im radi poďakovali za pomoc.

Stavanie mája sa stalo v obci
krásnym zvykom, pri ktorom sa občania môžu stretnúť a podeliť sa
o svoje každodenné starosti či radosti. Sme veľmi radi a hrdí, že obec
Gáň má mnoho podujatí, ktoré sa
každoročne opakujú, pričom účasť
sa z roka na rok zvyšuje. O čom
svedčí aj každoročná slávnosť „Stavanie mája“.
BP
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NAŠI ZÁHRADKÁRI
Vážení priatelia,
je tu čas, ktorý prezrádza, že záhradkár má zrelú prvú úrodu zo svojej záhrady: jahody, reďkovka, šalát, hrach. Niektoré hriadky,
z ktorých ste už zobrali úradu, môžete využiť na dopestovanie plodín, ako napríklad jesennú kapustu alebo karfiol. Keď pozbierate hrach
môžete posadiť lahôdkovú kukuricu, ktorú po dozretí uskladnite v mrazničke a v zimnom období môžete vhodne spracovať a
konzumovať. Jej vegetačná doba je 90 dní. Naďalej zavlažujeme najmä plodiny, ktoré si vyžadujú viac vlahy ako sú hlúboviny, uhorky aj
zelenina. V prípade veľkého sucha je potrebné zavlažovať aj ovocné stromy. Hriadky udržujte v čistom stave bez
buriny. Začali kvitnúť kvety, čoskoro aj ruže, čo Vám tiež skrášli vaše predzáhradky aj záhrady.
Ovocné stromy, vinič ošetrujte naďalej podľa potreby. V mesiaci jún ošetrite jablone pri zistení kladenia vajíčok
najneskôr pri liahnutí húseníc. Môžete použiť prípravok DECIS alebo KARATE ošetrujú sa nimi aj jablone a hrušky.
Na perenospóru viniča použite prípravok KUPRIKOL. Prvý preventívny postrek treba urobiť tesne pred kvitnutím,
druhý ihneď po odkvitnutí viniča. Ďalšie ošetrenie je potrebné urobiť najmä za daždivého počasia.
Múčnatka broskyne: prípravok ANVIL 5SC alebo RUBIGAN 12EC. Postrek sa vykoná preventívne najneskôr
však pri zistení prvých príznakov múčnatky.
Fotofóra rajčiakov (pleseň zemiaková): prípravok KUPRIKOL 50. Rajčiaky sa ošetrujú preventívne od polovice
júna najmä za daždivého počasia.
Vošky na hlúbovinách: prípravky na ošetrenie KARATE, PIRIMOR, AKTARA.
Vošky na paprike: prípravky na ošetrenie KARATE, AKTARA, PIRIMOR.
V mesiaci júl sledujte vinič ide o Botritidu (pleseň sivú), obaľovače na viniči, bielu hnilobu viniča, múčnatku na
mrkve, petržlene, múčnatku na uhorkách, molicu lastovičnikovú na hlúbovinách, múčnatku na okrasných rastlinách.
V mesiaci august pestovatelia jabloní sledujte najmä pehovitosť jabĺk. Náchylné odrody ošetrujeme
v dvojtýždňových intervaloch listovými hnojivami so zvýšeným obsahom vápnika: LAMAG VAPNIK alebo WUXAL
KALCIUM. Pokračujeme v ošetrení jadrovín proti druhej generácii obaľovača jablčného.
Slivky: proti druhej generácie obaľovača slivkového.
Vinič: proti hubových chorobám. Rajčiaky, mrkvu, petržlen proti múčnatke.
Uhorky proti plesni, ruží proti hubových chorobám. Moniliová hniloba ovocia – vyskytuje sa v daždivých rokoch. Huby, ktoré spôsobujú túto hnilobu však infikujú len ovocie
poškodené hmyzom, najčastejšie obaľovačmi, krupobitím alebo mechanicky, preto stromy
neošetrujeme proti hnilobe, ale proti pôvodcom červivosti ovocia. Proti kučeravosti listov
broskýň na jeseň po opadnutí listov ako aj všetky ovocné stromy ošetrite meďnatými prípravkami.
Prajem Vám príjemné chvíle vo Vašej záhrade, aby ste mali dobrú úrodu, chutné a zdravé ovocie a zeleninu, aby Vás Vaše výsledky
tešili a aby ste na zimu uskladnili čo najviac produktov Vašej záhrady.
Andrej Lancz, člen výboru SZZ

Základná škola na Štefánikovej ulici v Galante - spádová škola obce Gáň.
Ponúkame Vám krátke nahliadnutie do zákutí našej školy a veríme, že upútame Vašu pozornosť aspoň niekoľkými z mnohých
podujatí usporiadaných na našej škole.
1. Piatkový podvečer u nás v škole - "Večer s Andersenom"...
Programová náplň bola veľmi pestrá, žiaci mali možnosť spoznávať rozprávkový svet Andersena, celosvetovo známeho autora. Prechádzali rozprávkovou krajinou, v ktorej si mali možnosť overiť svoje vedomosti o rozprávkových postavičkách, dejoch príbehov, súťažiť
v kvízoch i predviesť svoje fyzické schopnosti v disciplínach, ako napr. triedenie hrachu a šošovice z Popoluškiných misiek, beh na
chodúľoch a mnohé ďalšie. Zlatým klincom programu bolo privítanie vzácnych hostí. Prvým čestným hosťom bol pán primátor mesta
Galanta Mgr. Ladislav Maťašovský, ktorý rozprával žiakom o svojom detstve a o svojom vzťahu k tejto základnej škole. Druhým nemenej významným hosťom bol majster sveta v boxe Tomi Kid Kováč, ktorého žiaci privítali veľkým aplauzom. Na záver nasledovala
diskotéka.
2. Chemická show
Žiaci našej školy majú možnosť navštevovať po vyučovaní mimo iných i chemický krúžok, a preto sme boli veľmi radi, že aj ich
nadchla myšlienka predviesť to, čo sa doposiaľ naučili a v čom sú zruční. Cieľom celej akcie bolo predovšetkým oboznámiť s tajmi
chémie žiakov nižších ročníkov. Na podujatí plnom pokusov sa dozvedeli ako sa vyrábajú prskavky, ako sa dajú vyrobiť zelené mince, čo
je to Faraónova zmija či tzv. bengálske ohne.
3. Učíme moderne, inovatívne a kreatívne.
Pri príležitosti Dňa Zeme sme ukázali žiakom, že učenie môže byť zaujímavé. V rámci projektu Ministerstva životného prostredia sa
zapojili do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“. Namiesto do školských lavíc, zamierili k neďalekému potôčiku Derňa, kde sa
vyzbrojili rukavicami a ukázali svetu, že aj im záleží na tom, aby naše okolie bolo krásne.
Každý žiak druhého stupňa si pripravil plagát alebo priestorový projekt, ktoré boli prezentované na školskej výstave, kde veľkým
prekvapením boli práve žiaci 6.A triedy, ktorí zhotovili ukážkové 3D projekty. Keďže na škole máme dve interaktívne tabule, vizualizér,
niekoľko dataprojektorov, nebol problém zorganizovať si „detskú konferenciu“, pri ktorej sa žiaci mali možnosť vžiť do úloh mladých
vedcov prezentujúcich svoje dielka, pričom hlavnou úlohou je zdokonaľovanie počítačovej gramotnosti u každého žiaka.
V rámci vzájomnej spolupráce so ZŠ J. Fándlyho v Seredi, sme boli pozvaní na „Vedecký jarmok“, kde si žiaci overili svoje znalosti
z oblasti chémie, biológie a fyziky v rôznych kvízoch a súťažiach.
Sme radi, že mnoho detí z obce Gáň navštevujú práve našu školu, reprezentujú nás v mnohých súťažiach a aktívne sa zapájajú do
podujatí pripravovaných školou. Viac sa o našej škole dozviete na www.zsstefanikga.edu.sk.
Mgr. Monika Danišovičová
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Jarné zvyky a obyčaje spojené s vynášaním Moreny si naše deti
priblížili v akcii pod názvom: „Vítanie jari“, ktoré sa usku točnilo
v Ranči na Striebornom jazere v Galante. V programe bolo
obsiahnuté divadielko pre deti, športové aktivity – hľadanie
veľkonočného zajačika, vajíčok a získanie trofeje.
Naše poďakovanie patrí p. starostke, ktorá nám zabezpečila
dopravu i našim mamičkám: p. Kászovej a p. Tvrdej za pomoc pri
dohľade nad deťmi.

Oslava „Dňa matiek“ v obci
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica
kvetov. Naše deti ju s láskou uvili pre svoje mamičky k ich
sviatku – Dňu matiek. Predstavili sa pásmom básní, piesni,
či krátkej dramatizácie. Tu sa prejavili aj ako výborní herci.
Dokázali potešiť i rozosmiať.
Každá mamička odchádzala s darčekom, ktorý
zhotovili šikovné rúčky jej dieťaťa. Bude im dlho
pripomínať ich lásku.
Súčasťou vystúpenia bola aj prezentácia
Kolektív MŠ
výtvarných prác detí a fotogaléria ich aktivít.
Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada,

Dňa 13. mája 2012 sa
v kultúrnom dome stretli
mamičky, babičky, oteckovia i detičky, aby spolu
oslávili deň, ktorý patrí
tým
najdôležitejším
bytôstkam... mamičkám...
Mamičky a hostia sa
mohli tešiť z vystúpenia
mladých
mažoretiek,
detičiek z MŠ a spevokolu
Hlasy kríža. Príjemným
vystupovaním
a milým
slovom viedli toto podujatie Dominika Horváthová a Katarína Jurinová.
Každá mamička bola
obdarovaná
kvietkom
a hrejivým
úsmevom
detičiek. Hostia sa mohli
občerstviť
sladkými
koláčmi a uhasiť smäd...
Veľká vďaka patrí
účinkujúcim, dievčatám organizátorkám,
pani
starostke a všetkým, ktorí
prispeli k spríjemneniu
nedeľného popoludnia. BP

had chvostíkom vrtí, skúsme si to deti...
...2. júna 2012 v sobotu o 10.00 hod sa detičky stretli na futbalovom ihrisku v Gáni, aby sa spolu zahrali, zasúťažili... Veď prečo by nie,
veď sme spolu slávili ich veľký deň – Medzinárodný deň detí. Pre deti
boli pripravené mnohé súťažné disciplíny, pričom po ich zdolaní, dostali
sladkú odmenu. Deti mali jedinečnú možnosť skúsiť si mieriť a strieľať
z pištolí určených na paintbal.
Zlatým klincom programu
bola návšteva policajtov
a psíka, ktorí nám ukázali
ako psík dokáže zastaviť
páchateľa pri úteku. „Muži
zákona“ a milá pani policajtka nás informovali a poučili,
čo vykonáva policajt a ako svedomite sa stará o bezpečnosť nás všetkých. Nie len tí najmenší, ale aj ostatní zúčastnení sledovali tieto
aktivity v nemom úžase.
Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, aby bol tento deň krajší
a zaujímavejší, ako je ORPZ
v Galante svojou ukážkou či
sponzorom podujatia, firme
SHR – VEGET, s.r.o. (rodine
Jánskych) a firme Pannon
Food Slovakia s.r.o. Gáň.
Ďakujeme...
BP
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ŠACHOVÝ KLUB GÁŇ
V tradičnom hracom dni a čase – utorok o 17.hodine
10.4.2012 sa v KD uskutočnil
II. VEĽKONOČNÝ 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
MLADŠÍ ŠACHISTI
PORADIE

POČET BODOV
na 11 zápasov

1. Peter Ormandík

8

2. Milan Horník
3. Peter Gazdík
4. Peter Barta
5. Dominika Horváthová
6. Michal Blaho
7. Ervin Dovina
8. Boris Blaho
9. Ľuboš
Radimák
10.Veronika Babicová
11.Jaroslav Michalčík
12.Michael Lancz

7
7
6,5
6,5
6,5
5,5
5
4

PORADIE

POČET BODOV
na 6 zápasov

1. Barbora Jankovičová
2. Patrik Babic
3. Katka Kaňková
4. Lucia Miková
5. Marek Jaroš

5

6. Jaroslav Jaroš
7. Frederik Babic

2
1,5

Možno neviete a možno ste počuli... V Gáni bol stolnotenisový turnaj. Účasť nás veľmi potešila!! Prišli deti, dospelí,
no i „veteráni“.
Čo môže byť lepšie ako zábava a šport dokopy?! Ľudia
sa zabávali a mali čo robiť, aby porazili súpera. Aby mal
každý rovnakú šancu na víťazstvo, vytvorili sme 6 kategórií :
deti – chlapci , dievčatá, dospelí – ženy, muži, veteráni a
štvorhra ... Bonusom turnaja bol súboj dvojíc - tzv. štvorhra ...
Musíme však uviesť hlavne našich víťazov 

4
4
2,5
2

DETI

dievčatá : 1.miesto - Hucsková Zuzana (Gáň)
2.miesto - Jankovičová Barbora(Gáň)
3.miesto - Hanusová Kristína (Gáň)
chlapci :

3,5
3,5
3

P. Ormandík /7x/ B. Jankovičová
/4x/
J. Michalčík, D. Horváthova, P. Barta /5x/
L. Miková, F. Babic
/3x/
Min. prehier: P.Ormandík, D.Horváthová, P.Barta /2x/
B.Jankovičová
/0/
Víťazom blahoželáme, zúčastneným ďakujeme za účasť, sponzorom za občerstvenie a ceny pre všetkých súťažiacich, starostke
obecného úradu za ceny pre víťazov. Pozývame všetkých záujemcov o šachové hry, každý utorok o 17.hodine do KD.

1.miesto - Navrátil Milan (Sereď)
2.miesto - Šulek Šimon (Galanta)
3.miesto - Regec Dávid (Gáň)

DOSPELÍ ženy :

1.miesto - Horváthová Dominika(Gáň)
2.miesto - Slováčková Martina(Galanta)
3.miesto - Jankovičová Veronika (Gáň)

muži:

1.miesto - Gál Dominik (Sládkovičovo)
2.miesto - Navrátil Milan (Sereď)
3.miesto - Barta Peter (Gáň)

Max. výhier:
Max. remíz:

VETERÁNI:

1.miesto - Lužica Michal (Šaľa)
2.miesto - Dovina Ervín (Nebojsa)
3.miesto - Ormandík Peter (Gáň)

ŠTVORHRA:

1.miesto - Lužica / Slováčková
2.miesto - Navrátil / Takáč
3.miesto - Macala / Barta (Gáň)

Ing. Jankovič

Laura Suchopová

Strom poznať po ovocí
Pred časom som s kamarátom cestoval na vlaku. Miesto vo vlaku sme si chceli poistiť, preto sme si kúpili
lístok niekoľko dní vopred. Keď sme prišli do vlaku, na mieste môjho kamaráta sedel jeden Pán. Na lístku však
mali rovnaké číslo miesta. Kamarát sa s tým uzmieril a sadol si na vedľajšie voľné miesto. Keď prišiel vlakový
sprievodca, prosil ho o objasnenie problému. Sprievodca skúmal, čítal lístok. Nakoniec čosi zamrmlal popod nos
a obom nám oznámil, že máme lístok neplatný, keďže pani pri pokladni nám zrejme omylom vydala lístok na
vlak jeden deň skôr. Vraj naša chyba, že sme si neskontrolovali lístky.
V takejto situácii človek ďakuje Pánu Bohu, že sa dokázal nehádať o miesto, nebyť arogantný a zlý.
Následkom hádky by mohla byť zlá atmosféra vo vlaku, pokazený deň… Neskôr by sme sa aj tak museli ospravedlniť a poprosiť o
odpustenie.
Veľký svätec, vychovávateľ mládeže sv. Ján Bosko propagoval ,,preventívny systém“. Jeho základom sú tri prvky, a to rozumnosť,
nábožnosť a láskavosť. Tento svätý muž 19. storočia vedel, že pokiaľ chce dosiahnuť zmenu správania, musí najskôr predchádzať
všetkým problémom. Jednoducho povedané, keď sa chceme vyhnúť problému, je treba rozmýšľať a ihneď sa nerozčuľovať. Je potrebné
sa modliť a počúvať Boha a napokon zachovať si v srdci lásku k ľuďom i k sebe.
Zdá sa nám to také jednoduché. Realita je však často iná. Nezvládnuté výstupy s rodičmi, ironická poznámka na účet kolegu v
práci, zlyhanie v rozhodujúcej skúške života alebo dlhý problém s alkoholom. Ľudské rozhodnutie byť trvale lepším je vždy málo.
V týchto dňoch sme ukončili veľkonočný čas, keď sa zmŕtvychvstalý Ježiš 40 dní zjavoval svojim nasledovníkom. Vystúpil do
neba, a po desiatich dňoch zoslal na učeníkov obrovskú osobnú silu, ktorú nazývame Duch Svätý. Práve Duch Svätý nás potešuje,
povzbudzuje, posväcuje a robí silnými. Ak je v nás Duch Svätý, nie sme rozhádaní, snažíme sa o zmierenie. Ďalšími prejavmi jeho
prítomnosti je radosť, pokoj, zhovievavosť, miernosť, zdržanlivosť ...
Denne ráno vstávame, a ani zďaleka nevieme, čo nás v danom dni čaká. On, Duch Svätý, to dávno vie a chce byť s nami. Nech v
našom živote už nie je rána bez odovzdania predpokladaných i nepredvídaných okolností Duchu Svätému. Ak to vyskúšame robiť denne
úprimne, zistíme že to funguje.
Jedna z nových vitráži v našom kostole zobrazuje holubicu – symbol Ducha Svätého. Na jeho posilu a povzbudenie sa pripravuje
15 mladých ľudí z našej farnosti. 7. októbra príjmu sviatosť birmovania.
Ďakujem vám za doterajšiu spoluprácu. Modlím sa za vás a vyprosujem vám potrebné dary Božie. PhDr. Mgr. Peter Mikula, správca farnosti
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NAŠE NOVINY

SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

JUBILANTI

NAŠEJ OBCE:
Súťaž o NAJkrajšiu záhradku, predzáhradku,
balkón, okno alebo dvor...
V minulých číslach bol v rámci pozitívnej tvorby životného prostredia vyhlásený prvý ročník súťaže o NAJkrajšiu záhradku, predzáhradku,
balkón, okno alebo dvor, ktorá stále trvá.
Trvanie súťaže je jeden
60 - roční:

rok. Ak máte pocit, že práve

Jarmila Boledovičová

Vaša záhradka, predzáhrad-

Ing. Marián Čirip

ka, balkón, okno či dvor je

Paulína Hlavatá

tým „NAJ“, príďte to oznámiť

Emília Suchopová

na OÚ v Gáni a my si ich vyfo-

Helena Zbojeková

tíme.
Po vyhodnotení budú výsledky vyhlásené na najbližšom ročníku Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorý sa koná tohto roku. Podrobné informácie o priebehu a možnostiach súťaže Vám radi podajú na OÚ v Gáni.
Inf. OcÚ

65 - roční:
Anton Holček
Stanislav Pósa

70 - roční:
Mária Janďourková
František Lisičan
Marta Radimáková

80 - roční:

Milé mamičky, milé deti,

Jozef Hanák

obec v spolupráci s VÚC Trnava uskutoční letný tábor pre deti od 6 rokov do
15 rokov. Dôležité informácie pre Vás:
od 16.07.2012 do 20.07.2012 v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod,

Mária Klimovská
Anastázia Mrvová

95 - ročná:
Helena Horníková

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!

v Kultúrnom dome v Gáni,
bude sa rozvíjať tvorivosť detí, oboznámia sa s ľudovou kultúrou
a remeslami našich predkov,
v prípade záujmu môžete predbežne svoje deti nahlásiť na obecnom úrade v Gáni.
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