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Milí spoluobčania...
Po pol roku pôsobenia vo funkcii starostky obce, by sa som rada
informovala Vás občanov o doteraz uskutočnených investičných akciách.
Uţ prvý mesiac môjho pôsobenia vo funkcii starostky obce sme
spolu s p. Mgr. Petrom Mikulom pripravili projekt v spolupráci s architektmi, pamiatkarmi a inými zástupcami inštitúcií. Potrebné materiály
sme skompletizovali a pripravili k podaniu projektu na zmenu prestrešenia Kostola sv. Rodiny v obci Gáň. Ţiadosť bol osobne podať na ministerstvo kultúry p. farár Mgr. P. Mikula, ale ţiaľ projekt nebol schválený.
Ďalší mesiac sme si kolobeh zháňania podkladov zopakovali z
dôvodu, podávania ţiadosti na Obvodný úrad do Trnavy o poskytnutie
dotácie na kamerový systém. Do tretice sme sa pokúšali o získanie
finančných prostriedkov z Ministerstva financií a dňa 31.3.2011 sme
podali ţiadosť o dotáciu na rekonštrukciu rozhlasu v obci. Bohuţiaľ ani
v týchto projektoch sme neboli úspešní.
Taktieţ sme zareagovali na výzvy Trnavského samosprávneho kraja a podali sme dve ţiadosti o dotáciu a
to v oblasti:
Podpora aktivít zameraných na pomoc sociálne odkázaných občanov – cieľom našej ţiadosti bolo uviesť
deti, mládeţ zo sociálne slabších rodín i seniorov do problematiky počítačových technológií, a to zakúpením počítačového vybavenia a zriadením internetovej miestnosti.
Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2011 – tu bolo našim hlavným cieľom zapojiť do
športového diania v obci čo najviac obyvateľov a obnoviť tradície, ako futbal starých pánov alebo športové akcie
pre deti.
Ale ani tu nám finančné prostriedky neschválili. Ţiaľ, nie je sa čomu čudovať, keď nás iní vnímajú ako
„najbohatšiu obec“ v okolí.
Na júnovom zasadaní OZ, bola schválená realizácia závlah na miestnom ihrisku , ktoré sa uţ zrealizovali.
Na júlovom zasadnutí bolo schválených viacero investičných aktivít, ktoré sú toho času rozpracované.
V mesiaci september sme zbierali podklady potrebné k podaniu ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov
EU na vybudovanie zberného dvora v obci. Po úspešnom skompletizovaní projektov, potvrdení, prehlásení a iných
potrebných podkladov, sme dňa 23.9.2011 podali našu ţiadosť na Ministerstvo ţivotného prostredia. V prípade, ţe
sa nám tieto prostriedky nepodarí získať, pristúpime k vybudovaniu zberného dvora z vlastných prostriedkov.
Súčasne s týmto projektom sa pripravila realizácia chodníkov v miestnom cintoríne. Tu je uţ vypracovaná
projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie a obstarávanie na dodávateľa. Otváranie obálok prebehlo dňa
28.9.2011, a po 10. októbri budeme vedieť výsledok verejného obstarávania a uchádzača, ktorý bude realizovať
stavbu.
V tomto mesiaci zbierame všetky materiály potrebné na podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z
mikroregiónu MAS Dudváh, ktorej sme členom. Finančné prostriedky môţeme čerpať na budovanie športovísk,
ktoré by sme chceli vyuţiť a vybudovať multifunkčné ihrisko na miestnom ihrisku. Ţiadosť je potrebné podať do
10.11.2011.
Ostatné aktivity ako osvetlenie futbalového ihriska, pohostinstvo, dvor KD sú rozpracované a postupne budú pripravované na realizáciu.
Momentálne je našou prioritou rekonštrukcia miestneho rozhlasu z dôvodu viacerých sťaţností na jeho
nefunkčnosť od Vás občanov. Podklady k danej akcii sú uţ pripravené a ponuka bola zverejnená i na internete.
Vyhodnotenie ponúk bude po 14. októbri 2011. Ak nám bude počasie priať, pevne verím, ţe do konca roka 2011
bude problém rozhlasu vyriešený.
Realizácia väčších projektov si vyţaduje dlhšiu prípravu. Na prípravu projektovej dokumentácie aţ po
vyhodnotenie úspešného uchádzača o realizáciu je potrebný určitý čas, ktorý je určený zákonmi a legislatívou.
Preto, aby sme úspešne rozbehli investičné akcie, je potrebný čas a hlavne trpezlivosť. Projekty musia byť pripravené spoľahlivo a zodpovedne, aby sme počas realizácie nemali problémy, pretoţe po dokončení stavby chcem,
aby sme na ne boli pyšní.
Je na Vás, občanoch, aby ste posúdili, čo sme urobili a ako sme sa snaţili.
Bc. Denisa Ivančíková, starostka obce
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 21.7.2011 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Gáň, na ktorom sa schválili tieto
dokumenty:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Gáň č. 68/2011 o výške mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ a o
výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na školskú jedáleň pri MŠ na
školský rok 2011/2012 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Gáň č. 67/2011, ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Gáň
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce
Gáň č. 66/2011 o hospodárení a
nakladaní s majetkom obce Gáň
4. Dodatok č. 1 k Poţiarnemu poriadku
obce Gáň, ktorý sa schvaľoval z dôvodu
zmeny postu štatutára obce a veliteľa
obecného hasičského zboru. Na
zasadnutí bol odvolaný veliteľ OHZ p.
Igor Kianička a menovaný nový veliteľ
p. Marek Sabo.
5. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu
poriadku obce Gáň, ktorý sa schvaľoval
z dôvodu zabezpečenia plynulého
priebehu pripravovania kompletných
materiálov na zastupiteľstvo. Dodatok
definuje povinnosti starostu obce a
obecného úradu na jednej strane a
zároveň poslancov a členov komisií na
druhej strane.
6. Zásady organizovania podujatí v obci
Gáň. Dokument opisuje základné kroky
potrebné pri príprave a priebehu
podujatí organizovaných obcou a v
obci.
7. Schválenie návrhu zamerania
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na II. Polrok 2011:
a)čerpanie finančných prostriedkov
obce rozpočtovaných na cestovné
náhrady starostky obce za I. polrok
2011
b)
preverenie
rentability
zabezpečovania stravovania v obci
donáškou stravy
c)
kontrola
vyrubovania
daní
a poplatkov
8. Opätovná ţiadosť firmy Prologis
Slovak Republic XII (P) s.r.o.:
- uzatvorenie Zmluvy o zriadení
vecného bremena.

Ich ţiadosť bola opätovne stiahnutá
z rokovania. Starostka obce bola
zaviazaná zvolať ďalšie rokovanie,
za účelom doriešenia opatrení
prijatých na rokovaní dňa 13.6.2011
ohľadne prejazdu kamiónov cez
našu obec.
9. Schválenie uzatvorenia Zmluvy č.
116/2010 V o prevádzkovaní
verejného vodovodu na novom
stavebnom obvode pri ihrisku so
spoločnosťou AQUASPIŠ spol. S
r.o. Spišská Nová Ves.

10. Schválenie udelenia ceny
obce za vynikajúce tvorivé
výkony a významné výsledky
vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej alebo verejnoprospešnej činnosti pre rodáka z
obce Gáň p. PhDr. Michala
Valúšeka, bytom Šoporňa, vo
výške 100 € v súvislosti s
vydaním zbierky básní Od úsvitu
do úsvitu.
11.
Schválenie
finančnej
spoluúčasti obce Gáň na projekte
Deti Klasov alias ART KIDS z
grantu spoločnosti Orange a.s. z
rozpočtu obce vo výške 1000 €,
ktoré bude čerpať ochotnícke
divadlo našej obce.
12. Schvaľovanie investičných
akcii, a to:
a)
realizácia
rekonštrukcie
budovy bývalého pohostinstva a
dvora kultúrneho domu,
b) realizácia rekonštrukcie a
rozšírenie miestneho rozhlasu v
obci Gáň,
c) realizácia osvetlenia plochy
futbalového ihriska v obci Gáň.
Nakoľko ide o investičné akcie,
je
nutné
pred
samotnou
realizáciou:
- vytvoriť projekt,
- vyhodnotiť cenové ponuky,
- vyhlásiť výberové konanie na
dodávateľa,
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- vybrať dodávateľa.
Po splnení všetkých podmienok
môţe dôjsť k uskutočneniu
samotného zámeru.
13. OZ schválilo moţnosť zapojiť
sa do projektov:
a) o nenávratný finančný príspevok
z fondov EÚ na čerpanie
finančných
prostriedkov
v
programe Odpadové hospodárstvo
–
podpora
aktivít
na
zhodnocovanie odpadov. Zámerom
obce je vybudovanie zberného
dvora.
b)
o
nenávratný
finančný
príspevok z programu rozvoja
vidieka v rámci akčnej skupiny
MAS Dudváh – základné sluţby
pre
vidiecke
obyvateľstvo.
Finančné prostriedky budú poţité
na budovanie multifunkčného
ihriska v areáli futbalového ihriska
v obci Gáň. Projekt musí obec
podať do novembra 2011.
14. Menovanie nových členov
komisie obecného zastupiteľstva,
z dôvodu pracovnej vyťaţenosti sa
vzdal svojej funkcie Ing. Miroslav
Klimek.
Následne
boli
do
finančnej komisie a správy
majetku obce zvolení Mgr. Ivana
Baloghová a Ladislav Kollár. Do
komisie verejného obstarávania
Ing.
Jozef
Lipovský.
Info OcÚ
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Končia tak dlho očakávané prázdniny i doba letných dovoleniek. Po
týždňoch voľna si deti budú zvykať na normálny režim, na povinnosti i na
to, že treba ísť skôr do postele a ráno trochu skôr vstávať. Doprajme im čas
na prechod z jedného režimu do druhého.
Staršie deti už vedia, čo ich v materskej škole očakáva: kamaráti, hry, zábava a prostredníctvom
toho všetkého poznávanie, získavanie nových skúseností a vedomostí.
Nové detičky, ktoré prídu po prvýkrát, sú väčšinou zvedavé a tešia sa. Stáva sa, že občas vypadne aj nejaká slzička. Veď odlúčenie od mamy nie je ľahké. Čoskoro si však nájdu nových kamarátov,
zvyknú si na kolektív, častokrát sa naučia prehrávať, ale aj presadiť sa v skupine. Návšteva detského
kolektívu naučí dieťa správať sa v situáciách, ktoré v rodine bežne nenastávajú.
Začiatok septembra bude asi dosť náročný pre deti, rodičov a trochu úľavy snáď prinesie starým
rodičom, ktorým sa skončila „letná šichta“. Verím však, že spoločne prežitý čas obohatil obe strany. Deti
prežili chvíle, na ktoré budú spomínať možno aj v dospelosti, pre starkých je čas prázdnin vytúženým
časom, keď prestávajú cítiť osamelosť a zabúdajú na vlastné problémy.
Brány základných škôl sa otvárajú aj pre našich predškolákov, s ktorými sme sa rozlúčili v júni
A tak Lukáškovi, Tamarke, Filipkovi, Matúškovi, Richardovi, Paťke ako aj Paťkovi želáme veľa sily do
učenia, šikovné ručičky, čo najrovnejšie čiarky, obratný jazýček a veľa, veľa včeličiek.
Všetkým deťom prajeme, nech sa im v novom školskom roku darí.

.
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Vážení spoluobčania...
Blíži sa koniec roka 2011. Aj my záhradkári začíname hodnotiť uplynulé záhradkárske výsledky. Už teraz môžeme začať hodnotiť rok 2011 so záhradkárskym obdobím 2010. Výsledky
v množstve aj v kvalite dopestovaných produktov boli omnoho lepšie. Podarilo sa nám dopestovať
kvalitné ovocie, hrozno, zeleninu i kvety.
Svoje výsledky občania prezentovali na Výstave ovocia, zeleniny a kvetov v Gáni v dňoch
2. - 4. septembra 2011. Výstavu odštartoval dychový súbor Galanťan, po ktorom nasledovalo slávnostné otvorenie. Počas prvého dňa výstavy sme mali možnosť bezplatného vyšetrenia cukru,
cholesterolu a krvného tlaku. Výstava bola spojená aj s detskou výtvarnou súťažou „Naša záhrada“.
Na výstave sa zúčastnilo 35 vystavovateľov so 185 exponátmi. Výstava bola obzvláštnená o súťaž
„NAJ exponát“, pri ktorej mohli hlasovať všetci návštevníci výstavy.
1. miesto získal pán Ján Suchopa s exponátom „ovocie v destiláte“,
2. miesto získal pán Rudolf Ivančík s exponátom „hrozno“,
3. miesto získal pán Jozef Radimák s exponátom „zemiaky“
4. miesto získal pán Ludvik Gašparovič s exponátom „kŕmna dyňa“.
„Cenu starostky obce“ získal Ing. Tibor Mrva.

Okrem tejto výstavy sa naši záhradkári v máji zúčastnili na ukážke rezu ovocných stromov a
celoslovenskej výstavy FLORA v Bratislave. Tieto dve akcie boli veľmi poučné a mali u našich záhradkárov kladný ohlas. Videli sme nové technológie rezov ovocných stromov a na flóre zaujímavé
a poučné technológie dorábania a ošetrovania kvetov.
V mesiaci august sme boli na výstave AGROKOMPLEX
v Nitre, kde sú každoročne vystavené nové veci, ktoré členov zaujmú
a poučia. Sme radi, že týchto aktivít sa zúčastňujú aj mladší ľudia,
čoho výsledkom sú hlavne ich exponáty už na spomínanej výstave.
Naďalej Slovenský zväz záhradkárov v Gáni bude pokračovať v týchto aktivitách, aby čo najlepšie využili nové technológie
a dopestovali kvalitné produkty. Do ďalšej záhradkárskej práce Vám
prajeme veľa síl, veľa dobrých nápadov a hlavne veľa spokojnosti.
Andrej Lancz, Výbor SZZ
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V dňoch 2. – 4. Septembra 2011 sa pri príležitosti Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov konala okrem
iného aj výstava poľovných trofejí a preparátov zvery, ktorá bola pod záštitou miestneho poľovného
združenia PZ Hubert Nebojsa.
Poľovníctvo nie je len lov, ale aj starostlivosť o zver v jej
životnom prostredí. Trofej je pre poľovníka akousi odmenou za tvrdú
prácu. Návštevníci výstavy mohli vidieť preparáty dravcov, srnčie a
jelenie trofeje, lebky líšok, spestrením boli trofeje danielov, muflónov a
pre mnohých zaujímavá lebka vlka.
Na výstave boli prezentované aj kresby
a fotografie s poľovníckou tematikou,
ktorých autorom bol Oliver Špitalský.

Prezentované boli aj samorasty, ktoré si príroda vymodelovala
sama. Na svoje si prišli deti, ale aj dospelý. Výstava nebola iba
o prijímaní obrazov živočíšneho sveta, ale aj o odnášaní si nových poznatkov z prezentovaného
prírodného bohatstva z blízkeho i ďalekého okolia.
Oliver Špitalský (PZ Hubert Nebojsa)

Ako uţ vieme, mesiac október je mesiacom úcty k starším. Ani v našej dedinke sme na to nezabudli.
Dňa 9.októbra 2011 o 15:00 hod. sa v Kultúrnom dome v Gáni konalo posedenie na počesť tých najstarších. Otvorenie patrilo Alexandre Lanczovej spolu s pánom Dušanom Fókom, ktorí svojím spevom rozplakali
nejedného prítomného. Po oficiálnom privítaní nasledoval Samuel Kivaroth. Samko nám zaspieval krásnu pesničku s názvom Chlap z kríža.
„Láska nepozná starobu, srdce nepozná vrásky...“, toto motto bolo úvodom príhovoru pani starostky, ktorým presne vystihla čas „dozrievania“. Pán Mgr. Peter Mikula, správca farnosti, nám svojimi vrúcnymi slovami
pookrial dušu a vylúdil úsmev na tvári. Po príhovoroch sa na pódiu objavilo niekoľko mladých ľudí, ktorí spievali
a recitovali. Bol to spevokol z Gáňu pod vedením Martiny Kollárovej. Jednoznačne môžem povedať, že to bol
umelecký zážitok; krásna súhra hlasov. Nasledovalo vystúpenie tých najmenších, našich škôlkarov Sabinky,
Matúška, Ryana, a Romanka. Saška Lanczová nám ukázala, že jej nerobí problém zaspievať i ľudové piesne. Na
záver kultúrneho programu sa so svojím vystúpením predstavili deti z divadelného krúžku s názvom Deti Klasov
alias Kids Art pod vedením Barbory Pekarovej. Svoju Zlatú bránu s riekankami nám prišli ukázať Monika, Lucka,
Bianka, Veronika, Karolínka, Lucka, Monika a Kristínka. Poslednou a najpútavejšou časťou programu bolo vystúpenie starších detí z divadelného krúžku s názvom „Snehulienka a šesť trpaslíkov“.
Každý deduško či babička si zaslúžia za svoj život vďaku a lásku, preto aj my sme im chceli poďakovať
a zablahoželať za ich dobro a veľa rôčkov. Odovzdali sa pamätné listy s menami jubilantov a spomienkové
predmety. Po odovzdaní darov sme si minútou ticha uctili tých, ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami.
Starnutie nie je hriech ani choroba, preto ďalej nasledoval prípitok Ing. Jankoviča spolu
s večerou a voľnou zábavou.
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Po skončení futbalového ročníka 2009-2010,
sme usporiadali dňa 01.07.2011 I. ročník

„Memorial Františka Szabu“
- dlhoročného hráča a trénera v našej obci.
I. ročníka sa zúčastnili nasledovné štyri mužstvá:
1)
2)
3)
4)

F.K. Slovan Gáň
T.J. Povina
Galanta „B“
Podnikatelia Galanty + starí páni Gáň

Víťazom tohto turnaja sa stali hráči z T.J Povina po výsledkoch:
T.J. Povina – F.K. Slovan Gáň ......... 2:0
T.J. Povina – Podnikatelia Galanta ... 6:1
2. miesto obsadili Podnikatelia Galanta po výsledkoch:
Podnikatelia – Galanta „B“ ................ 2:1
Na 3. mieste sa umiestnil domáci klub F.K. Slovan Gáň
po víťazstve nad Galantou „B“ na pokutové kopy 4:2,
keď zápas sa v riadnom čase skončil nerozhodne
.......................................................... 0:0.
Ceny víťazom odovzdala starostka obce Bc. Denisa
Ivančíková spolu s pánom Danielom Szabom.
F.K Slovan Gáň

TROJKOLESOVÝ SKLADACÍ BICYKEL.
„Vyštudovaný právnik vyrába trojkolesové bicykle. Na tom síce nie je nič zvláštne, no Jozef Boledovič
(37) ich ako jediný na Slovensku vyrába skladacie.“, práve týmito slovami začína článok uverejnený
dňa 07. 05. 2010 na čas.sk.
Sme malá dedinka, no napriek tomu tu vyrastajú mnohí šikovní ľudia, medzi ktorých patrí aj Jozef Boledovič.
Pán Boledovič nie je len dobrý právnik, ale aj zručný konštruktér. Ako jediný na Slovensku je konštruktérom trojkolesového skladacieho bicykla, ako aj sám tvrdí: „ Na Slovensku sú aj takí ľudia, ktorí by radi niečo ležérnejšie, menej náročné a hlavne pohodlné. Len nedávno, no po dlhej a strastiplnej ceste vývoja a výroby na vlastné finančné náklady sme
začali vyrábať možno neobvyklé, ale zato praktické a veľmi efektné produkty, a to Trojstranne skladací trojkolesový
bicykel. Ich špecifikácia spočíva v tom, že bez toho, aby sa z nich odnímali akékoľvek súčiastky (čiže sú prístupné aj
menej technicky zručným ľuďom), pomocou uvoľňovacích matiek sa ramená bicykla sklopia do takého rozmeru, že sa
dajú umiestniť do batožinových priestorov i tak malých vozidiel ako je Fabia či Felícia, a pritom nezaberú taký priestor ako
u doteraz vyrábaných trojkoliek.“
„Sme jediní na Slovensku, a zároveň jediní v Európe, kto takéto niečo začal vyrábať a vyrába. Hmotnosť základného
modelu je 20kg. Základný model je farbený práškovou farbou podľa výberu zákazníka, obsahuje kotúčové brzdy, výškovo
nastaviteľné odpružené sedadlo, štandardné vybavenie pre pohyb na cestných komunikáciách vrátane odrazových
sklíčok, osvetlenia vpredu aj vzadu. Je určený tak pre deti, ako aj dospelých."
„Tieto bicykle sú určené pre širokú verejnosť, ako aj pre poštárov či poštárky, ktoré denno-denne nosia plné tašky listov a zásielok zavesené na
volantoch i tak preťažených bicyklov, pre mamičky alebo pre cykloturistov, či
dôchodcov, ale aj pre osoby s telesným postihnutím. Je to veľmi zaujímavý a
praktický produkt.“

Kontakt: mail: judr.boledovic@gmail.com, tel: 0905620371, 0908795798
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V rámci letnej aktivity sa mužstvo F.K. Slovan Gáň zúčastnilo v dňoch 23.7.-24.7.2011 turnaja
v obci Povina. Súťaže sa zúčastnili štyri mužstvá. Na tomto turnaji F.K. Slovan Gáň obsadil tretie miesto.
Počas tohto turnaja sa kopali jedenástky, kde absolútnym víťazom sa stal náš hráč Stanislav Šuran,
ktorý si priniesol domov vecný dar v podobe LCD televízora.

Naše futbalové mužstvo odohralo taktiež aj prípravné zápasy, kde sme si zmerali sily s mužstvami:
Košúty – Gáň ............6:1 strelec gólu : Martin Horváth
Veľká Mača – Gáň .....5:0
Veľká Mača – Gáň .....2:2 strelci gólov: Stanislav Šuran, Peter Suchopa
Do súťažného ročníka sme vstúpili dňa 14.8.2011
V I. kole sme sa stretli s mužstvom Druţstevník Kajal – F.K. Slovan Gáň s výsledkom 3:1, za naše družstvo strelil gól Martin Dudáš.
V II. kole sme hrali s futbalovým klubom Jánovce, kde sme skončili 2:1. Gól do súperovej brány umiestnil
Martin Horváth.
V III. kole sme cestovali do Veľkej Mače, kde sme prehrali 3:2. Góly do súperovej brány strelili
Erik Francisci a Matej Ambruš.
V IV. kole sme odohrali domáci zápas s Galantou „B“ s výsledkom 3:1. Góly za naše mužstvo strelili:
2 x Martin Horváth a Roland Hegedus.
V V. kole naše družstvo vycestuje za súperom do Čiernej Vody.
V súčasnom období je naše futbalové družstvo na 5. Mieste III. triedy okresu Galanta.

V tomto ročníku 2011 – 2012 sme po ôsmich rokoch prihlásili do súťaže aj muţstvo ţiakov.
Po ročnej príprave pod vedením p. Justína Strapáča a Erika Strapáča odohrali chlapci prípravné zápasy
s mužstvami:
Matúškovo – Gáň ............. 3:1
Kráľová pri Senci – Gáň ... 3:0
Košúty – Gáň ..................... 7:1
Mužstvo žiakov tvoria chlapci v rozmedzí ročníkov 1997 – 2001.
Dňa 21.8. 2011 odohrali žiaci svoj prvý majstrovský zápas s mužstvom FC Jelka – Gáň s výsledkom 11:0.
V II. kole sa stretli so žiakmi Šintavy s výsledkom 0:10.
V III. kole cestovali do Váhoviec, kde prehrali 17:2. Góly našich žiakov strelili: Dávid Regec a Richard Flaškár.
V IV. kole sa stretli so žiakmi s Vinohradov nad Váhom. V tomto zápase získali prvý majstrovský bod po remíze
3:3. Strelcami gólov boli: Jozef Sames, Dávid Regec a Martin Marcius.
Dňa 11.9.2011 sa uskutočnil zápas s Veľkým Grobom.
Hlavným sponzorom týchto žiakov je Ing. Štefan Rakický, ktorý zabezpečuje dopravu na jednotlivé zápasy, ale aj
športové oblečenie pod názvom firmy AGRO Matúškovo.
Mužstvo žiakov tvoria títo chlapci:

Dávid Regec
Martin Marcius
Erik Tóth

Jozef Sameš
Lukáš Horák Erik Maškovič Adrian Jánsky
Jaroslav Filipčík Samuel Ujlacký Richard Flaškár Nicolas Ţigo
Franko Kollár
Tomáš Kanko Erik Galog
Branislav Zuzák

Kristián Danišovič
Marián Póša
F.K Slovan Gáň
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„Tohto roku sme sa s letom rozlúčili ako sa patrí“, vravel takmer kaţdý účastník to-

horočnej športovej rozlúčky s letom.
Dňa 24.9.2011 sa v spolupráci so Samosprávou obce Gáň, 4 sport Gáň a AGRO Matúškovo
konal v areáli futbalového ihriska športový deň s názvom „Rozlúčka s letom 2011“. Samotná prezentácia súťažiacich bola do 9.30, kde sa každý, kto mal chuť, mohol prihlásiť a následne zúčastniť
rôznych športových disciplín. Mládež z Gáňu medzi svoje najatraktívnejšie športy radí pláţový
volejbal, ktorý bol v tento deň najväčším hitom. Zúčastnilo sa sedem muţstiev, kde si prvenstvo vybojovalo mužstvo s názvom Ţupa Double B, 2. miesto Modrá ustrica, 3. miesto Old
Stars.
Absolútnym víťazom v nohejbalovom turnaji 2-členných
druţstvách sa stalo mužstvo s názvom „Beatles“ zložené z bratov
Balogovcov. Počas jednotlivých turnajov dotvárala atmosféru burcujúca hudba s občerstvením.
V Orientačnom behu si prišli na svoje i tí najmenší, kde si
mohli vyskúšať svoje orientačné schopnosti, znalosť abecedy, streľbu zo vduchovky na terče či ich silu v hode granátom. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách: A. deti do 8 rokov s rodičmi a B. deti do 15
rokov.
A. kat.: 1.Tomáš Kanko- čas 11,24 2.Lukáš Kamen- čas13,14
3.Dávid Dančo- čas 20,07
B. kat.: 1.Dávid Regec- čas 8,56
2.Francezco Kotlár- čas13,5 3.Kristián Danišovič- čas13,6
Nechýbalo ani preťahovanie lanom či majstrovský futbalový zápas žiakov Gáň – Pata, ktorý skončil 0:4. Záver sa niesol vo vyhodnocovaní a odmeňovaní jednotlivých súťažiacich
či tímov. Vyhrať mohli na záver všetci, ktorý sa zapojili do
zlosovania tomboly. Po vyčerpávajúcom dni sme sa mohli
zabaviť pri hudbe a občerstvení.
B.P.
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Nebudem sa báť...
Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Túto ľudovú múdrosť pozná kaţdý z nás.
Vieme, ţe tým lesom nie je iba miesto so stromami, ale aj škola, rodina, práca či
ţivot vo svete. Keby sme sa báli, nič by sme nemali a boli by sme iba stále doma.
V dnešnej dobe sa zdá, ţe sa mnohí boja čosi začať, aby niečo nepokazili, preto
radšej nič nerobia. Drţia sa hesla: „keď nič nerobíš, nič nepokazíš“. Moţno aj tak sa
dá pozerať na ţivot. Najúspešnejší ľudia však začínali od nuly a často na začiatku
kariéry premárnili aj to, čo mali poţičané. A predsa sa im podarilo dokázať oveľa
viac, ako moţno čakali.
Istý cestovateľ sa raz zastavil pri starom farmárovi, ktorý sedel pred ošarpaným domom. Poprosil ho
o pohár vody. Cestovateľ nechcel byť nezdvorilý, tak pekne poďakoval a opýtal sa, ako sa darí obiliu.
„Tohto roku som nezasial obilie, bál som sa, totiţ, ţe pred ţatvou prídu silné daţde a preto som radšej
nesial“. „A čo kukurica?“ Spýtal sa turista. „Nemám ani
kukuricu. Obával som sa, ţe ju napadne pleseň.“ Cudzinec,
celý zmätený, ale vytrvalý pokračoval: „nuţ a čo vaše
zemiaky?“
„Nezasadil som ani zemiaky, lebo by som musel kupovať
drahý postrek proti pásavke zemiakovej.“ „Tak teda, čo ste
vlastne zasiali?“ Čudoval sa cudzinec. „Nič,“ povedal
farmár. „Pre istotu nič, aby sa zasa nestala nejaká škoda
a všetko by vyšlo nazmar.
Tento príbeh mi pripomenul, ako často sa ani my
nechceme púšťať do vecí, ktoré presahujú našu všednosť. Nechceme sa púšťať do opravy domu, s dôvodom,
ţe uţ to nejako vydrţí. Nechceme sa učiť na počítači, lebo uţ sme starí. Nechceme chodiť medzi ľudí, lebo
všetci sú zlí. Nechceme čítať, lebo nás to nebaví.
Boh hovorí v knihe proroka Izaíáša: „Hľa, ja všetko tvorím nové.“ a v evanjeliu nám viackrát opakuje
„Nebojte sa“. Boh nás, kaţdého osobitne pozýva nebáť sa toho, čo sa deje na blízkom východe, v severnej
Afrike, nebáť sa pochybnej kultúry, ktorá cez tanečné či iné súťaţe a reality show preniká do myslenia mládeţe i dospelých. Nebáť sa tých, čo z ľudí robia otrokov peňazí či alkoholu.
Svätý Pavol sa vo svojom liste rečnícky pýta: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ Aj keď v najbliţších
dňoch moţno nebudú v televízii iné správy ako doteraz, aj keď sa na prvých stránkach bulváru najbliţšie asi
ťaţko dočítame o niečom peknom a povzbudzujúcom, predsa vedzme, ţe Boh má pre nás ohromujúce povzbudenie:“ Ja som s vami po všetky dni aţ do skončenia sveta.“ Prajem vám pekný a poţehnaný čas bez
strachu a v radosti. ☺
Mgr. Peter Mikula, správca farnosti
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PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:
21. októbra 2011 – Tekvicové slávnosti
27. októbra 2011 – návšteva divadla v Trnave „Vrátila sa raz v noci“
5. novembra 2011 – „Šarkaniáda“ výroba a púšťanie šarkanov
13. novembra 2011 – batôţkové posedenie a prezentácia zbierky básní p. Valúšeka
19. novembra 2011 – Ping – pongový turnaj
26. novembra 2011 – uvítanie detí
4. decembra 2011 – Mikuláš a zdobenie stromčeka
22. decembra 2011 – Vianočné tvorivé dielne

JUBILANTI

NAŠEJ OBCE:

Samospráva obce Gáň
vyhlasuje
v rámci pozitívnej tvorby životného prostredia prvý ročník súťaže

60 - roční:
Róbert Matula
Jozef Miklóš
Petrina Póšová

65 - roční:

Trvanie súťaže je jeden rok . Ak máte pocit, že máte NAJ záhradku, predzáhradku, balkón, okno či dvor, príďte na OÚ
v Gáni a my si ich vyfotíme. Výsledky budú vyhlásené na ďalšom ročníku Výstavy ovocia,, zeleniny a kvetov v roku 2012.
Podrobné informácie o priebehu a zámere súťaže nájdete
v najbližšom čísle obecného periodika Naše noviny.

Jozef Bednár
Anna Lanczová
Ing. Rudolf Radimák
Stanislav Žáčik

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!

OPUSTILI NÁS:
Veronika Mrvová
rod. Horváthová 84 r.

pripravuje

Ľudovít Krivosudský 90 r.

pre širokú verejnosť podujatie pod názvom

Kedy: 21. októbra 2011o17.00hod.
Kde: v miestnom KD v Gáni
Potrebujete: tekvice, ktoré si prinesiete
v den konania podujatia so sebou, si budeme
spolocne vyrezávat.

Sútaž: „Miss Tekvica“
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