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NAŠE NOVINY

GÁŇ

NAŠE NOVINY
Vážení spoluobčania,
Máme za sebou ďalší štvrťrok a využijem tento priestor na to, aby som Vás
oboznámila čo sa udialo v II. štvrťroku a ako sme pokročili s prácami.
Na začiatku sa ešte vrátim k multifunkčnému ihrisku. V jarných mesiacoch
(02.03.2015) sme podali žiadosť na pôdohospodársku platobnú agentúru
o úhradu dane z pridanej hodnoty. Nakoľko sme splnili všetky náležitosti dňa 20.05.2015
nám bola suma vo výške 11 099,85,-€ (15%) poukázaná na účet obce. Teda obec môže
zhrnúť koľko nás finančne stála výstavba multifunkčného ihriska.
Náklady na realizáciu celkom: 90 948,81,-€
(vyhotovenie projektovej dokumentácie, realizácia stavby, stavebný dozor, vyhotovenie
posudku)
- 73 999,-€ ( vrátenie - preplatenie sumy cez Miestnu akčnú skupinu MAS Dudváh)
- 11 099,85,-€ ( vrátenie – preplatenie DPH vo výške 15%)
Vlastné zdroje vynaložené na výstavbu: 5 849,96,-€
Začiatkom roka sme sa s poslancami obecného zastupiteľstva začali zaujímať o pozemok pri cintoríne. Po rokovaniach
s exekútorom som sa dňa 27.04.2014 spolu s poslancami Ing. Jankovičom a p. Kollárom zúčastnila dražby, kde sme boli úspešný
a pozemok sme nadobudli za sumu 13 498,97,-€. Toho času obec pristúpila k čisteniu tohto pozemku. Pozemok bude využitý
pre potreby priestorov cintorína.
Ďalšou investíciou v tomto štvrťroku bola realizácia kamerového systému. V novembri (2014) po voľbách sme oslovili 5 firiem
na realizáciu kamerového systému a cenové ponuky predložili 3 firmy. Najnižšiu cenovú ponuku predložila firma SCANLOCK
International s.r.o. Galanta. Kamerový systém bol
zrealizovaný v sume 14 107,55,-€. S realizáciou
kamerového systému sme sa zapojili do výzvy
o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Zmluva na
čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške
8000,-€ bola podpísaná v decembri 2014. Nakoľko
vyúčtovať dotáciu bolo potrebné do 30.06.2015
a prišla zima s firmou sme sa dohodli, že práce
zrealizuje v jarných mesiacoch po ustálení počasia.
Vďaka dotácii a vlastných prostriedkov máme
kamerovým systémom pokryté centrum obce.
Samotná realizácia kamerového systému:
13 015,87,-€
Elektrikárske práce spolu s plošinou: 1 091,68,-€
Dotácia zo štátneho rozpočtu:
- 8 000,00,-€
Vlastné prostriedky:
6 107,55,-€
V predchádzajúcom príhovore som Vás oboznámila
s prebiehajúcim verejným obstarávaním na
realizáciu miestneho chodníka od materskej školy
po železničnú stanicu. Do verejného obstarávania
sa prihlásilo 13 firiem. Najnižšiu sumu predložila
firma Localstav s.r.o., Horné Saliby a to vo výške
79 382,29,-€ s DPH. Čas realizácie bol 45 dní.
Počas prác sme museli riešiť niekoľko menších
zmien v súčinnosti s projektantom, ktoré sa
vyskytli počas realizácie, ale inak práce prebiehali
bez väčších komplikácií a stavba bola odovzdaná
dňa 01.07.2015. Asi viacerí skonštatujeme, že tá
ulica má krajší vzhľad.
V tomto trende by sme chceli pokračovať. Prebehli
geodetické zamerania ulíc a už sme oslovili
projektantov. Počas letných mesiacov by sme
mali mať pripravené podľa etáp ďalšie projekty na
chodníky v obci.
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Dovoľte, aby som Vám predstavila
návrh revitalizácie okolia kostola sv.
Rodiny /viď nižšie/. Mali sme sedenie
so záhradnou architektkou, ktorá nám
predstavila dva návrhy. K tomuto zámeru
ešte pripravujeme riešenie rekonštrukcie
miestnej komunikácie pri kostole.
S návrhom, ktorý sme spoločne vybrali sa
môžete oboznámiť na informačnej tabuli,
prípadne na obecnom úrade. S takto
pripraveným projektom by sme sa chceli
zapojiť, ak to bude možné do výzvových
projektov cez eurofondy.
A ako sme na tom s pohostinstvom? Na
projektovej dokumentácii p. projektantka
pracuje. No verím, že počas letných
mesiacov vybavíme stavebné povolenie
a na jeseň pôjdeme s hotovým projektom
do verejného obstarávania. V priestoroch
pohostinstva vytvoríme ďalšie priestory pre kultúrno- spoločenské využitie.
Okrem týchto pracovných povinností sme pripravovali a absolvovali rôzne akcie, ktoré organizovala obec v spolupráci s občianskymi
združeniami a aj samostatné združenia. Chcem využiť tento priestor a poďakovať sa všetkým, ktorí na akciách prispeli akoukoľvek pomocou a dúfam, že v takomto trende budeme spolu ďalej spolupracovať.
Máme tu čas prázdnin a letných dovoleniek. Viacerí z Vás toto obdobie budú využívať na relax pri vode, pri rôznych opekačkách na
svojich terasách, v rôznych dovolenkových destináciach alebo budú iba tak tráviť voľno v kruhu rodiny a svojich priateľov. Chcem Vám
popriať, aby ste si toto obdobie vychutnali a hlavne si oddýchli a načerpali veľa nových síl a elánu.
Mgr. Denisa Ivančíková - starostka

70. výročie víťazstva nad fašizmom
Vážení občania obce Gáň,
Pripadla mi česť prihovoriť sa našim občanom v mene Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Slovenska, ale i v mene všetkých demokraticky
zmýšľajúcich občanov Slovenka, ktorí si pripomínajú 70. výročie víťazstva nad fašizmom, víťazstva dobra nad zlom, víťazstva slobody nad tyraniou.
Je to už 70 rokov, čo si každý rok 8. a 9. mája pripomíname koniec II. svetovej vojny, ktorá bola rozpútaná nacistickým Nemeckom. Bola to najväčšia
tragédia ľudských dejín nielen počtom 60 mil. obetí, ale najmä svojim charakterom, barbarskou krutosťou. Rozhodnosť vodcov SNP nás postavila na
stranu protihitlerovskej koalície a na stranu víťazov. Pred vyše 70 rokmi sa našťastie slovenská opozícia napriek rozličným politickým názorom dokázala
dohodnúť a najmä konať. O niekoľko dní, teda 29. Augusta si pripomenieme 71. výročie vzniku SNP, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou celoeurópskej
antifašistickej koalície 2. svetovej vojny. Náš odboj proti fašizmu sa rodil v zložitých politických, národných a sociálnych podmienkach Slovenskej
republiky v rokoch 1939 až 1945. Mal pevný základ a jeho vyvrcholenie v SNP bolo spontánnym výrazom vôle väčšiny príslušníkov Slovenského
národa a tu žijúcich národností. Povstanie je svedectvo hrdinského odporu proti vstupu fašistickej okupačnej armády na Slovenské územie. Ukázalo
sa, že Slovenský národ nie je ochotný kolaborovať s nemeckým fašistickým režimom, že vedel nájsť vnútornú silu na to, aby sa vzoprel vojenskému
a politickému diktátu fašistickej okupačnej mocnosti. Urobil jasný krok dištancujúc sa od predstaviteľov profašistického slovenského štátu. Nikto
nedokáže písmom a slovom zachytiť všetku tú obetavosť, odvahu, hrdinstvo, nadšenie a bojovnosť i obete, slávu i biedu desaťtisícov antifašistov,
vojakov a partizánov a civilných obyvateľov v obciach na povstaleckých frontoch i v horách vo väzeniach a koncentrákoch v zajateckých
táboroch aj masových hroboch, slávu a biedu mužov a žien, mladých aj starých, pre ktorých bol protifašistický odboj najsilnejším zážitkom ich života.
Je nespochybniteľné, že najväčšou zásluhou porážky fašizmu predstavovala Sovietska armáda, ktorá prišla počas II. svetovej vojny o 27 mil. ľudských
životov, čo je rovné niekoľkým európskym štátom.
Vážení občania, je našou morálnou, etickou, ale predovšetkým ľudskou povinnosťou nezabudnúť a pamätať si na pomoc spojencov Ruska, Británie,
Spojených štátov, Francúzska, Talianska.
Dnes vzdávame hold odvahe všetkých Európanov, ktorí bojovali proti nacizmu.
Víťazstvo nad hitlerovským fašizmom je sviatok celého ľudstva.
Aj naši občania si vážia hrdinov II. svetovej vojny, keď bola pripevnená mramorová tabuľa na budove starého obecného úradu.
Na počesť hrdinskej Sovietskej armády, ktorá dňa 01.apríla 1945 oslobodila obec Gáň.
Slovensko, Európa ba aj celý svet pocítil hrozné útrapy vojny a zdá sa, že mier je trvalý a neohroziteľný. My však vieme, že to tak nie je. Ako u nás,
tak aj v okolitých krajinách vznikajú spolky neonacistov, rozmáha sa rasizmus a národná neznášanlivosť. Korunou zla sú všetky formy extrémizmu, ktoré
považujem za veľmi nebezpečné, ohrozujúce svetový mier a preto nesmieme nikdy dovoliť, aby sa dejiny v tomto smere opakovali.
Ing. Jozef Janský
predseda obl. v SZPB Galanta

3

NAŠE NOVINY

Dňa 28.5.2015 sa konalo piate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Gáň, na ktorom sa prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. Schvaľuje
Program rokovanie obecného zastupiteľstva
A. Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. F. Jankovič, Ing. J. Lipovský, A.
Tibenský

3) Záznam o výsledkoch kontroly čerpania výdavkov na požiarnu
ochranu
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Prerokovalo a v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1 písm. d)
Schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.
Polrok 2015

Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. Berie na vedomie
Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom
v Gáni ku dňu 28.5.2015
A. Schvaľuje
Ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.:
43/2015
44/2015

Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
A. Schvaľuje
Záverečný účet obce Gáň za rok 2014 a celoročné hospodárenie
obce Gáň za rok 2014:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume
236938,32 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na:
- tvorba rezervného fondu 236938,32 €
B. Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2014

Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Prerokovalo a v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1 písm. d)
Berie na vedomie
1) Správu o výsledkoch kontroly finančného zúčtovania dotácií
s rozpočtom obce poskytnutých v roku 2014 a prijaté opatrenia na
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou finančného zúčtovania dotácií s rozpočtom obce poskytnutých v roku 2014
2) Správu o výsledkoch kontroly uplatňovania slobodného prístupu k informáciám – zverejňovania povinných dokumentov na
webovej stránke obce Gáň a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou uplatňovania slobodného prístupu
k informáciám – zverejňovania povinných dokumentov na webovej
stránke obce Gáň.

Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Schvaľuje
5. Zmenu rozpočtu rozpočtovým Opatrením č. 3/2015 v zmysle
ustanovenia §14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa
priloženého návrhu:

Rozpočet
na rok 2015 v €

1. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

2. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

3.,4. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

5. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

497 445

497 445

497 445

497 445

497 445

Kapitálové príjmy

0

0

0

0

0

Finančné operácie

196 817

198 387

229 617

230 200

230 200

Príjmy spolu

694 262

695 832

727 062

727 645

727 645

Rozpočet
na rok 2015 v €

1. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

2. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

3.,4. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

5. Zmena rozpočtu
na rok 2015 v €

Bežné výdavky

427 262

427 282

435692

435 732

435 732

Kapitálové výdavky

267 000

268 550

291 370

291 370

291 370

Finančné operácie

0

0

0

0

0

694 262

695 832

727 062

727 102

727 102

Bežné príjmy

Výdavky spolu

Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Berie na vedomie
Správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov obce

Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Ruší
A) Členov komisie životného prostredia, dopravy a verejného
poriadku: Jozef Beno, Eduard Hupka, Viera Horváthová
B) Členov komisie športu a mládeže: Peter Suchopa, Peter
Ormandík, Zoltán Horváth, Igor Kianička
Info OcÚ
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Deň matiek – je to špeciálny čas, kedy sa patrí vzdať vďaku všetkým matkám za prejavenú lásku a starostlivosť.
Obetavosť matky vždy zahreje srdce každého syna, či dcéry. V našej obci sme tento sviatok oslávili v kultúrnom
dome pri dobrom zákusku a kávičke. Pre mamičky bol pripravený pestrý kultúrny program, ktorý otvorila
hudobná skupina ONE WAY, potom sa predviedli detičky z materskej školy, ktoré si pripravili pre mamičky
program plný básničiek, pesničiek, scénok a tancov.
Záver programu patril súrodencom Kušnírovcom, ktorí nám popoludnie spríjemnili spevom pri harmonike.
Info OcÚ

1. jún je deň, ktorý neodmysliteľne patrí našim najmladším občanom – deťom. Všetky deti sme pozvali do
kultúrneho domu, kde ich už čakala rozprávková púť s Aladínovou čarovnou lampou v podaní Stražanovho bábkového divadla.
Po predstavení deťom predviedlo dievčenské družstvo z Dobrovoľného hasičského zboru ukážku hasenia požiaru.
Deti prežili krásne popoludnie a okrem pekných zážitkov si domov odniesli aj balíček so sladkosťami.
Info OcÚ
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Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je
dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie a na
život v spoločnosti. Dieťa je po absolvovaní predprimárneho
vzdelávania pripravené na vstup do základnej školy. Vzelávanie
v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania
a poskytuje základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie
na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. Predpokladom na vstup
do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti.
V tomto školskom roku sa v poslednom ročníku v našej MŠ zaškolilo 11 predškolákov, ktorí zasadnú v septembri do školských lavíc.
Na ich miesto bolo prijatých 12 nových detičiek, ktoré čaká
niečo úplne nové a pre ne neznáme.
V týchto dňoch, ktoré sú poslednými v školskom roku, tradične
bilancujeme, čo sa za posledných 10 mesiacov udialo, čo sa
nám podarilo, ako sme tú dobu prežili v našej „škôlkarskej“ rodine.
Okrem štandardných výchovno – vzdelávacích procesov sme
opäť absolvovali aj niekoľko mimotriednych či mimoškolských
aktivít, či už obe triedy spoločne, alebo oddelene s ohľadom
na vekové a vývinové osobitosti detí. V druhej polovici marca
sme privítali jar vynesením Moreny, ktorú sme zapálili a zahodili
do Derne a zároveň sme pozorovali zatmenie slnka. V apríli sme
s pani Miriam Jarošovou besedovali o počasí a meteorológii.
Tradičný Deň Zeme sme si pripomenuli rôznymi poučnými ale
i zábavnými environmentálnymi aktivitami. V podobe kultúrneho
programu sme darovali mamičkám darček k ich sviatku a v polovici
mája sme opäť absolvovali veselé fotografovanie s Monikou.
Najväčší sviatok detí sme oslávili návštevou predstavenia
„Traja tučniaci“ v trnavskom divadle, hudobným interaktívnym
predstavením „Simsala“, mega-bublinami, maľovaním na tvár
a návštevou polície a hasiča v MŠ. Keďže mladšie detičky,
vzhľadom k ich veku, neabsolvovali návštevu dopravného
ihriska, naplánovali sme pre ne exkurziu do ekoparku Relax, kde
pozorovali zvieratká a život okolo potoka a navštívili sme letisko
v Sládkovičove s ukážkou malých lietadiel a lietania. Ako každý
rok, aj tentokrát k nám zavítali policajní psovodi so známymi ale
aj novými štvornohými kamarátmi, ktorí predviedli svoju šikovnosť
a profesionalitu. Deti z veľkej triedy čaká ešte rozlúčka so škôlkou
a ďalší školský rok môžeme spokojne uzavrieť.
Prajem nám všetkým slnečné leto plné veselých zážitkov a odpočinku.
M. Večerková
Foto: M.Večerková, Mgr. Otvosová
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Vážení čitatelia, po dlhšej dobe sa Vám prihováram cez stránky Našich novín, aby
som Vám priblížil ,čím žilo naše občianske združenie OZ Mládež Gáň. Ako vždy to
bude prevažne o športe a kultúre. Začiatkom marca sme úspešne reprezentovali
obec na volejbalovom turnaji v Horných Salibách, kde sa nám v celkom zdatnej
konkurencii podarilo obsadiť prvé miesto. Turnaj bol organizovaný v priateĺskej
atmosfére a našli sme si tam veľa nových známych. Dňa 4.4.2015 sme organizovali
vlastný turnaj, ktorý ako už máme vo zvyku organizujeme tzv. losovaným spôsobom,
tj. prídeš a vylosuješ si spoluhráčov. Tento typ turnaja sa nám osvečil a na
poslednom Veľkonočnom volejbalovom turnaji sa zúčastnilo cez 30 jednotlivcov.
Ďalšou akciou, ktorú sme organizovali bola 2.5.2015 tanečná zábava “Majáles”
. Znova vydarená akcia na ktorej sa zišlo celkovo 70 ľudí, ktorí tancovali
a zabávali sa až do rána bieleho. Dňa 18.4.2015 sme sa zúčastnili 37. Ročníka
Jarného pochodu HP – v počte 13 odvážlivcov za pekného aj keď trochu
ufúkaného počasia a v dobrej nálade sme zdolali trasu Hlohovec-Ovčia SkalaHavran, niektorí vytrvalci si trasu predĺžili a konečnú zastávku mali v Piešťanoch.
Aby toho nebolo málo a my sme sa nenudili doma, pár z nás si ako prípravu na
Beh Gáňom odbehlo aj Beh Galantou 11.4.2015. S náročnými podmienkami na
trati sme sa popasovali statočne a všetci dobehli do cieľa. Sme radi, že aj my sme
mohli byť súčasťou rekordného počtu účastníkov. Po pár týždňoch 16.5.2015 sme
išli do ďalšej výzvy, a to Beh Gáňom. Mnoho z nás ste mohli vidieť pri organizácii
a potom aj na trati. Myslím si, že všetko prebehlo ako malo a Vy aj my sme spokojní
s tým, ako to tento rok dopadlo. Chcel by som sa poďakovať aj ďalším ľuďom,
ktorí sa podieľali na organizácii, či už z Klubu dôchodcov za vynikajúci guláš, ale aj ďalším dobrovoľníkom a organizátorom. A v neposlednom rade
bežcom, ktorí si siahli až na kraj svojich možností.Ako ste si všimli, mnoho z nás podľahlo zdravému životnému štýlu, s ktorým je spojená pravidelná návšteva
“klubovne posilka”, ktorú ako združenie tiež udržiavame. Preto sme sa rozhodli zorganizovať seminár o zdravej výžive a posilňovaní. Pozvali sme teda
človeka, ktorý je “odborníkom na všetko” a nebojí sa hovoriť o tom otvorene bez servítky. Tým človekom bol profesionálny kulturista Filip Grznár, ktorý
prišiel medzi nás v piatok 12.6.2015 a urobil nám pútavú prednášku o kulturistike, na ktorej sa zúčastnilo cca 50 ľudí z blízka i ďaleka. Táto prednáška
nemohla byť organizovaná v kultúrnom dome pre kolíziu s inou súkromnou akciou, preto ďakujeme Dennému centru v Nebojsi za poskytnutie priestorov.
Poslednou akciou v tomto období, ktorú spomeniem bude Beach-volejbalový a futbalový turnaj o pohár starostu obce. V sobotu 13.6.2015 v krásnom
počasí už po druhý raz sme sa rozhodli na miestnych beach-volejbalových ihriskách a multifunkčnom ihrisku zorganizovať turnaj a prežiť pekný deň
v spoločnosti priateľov a známych. Dobrá nálada, mnoho účastníkov (celkovo cez 90) spravili z turnaja krásny deň. Vo futbalovej časti turnaja zvíťazil
tým Red Stars (vedený Ľubošom Bugyim), ktorý porazili tým Yzomandias, ktorí tvorili Gáňski dorastenci. Bronzovú medailu si vybojoval tým Barcelona, kde
Gáň reprezentoval Kevin Mészaros. Vo volejbalovej časti obhájili prvé miesto naši priatelia zo Serede, ktorí zvíťazili nad družstvom z Galanty. O tretie
miesto bojovali družstvá organizátorov. Po tuhom boji sa podarilo ubojovať tretie miesto tímu “Roztrhnem ta v lufte” v zložení: Lucka, Domko a Majkl. Nuž
a zemiaková medajla pripadla družstvu „Old School“ v zložení: Veroni, Ľuboš a Doktor. Chcem sa týmto poďakovať Michalovi Cholujovi za vynikajúci
guláš, hasičom za osvieženie a šachovému klubu za spoluorganizáciu. Už teraz sa tešime na ďaľší ročník. A na záver poďakovanie pani starostke Mgr.
Denise Ivančíkovej a pracovníkom obecného úradu, ktorí sú nám vždy nápomocní. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie.
Michael Lancz
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Beh Gáňom 2015

Triumfovali Michal Puškár a Dana Janečková

Víťazom tretieho ročníka Behu Gáňom sa v sobotu 16. mája
v novom traťovom rekorde 30:59 stal Michal Puškár z AŠK Slavia
Trnava. Na trati dlhej 8,88 km v horúcom počasí o 21 sekúnd
porazil Ľubomíra Hrčku z RUN for FUN, ktorý sa zároveň stal
víťazom kategórie nad 40 rokov.
Najrýchlejšou ženou bola skúsená Dana Janečková z BMSC Bratislava, ktorá nedala šancu mladším súperkám a vyhrala v čase
35:53. Spomedzi žien do 35 rokov ako prvá dobehla do cieľa
Adriana Vítková, ktorá merala do Gáňu cestu až z Kysúc.
Vlaňajší víťaz Ľuboš Ferenc skončil tentoraz celkovo piaty
a v kategórii nad 40 rokov druhý. Víťazka premiérového ročníka Zuzana Pribulová bola v kategórii žien nad 35 rokov druhá
a celkovo medzi ženami tretiami.
Spomedzi bežcov nad 50 rokov absolvoval štyri okruhy v obci
najrýchlejšie Vladimír Cích z Bratislavy, šesťdesiatnikom dominoval Jozef Lelkes z Topoľníkov. Najrýchlejšou ženou v kategórii
nad 50 rokov bola Darina Vuongová zo Žarnovice. Najlepším
domácim bežcom bol Martin Grell v čase 40:51.
Ešte pred hlavným behom sa uskutočnil aj Beh zdravia na jedno kolo (2,22 km), kde bol najrýchlejším mužom Dušan Tomič
z Galanty a najlepšou ženou domáca Andrea Hatašová.
Na hlavný beh nastúpilo celkovo 132 bežcov, čo je oproti
minulému roku mierny nárast. V Behu zdravia štartovalo 48
bežcov, kým vlani ich bolo 27. Veľmi príjemným prekvapením
bola pre organizátorov účasť detí a mládeže, ktorá sa oproti predchádzajúcim dvom rokom takmer zdvojnásobila. Spolu v detských kategóriách bežalo 93 chlapcov a dievčat, z toho 37 bolo
z Gáňu. Celkovo sa na do všetkých súťaží zapojilo 68 miestnych
obyvateľov. Na všetkých behoch sa zúčastnilo spolu 273 ľudí.

Výsledky (8880 metrov):
Muži do 39 rokov: 1. Michal Puškár (AŠK Slavia Trnava) 30:59,
2. Matej Páleník (BK Pyxida Čierne Kľačany) 32:08, 3. Michal
Valkovič (BK Pyxida Čierne Kľačany) 32:23
Muži 40-49 rokov: 1. Ľubomír Hrčka (RUN for FUN Bratislava)
31:20, 2. Ľuboš Ferenc (Fešák Team Trnava), 3. Peter Horňáček
(Rybník) 33:53
Muži 50-59 rokov: 1. Vladimír Cích (Bratislava) 35:16, 2. Peter Urbanovič (BK Pyxida Čierne Kľačany), 3. Jozef Matlaha
(Šamorín) 37:17
Muži nad 60 rokov: 1. Jozef Lelkes (Topoľníky) 38:20, 2. Stanislav
Skačan (Bežci Šaľa) 38:53, 3. Rudolf Petrikovič (Hrušovany) 40:58
Ženy do 34 rokov: 1. Adriana Vítková (MKŠS Kysucké Nové Mesto) 36:31, 2. Lenka Porubská (Hviezdoslavov) 40:51, 3. Katarína
Piačková (Bratislava) 41:30
Ženy 35-49 rokov: 1. Dana Janečková (BMSC Bratislava) 35:53,
2. Zuzana Pribulová (Suchá nad Parnou) 38:46, 3. Veronika
Heringová (Žitný Ostrov) 39:44
Ženy nad 50 rokov: 1. Darina Vuongová (Vuong Team Žarnovica) 43:54, 2. Anikó Herendi (Tatabánya) 46:02, 3. Margita Rusnáková (Dulovce) 53:16
Dorastenci (2220 m): 1. Samuel Kivaroth (FK Slovan Gáň) 9:02
Dorastenky (2220 m): 1. Nikola Šturdíková (Križovany nad
Dudváhom) 9:59
Žiačky 2007-2008 (400 m): Hanka Saková (Gáň) 1:49,86
Žiaci 2007-2008 (400 m): Miroslav Hindák (Galanta) 1:24,66
Žiačky 2005-2006 (400 m): Megan Čuvalová (Brezová pod Bradlom) 1:18,26
Žiaci 2005-2006 (400 m): David Kolek (Galanta) 1:16,25
Žiačky 2003-2004 (1110 m): 1. Lucia Babicová (Galanta) 5:21,36
Žiaci 2003-2004 (1110 m): Tadeáš Valent (Domadice) 4:23,18
Žiačky 2000-2002 (1110 m): 1. Simona Šturdíková (Križovany
nad Dudváhom) 6:37,68
Žiaci 2000-2002 (1110 m): 1. Filip Bartek (Bratislava) 4:08,84
Dievčatá predškolský vek (100 m): 1. Denisa Marczibányiová
(Galanta)
Chlapci predškolský vek (100 m): 1. Filip Plavý (Galanta)
Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli nápomocní pri organizovaní športového podujatia „Beh Gáňom“.
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Ďakujeme sponzorom:
PANNON FOOD a.s., Veľká Mača, GALANTA WEST,
Galanta, ABBEY s.r.o., Galanta, Sklenárstvo Bánczi,
Gáň, VJR Jozef Beno, Gáň, Prologis Slovak Republic
s.r.o., Bratislava, Stanka Ujlacká, Gáň, Ján Mičáni, Gáň,
Penzión Viktória, Galanta, POSNET Galanta, Čajovňa
SURYA, Galanta, GALIMO, Galanta, AQUA SYSTÉM,
Bratislava, Šachový klub, Gáň, AGRISEM, Galanta,
Bohuš Šesták – Drogérie, Galanta, STAVECO Galanta, LOGURE, Nebojsa, GALANDIA, Galanta, Ranč na
striebornom jazere, Galanta, COOP Jednota, Galanta, FAPO, Galanta, EMPIRIA TRADING spol. s r.o.,
Galanta, BM Kávoviny, Sereď, Alžbeta Ladovičová,
Váhovce, Lekáreň MEDICANA, Galanta, Lekáreň Klokner, Galanta, KOZMER & KOZMER, Galanta, JADO,
Nebojsa, Trafika DITA, Galanta, SPOJMAT Galanta,
TECHNEX – MONT s.r.o., Trnava, GEODET – JS s.r.o.,
Šintava, Dali šport Galanta.
Mgr. Tomáš Mrva

AKO UPLYNUL ČAS
V KLUBE DÔCHODCOV
V predchádzajúcom čísle novín sme Vás informovali, čo nás
čaká počas celého roka. Avšak nedá sa mi nepodeliť sa
s Vami o zážitky, ktoré sme prežili počas druhého štvrťroka.
Na Orave dobre na Orave zdravo – tak sme začali nás
relaxačný pobyt v mesiaci apríl. Počas celého týždňa na
Orave sme nielen oddychovali, ale aj spoznávali túto
časť Slovenska. Navštívili sme Oravský hrad, múzeum
oravskej dediny, mali sme túru na Vasiľovskú hoľu, kde
nás privítal ešte posledný sneh, navštívili sme aj pútnické
miesto v dedinke Klin a pobyt sme zavŕšili návštevou
kúpaliska Oravice.
Po takomto oddychu a plný elánu sme sa zapojili ako
spoluorganizátori akcie Beh Gáňom. Na starosti sme mali
občerstvenie pre organizátorov a súťažiacich. Časť z nás
sa starala o prípravu gulášu a párkov a časť mala na
starosti výdaj stravy. Chcem sa touto cestou poďakovať
všetkým členom klubu dôchodcov, ktorí pomohli a boli
nápomocní pri organizovaní tejto akcie.
Druhý štvrťrok sme zakončili trojdňovým výletom pod
názvom spoznávame Južné Čechy. Počas tohto pobytu
sme prvý deň navštívili mestečko Telč a Třeboň. Druhý
deň sme strávili v Českom Krumlove. V dopoludňajších
hodinách sme sa v sprievode sprievodkyne zúčastnili
prehliadky Českého Krumlova. Porozprávala nám históriu
tohto mesta a poukazovala nám najdôležitejšie historické
budovy v meste. Popoludní v rámci voľného času sme
si mohli ísť pozrieť hrad, či vyšlapaľ na vyhliadkovú vežu.
V meste sa nachádzalo niekoľko múzeí a kto stihol navštívili
aj pivovar. V posledný deň pobytu počas cesty domov
sme navštívili ešte zámok Hluboká nad Vltavou a zámok
Červená Lhota.
Tento štvrťrok bol zameraný na spoznávanie krásy nielen
Slovenska ale aj Čiech a v tomto trende by sme radi aj
pokračovali..
Irena Michalčíková
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Návšteva u kardinálov

Z činnosti Základnej organizácie SZZ Gáň
V nedeľu, 14. júna, záujemcovia z radov záhradkárov, ale aj ostatných občanov našej obce, mali jedinečnú príležitosť ísť na návštevu ku
kardinálom.
V rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad sme navštívili neďaleký kaštieľ a park vo Veľkom Bieli*).
Kaštieľ postavený v roku 1725 využíval ako reprezentačné sídlo barón, kardinál a ostrihomský arcibiskup Imrich Csáky. Po jeho smrti sa
dediči dohodli s ďalším kardinálom Józsefom Batthyanyim, ktorý tento kaštieľ tiež navštevoval a prebýval tu.
Z bývalej krásy barokového kaštieľa sa zachovalo už málo, roky minulé sa na ňom podpísali skutočne významne. Najkrajšiu miestnosť
kaštieľa, Žltý salón, ktorý sa zachoval v takmer pôvodnom stave, sme mohli spoločne obdivovať. Je to bohato zdobená reprezentačná sála,
ktorá dodnes slúži na hudobné koncerty. Milovníci vážnej hudby tak majú možnosť zažiť tóny tejto hudby v autentickom prostredí. Je skutočne veľká škoda, že v minulosti rozľahlý park, plný vzácnych drevín, je poznačený minulými rokmi. No aj takýmito podujatiami je potrebné
si pripomínať, aké škody dokáže napáchať necitlivý prístup. Veríme, že aj náš skromný dobrovoľný príspevok napomôže zachovaniu tejto
peknej historickej pamiatky.
V pozostatku parku na nádvorí kaštieľa sa konal koncert starých slovenských a českých evergreenov a zaujímavá prednáška o užitočnosti
včiel a včelích produktov. V peknom prostredí, v tieni košatého stromu, sme strávili príjemné nedeľné popoludnie a ešte sme sa aj niečo
zaujímavé dozvedeli. Táto pútavá prednáška nás inšpirovala pri spiatočnej ceste prehliadnuť si aj Včelársku paseku, múzeum včelárstva, kde
sme si prezreli staré úle a dozvedeli sme sa aj o histórii včelárstva v našich končinách.
Pozývame aj ďalších záhradkárov a obyvateľov obce na návštevu veľkej záhradkárskej výstavy v Tullne, neďaleko Viedne. Zájazd je plánovaný na sobotu 29. augusta. Veríme, že sa stretneme a na tejto výstave načerpáme inšpirácie aj pre naše záhrady.
Pripomíname, že na jeseň sa bude opäť konať tradičná výstava ovocia, zeleniny, kvetov, produktov zo záhrady a trofejí poľovníkov. Nezabudnite na toto podujatie pri starostlivosti o svoje záhrady v lete.
Mgr. Miriam Jarošová
*) Akcia sa uskutočnila s finančným príspevkom obce Gáň

Tabuľka dorast:

SEZÓNA NA KONCI
Futbalová sezóna 2014/2015 sa skončila. Aj
napriek problémom sa nám podarilo dohrať
do konca súťaž žiakov a takisto aj po rokoch
premiérovú sezónu dorastencov.
“Bola to pre nás ťažká sezóna, lebo sme po
niekoľkých rokoch znova založili dorast tu na
Gáni a nebolo ľahké všetko to dať dokopy. Nám
sa to podarilo a odohrali sme prvú sezónu, ktorá
bola zo začiatku veľmi tažká, ale postupne sme
sa zlepšovali a išlo nám to čím ďalej tým lepšie.”
povedal kapitán dorasteneckého mužstva.
Začiatkom roka sa dorastenci zúčastnili halového
turnaja o pohár ObFZ Galanta. Za účasti mužstiev
z 5. ligy sme neboli iba do počtu a dočkali sme
sa uznania od súperových hráčov, trénerov a aj
divákov. To znamená, že naša práca a nasadenie
nie sú zbytočné a majú zmysel.
Dorastenci vo svojej premiérovej sezóne obsadili
9. miesto. V konkurencii starších a vyspelejších
chlapcov z iných mužstiev sa nestratili a nesklamali. Často im boli viac ako vyrovnaným súperom
v zápasoch, kde rozhodovala fyzická vyspelosť
a skúsenosti s dorasteneckým futbalom súperových
hráčov. Za snahu, bojovnosť a srdce im patrí naša
vďaka a uznanie.

Z

V

R

P

Skóre

Body
+/-

1 TJ Čierny Brod

27

20

2

5

97:41

62/20

2 TJ Vozokany

27

18

4

5

80:40

58/19

3 OŠK Vinohrady n.V.

27

18

1

8

97:52

55/16

4 ŠK Dolná Streda

27

15

4

8

56:30

49/10

5 TJ Dolné Saliby B

27

13

2

12

75:61

41/-1

6 FC Jelka

27

12

4

11

63:67

40/-2

7 ŠKF Sereď B

27

11

1

15

73:55

34/-5

8 OFC Košúty

27

9

2

16

61:76

29/-13

9 FK Slovan Gáň

27

4

5

18

43:113

17/-22

27

1

1

25

35:151

4/-38

Z

V

R

P

Skóre

Body
+/-

1 ŠK Veľké Úľany

18

18

0

0

90:5

54/27

2 ŠK Veľké Úľany

18

13

2

3

66:13

41/14

3 FC Pata A

18

11

2

5

70:21

35/8

4 FC Pusté Úľany 2010

18

9

2

7

63:38

29/2

5 FK Slovan Gáň

18

8

3

7

65:36

27/0

6 FO Topoľnica

18

8

1

9

66:65

25/-2

7 TJ Čierna Voda

17

7

0

10

41:54

21/-3

8 ŠK TOP Pusté Úľany

17

6

2

9

50:45

20/-7

9 TJ Vozokany

18

3

0

15

16:88

9/-18

10 OFK Mostová

18

0

0

18

3:165

0/-27

Por. Družstvo

10 OFK Abrahám Hoste

Tabuľka žiaci:
Por. Družstvo
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Horný rad: David, Jaro, Igor, Kevin, Laci, Lolo, Braňo, Marcel, súčasnými dorastencami a dorastencami zo sezóny 2006/2007.
Kiko, Paťo, Justin-tréner. Dolný rad: Imro, David, Martin, Adam Tento zápas bol venovaný Justinovi Strapáčovi-trénerovi ktorý obe
tieto generácie viedol k jeho nedávnym narodeninám. Skúsenosti
Mužstvo žiakov sa po minulej, pre nás všetkých úspešnej sezóne, “starších pánov” sa prejavili a mladých sme z ihriska vyprevadili
postavilo pred ťažkú skúšku tento úspech zopakovať. Žiaľ po s výsledkom, ktorý vôbec nie je podstatný. Dôležité je že sme sa
výraznom oslabení o viacerých hráčov sa nám to nepodarilo. Praco- stretli, zabavili a porozprávali sa pri klobáse a pri pive. Všetkým
vali sme s mladými, niekedy až o 3-4 roky mladšími chlapcami ako zúčastneným ďakujem a už teraz sa teším na odvetu. Bolo zážitkom
naši súperi. To sa odzrkadlilo aj na konečnom umiestnení v tabuľke. po rokoch sledovať na ihrisku legendy ako Dušana, alebo Maja, auVýsledky, skóre a body v tabuľke sú pre nás však nepodstatné. Za tora najkrajšieho gólu v zápase :)
celý rok sa každý z chlapcov posunul herne dopredu a to je pre
nás to hlavné. Aby sme si vedeli vážiť víťazstvá, musíme sa najskôr Za “starších pánov” nastúpili: Peter Liptai, Dávid Mészáros, Nikol
Mészáros, Maroš Garaj, Michal Blaho, Erik Strapáč, Marcel Lipnaučiť prehrávať.
Mužstvo žiakov sa tiež zúčastnilo halového turnaja. Na tomto tur- tai, Martin Horváth, Matej Ambruš, Dušan Garaj, Michal Mécses,
Mário Zuberec, Boris Blaho, Dominik Čemez.
naji sa nám tesne nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny.
Pre žiakov je typická nevyrovnanosť výkonov. Potvrdilo sa to aj
v tejto sezóne. Za niektoré zápasy si chalani zaslúžia náš ale aj váš
obdiv a uznanie. Naopak niektoré zápasy ktoré nás zastihli v nie
práve najlepšej forme som ako tréner len ťažko rozdýchával. To
je na tom však to najkrajšie, pretože stále je čo zlepšovať a stále sa
máme čo učiť. Hlavné je však chcieť. Je obdivuhodné, že v takej
malej dedinke ako je Gáň sa ešte stále nájdu mladí chlapci ktorých
futbal aj v dnešnej dobe baví a sú ochotní pre seba niečo spraviť
a na tréningoch makať. Hlavné je pre nich však vydržať aj keď sa
nedarí, a nie utekať. Ako sa vraví, bez práce niesu koláče.
Po tejto sezóne ukončili svoje účinkovanie v kategórii žiakov chlapci
narodení v roku 2000. Erik Tóth, ktorý to s nami ťahal od samého
začiatku v roku 2010 a ktorému sa chcem obzvlášť poďakovať za
jeho prístup a nasadenie. Ďalej Martin Polgár, Erik Renáč, René
Koday, Manuel Vörös a Lukáš Horák. Tímto všetkým ďakujem Za celú sezónu sa chcem chlapcom, ale aj rodičom, kamarátom
a všetkým, ktorí nám držali a držia palce aj touto cestou ešte raz
a želám len to najlepšie do ďalších futbalových rokov.
srdečne
poďakovať.
Dňa 20.6.2015 sme pri príležitosti ukončenia sezóny aj za spoErik Strapáč
lupráce s obcou spoločne zorganizovali exhibičný zápas medzi

OPUSTILI NÁS:
Ľudmila Matulová

NARODILI SA:
Vanda Bugyiová

OBECNÉ OZNAMY

JUBILANTI NAŠEJ OBCE:
za II. štvrťrok 2015

Otváracie hodiny
na Obecnom úrade v Gáni:
Po – Str: 		
Štvrtok: 		
Piatok: 		

70 roční:

60 roční:

8.00 – 15.30
nestránkový deň
8.00 – 14.00

Otváracie hodiny v Obecnej knižnici:
Pondelok:
16.00 - 16.30
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Helena Miklóšová
Daniela Holčeková

Jozef Radimák

Dušan Bucko
Helena Horníková

65 roční:

Valéria Horníková

Srdečne blahoželáme !!!
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