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Vážení spoluobčania,

Ani sme sa nenazdali a máme za sebou Veľkonočné sviatky. Všetci
túžobne očakávame, kedy konečne perinbaba prestane vystrájať a príde tá
vytúžená jar, samozrejme nie len podľa kalendára ale aj citeľne. Jar
je jedno z najkrajších ročných období, kedy sa všetko prebúdza, rozkvitá,
ľudia sa viac stretávajú v záhradkách či uliciach. Preto sa aj obec bude snažiť
prilákať, čo najviac občanov do ulíc, a to organizovaním každoročných
akcií; ako je stavanie mája, deň matiek, deň detí a iné, kde sa spoločne
zabavíme, porozprávame a určite si aj zaspievame.
Zároveň obec už od začiatku roka pracuje na príprave historickej výstavy o obci, vydaní pamätnej známky a vydaní knižnej publikácie. Toto
úsilie obce vyvrcholí pri oslavách 900. výročia obce v mesiaci september.
Aby naše úsilie bolo čo najproduktívnejšie, chceme Vás poprosiť, ak by ste
vedeli aj vy prispieť staršími fotografiami, zápiskami, prípadne listinami o obci, ktoré by nám mohli
rozšíriť obzor a informácie o našej dedinke, radi si ich zapožičiame. Pri tejto významnej príležitosti
obec pripravuje aj ocenenie rodákov alebo občanov obce, ktorí prispeli k rozvoju alebo zviditeľneniu
obce. Preto by som bola rada, keby ste nám pomohli a odporučili občanov, o ktorých si myslíte, že si
toto ocenenie zaslúžia.

Ich mená môžete nahlásiť na obecný úrad telefonicky na tel. č. 031/780 51 04, 0911/892 700,
mailom na adresu: gan@gan.sk, alebo osobne na obecnom úrade s odôvodnením prečo by to mala
byť práve menovaná osoba.
Verím, že počasie sa za krátko umúdri a my sa budeme môcť tešiť z pestovateľských úspechov
a stretnutí na obecných akciách.
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň

Pomocná ruka pre topiaceho...
Človek je denne obklopený situáciami, ktoré sú pre neho niekedy jednoduché, inokedy ťažké,
sem – tam i nebezpečné pre zdravie či život, práve vtedy všetko záleží len na reakcii každého z nás.
Jednu z tých nečakaných situácií zažil náš občan Andrej Lancz, ktorý dňa 23.4.2013 v sobotu pomohol v núdzi volajúcej osobe o pomoc.
Večerom vracajúc sa po chodníku zo svätej omše z kostola sv.
Rodiny smerom na Podhumenskú ulicu, započul pán Lancz z potoka
Derňa zúfalé volanie o pomoc. Náš občan nestrácal čas a rýchlo prebehol cez cestu k potoku, kde uvidel hlavu staršieho muža držiaceho
sa z posledných síl brehu potoka. Bolo evidentné, že muž sa nedokáže sám zodvihnúť a dostať na breh. Pán Lancz duchaprítomne zavolal pomoc okoloidúcich ľudí a spoločne pomohli vytiahnuť podchladeného človeka. Bola privolaná sanitka rýchlej zdravotnej pomoci,
ktorá podchladeného muža odviezla do Nemocnice s poliklinikou
v Galante.
Práve takýto čin nášho občana je príkladom pre nás, a preto si zaslúži ocenenie v tomto jubilejnom roku cenou obce.
Ing. Jankovič
Mgr. Pekarová
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Vážení občania,
na základe štatistík sa zistilo, že obec separuje odpad vo veľmi malom množstve a vývoz komunálneho odpadu sa
zvýšil cca o 2,0 tony oproti roku 2011. Veľmi málo sa separujú druhotné suroviny, kde si veľa občanov myslí, že sem
patria „len pet – flaše“. Do vriec je možné dávať: pet – flaše; tetrapaky – obaly od mlieka a džúsov; konzervy; obaly od
saponátov – pracie prášky a čistiace prostriedky; obaly od tekutých mydiel; igelitové tašky; obalové fólie – napr,
z minerálok; plechovky od nápojov; natrhané kartóny, prípadne rozložené kartóny, ktoré budú zviazané a vyložené
pri vreciach.
Do obalových fólii NEPATRIA: obaly od cestovín, od cukroviniek, od zeleniny.
Zároveň obec zabezpečuje zber nasledovných komodít:
 Zber šatstva:
konajúci sa v obci 2x do roka
 Zber elektroniky:
konajúci sa v obci 2x do roka
 Zber papiera:
konajúci sa v obci 2-3x do roka
 Zber obuvi a hračiek: obuv a hračky je možné priniesť počas stránkových
hodín do kontajnera vo dvore OcÚ
 Sklo:
sklo je možné priniesť počas stránkových hodín do
kontajnera vo dvore OcÚ
Objemový a stavebný odpad je možné doniesť na dvor OcÚ v čase otváracích hodín zberného dvora.
Chcem Vás poprosiť, aby ste sa na základe tohto oznámenia snažili separovať jednotlivé zložky, a tak pomohli znížiť množstvo vývozu komunálneho odpadu.
Ďakujem za pomoc.
Mgr. Ivančíková, starostka obce
Upozornenie,
Upozorňujeme občanov na povinnosti vyplývajúce zo zákonov a prijatých všeobecne záväzných nariadení obce
Gáň.
Zákon č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ukladá každému občanovi povinnosť do 31. januára príslušného
roku podať daňové priznanie za nehnuteľnosti a za psa.
Na túto povinnosť sme upozorňovali letákom do domácností, napriek tomu si mnohí občania túto povinnosť
nesplnili!
Posledný termín splnenia si povinnosti je do 30.04.2013, potom obec pristúpi k vyrubovaniu sankcií.
VZN č. 75/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

-

-

-

-

Daňové priznanie za nehnuteľnosť
Je povinný podať každý, kto v roku 2012 predal, kúpil, zdedil, vydražil nehnuteľnosť, začal výstavbu alebo skolaudoval
stavbu.
Daňové priznanie za psa
Je povinný podať každý, kto vlastní psa ktorý dovŕšil 6 mesiacov života.
Základom dane je počet psov a sadzba dane za 1 psa za kalendárny rok je stanovený na 2,-€
Pri vzniku daňovej povinnosti správca dane pridelí predmetu dane (psovi) identifikačnú známku, ktorá obsahuje názov
obce a číslo, pod ktorým správca dane vedie evidenciu vlastníkov, resp. držiteľov psov.
Ďalšie súvisiace VZN je č. 23/2002 a VZN č. 63/2010 o podmienkach držania psov na území obce Gáň
V tomto VZN sa upravuje chov a pohyb psov na území obce Gáň.
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov a je povinnosť vlastníka resp. držiteľa
psov podať daňové priznanie. Známka, ktorá je vydaná je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky je vlastník (držiteľ) psa povinný nahlásiť do 14 dní na obec. Úhrada za náhradnú známku je stanovená vo výške
2,-€. V prípade zániku dane (úmrtia psa) je držiteľ v termíne do 14 dní nahlásiť túto skutočnosť a vrátiť známku na obec.
Na celom území obce sa zakazuje voľný pohyb psov na verejných priestranstvách. Zakazuje sa vstupovať so psom
(okrem vodiaceho psa) na detské ihriská, na hracie plochy športových ihrísk, na cintorín, do areálu škôlky a do
verejných budov!
Inf. OcÚ
Obec Gáň hľadá osobu na výkon nasledovných prác:
 kosenie ihriska; udržiavanie čistoty ihriska
 príprava ihriska pred zápasom (značenie čiar)
 údržba budovy TJ (upratovanie, sprístupnenie budovy pre FK Slovan Gáň a pre potreby obce)
Uvedené práce je možné vykonávať na hlavný príp. vedľajší pracovný pomer s úväzkom max. 50%, prípadne na
živnosť. Žiadosť príp. ponuky na vykonávanie prác treba doručiť na obecný úrad najneskôr do 30.4.2013 do 16.00 hod.
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Okienko do histórie obce
Turecké nájazdy v 16. a 17. storočí priniesli obyvateľom Gáňa mnoho utrpenia. V listinách z rokov 1562-1564, ktorými tu získaval majetky kastelán šintavského hradu Fridrich Rotteberg, sa často hovorí o piatich opustených poddanských
usadlostiach, z ktorých boli obývané len tri.
Obsadenie veľkej časti Uhorska Turkami malo za následok aj to, že mnohé rodiny sa presťahovali z južného Uhorska
na severnejšie územie, predovšetkým na územie dnešného Slovenska. Do Nebojse a neskôr do Gáňa sa presťahovala zemianska rodina Csuty, pôvodne z Horného Csutu, zo Stoličnobelehradskej župy. Pavol Csuty mal dvoch synov – Gašpara
a Benedika. Gašpar zomrel bez potomkov a Benedikt sa stal slúžnym, neskôr podžupanom Bratislavskej stolice. Táto rodina
začala používať predikát „de Gan“ a v druhej polovici 18. storočia mala sídlo už v Gáni. Podľa súpisu z druhej polovice 18.
storočia tu mali majetky vo veľkosti 117 bratislavských meríc (bratislavská merica = Slovenská (Uhorská) dutá miera platná
do 1. štvrtiny 18. storočia. 1 Merica bratislavská = 64 holieb Starej slovenskej jednotky, holba - Slovenská (uhorská) dutá
miera platná do 1. štvrtiny 18. storočia. 1 Holba = 0,884 litra). Najväčšie z nich sa nachádzali v hone Čipkéš a vedľa potoka
Derne.
Po smrti manželky Juraja Csutyho viedli spor o svoje majetky s Vavrincom Fülöpom, ktorý bol potomkom Anny Bessenyeiovej. V roku 1776 si podelili majetky medzi sebou Alžbeta Csutyová, Mikuláš Csuty a Klára Csutyová – deti Juraja
Csutyho. Majetky, predovšetkým kúriu získala Alžbeta Csutyová. O tom, že rodina skutočne mala sídlo v druhej polovici 18.
storočia v Gáni, svedčia aj záznamy v úmrtnej matrike z tohto obdobia, keďže príslušníci tejto rodiny boli pochovaní priamo
v Gáni (Apponyi oklevéltár, Budapest, 1906, s. 187).
Ďalšími majiteľmi Gáňa v 17. storočí boli Perényiovci.
Turecké nebezpečie naďalej pretrvávalo aj v 17. storočí, zvlášť vážna bola situácia po páde Nových Zámkov v roku
1663. Zo zachovaných správ vieme, že aj Gáň spolu s okolitými obcami obsadili Turci. Pokojnejšie časy pre obyvateľstvo sa
začali až po oslobodení Nových Zámkov v roku 1685.
V 18. storočí známy polyhistor Matej Bel vo svojej práci o Bratislavskej župe, ktorá vyšla pod názvom Notitiae
o Gáni píše, že má síce málopočetné obyvateľstvo, ale obec sa vyznačuje sídlami zemanov. Majú úrodné polia a bohaté
pasienky. Matej Korabinský, zakladateľ štatistickej geografie, kartograf, historik, lexikograf, pedagóg, publicista, vlastivedný
bádateľ, vzdelanec, označuje obec za slovenskú.
Majetková časť Perényiovcov v Gáni bola začlenená do panstva Hody, ktoré sa dostalo do majetku Esterházyovcov
v 19. storočí v dôsledku uzavretia manželstva medzi Antóniou Perényiovou a Karolom Esterházym.
(Zvuková podoba nárečia rodnej obce, bakalárska práca, Mgr. Pekarová)

Dňa 27. marca 2013 Samospráva obce Gáň spolu s pani
učiteľkami z Materskej školy v Gáni pripravili pre deti Veľkonočné tvorivé dielne.
Táto obecná akcia prilákala nielen tých najmenších, ale aj rodičov či starých rodičov. Deti si tu
mohli vyskúšať svoju zručnosť a trpezlivosť pri zdobení vajíčok rôznymi technikami. Medzi najobľúbenejšiu techniku patrilo samozrejme maľovanie vajíčok, no zúčastnení neohrdli ani stužkovaním alebo
oblepovaním rôznych druhov nití, stužiek alebo bavlniek na vajíčka. Ak už naše ratoliestky strácali
trpezlivosť prišla pomocná ruka v podobe rodičov či starých rodičov. Tak isto ako kraslice si mohli deti
zhotoviť aj iné jarné motívy, ako sú veľkonočný zajačikovia alebo jarné kvietky. Všetky zhotovené
kraslice, zajace a kvietky sa poukladali vedľa seba, aby sa mohli vyhodnotiť tie najkrajšie. Každý výrobok mal v sebe niečo zvláštne krásne, preto boli odmenené všetky výrobky.
Takéto akcie sú hlavne chvíľami stretnutí rodiny, priateľov, zamestnancov, kde sa človek opäť
vracia do sveta radosti a nevinnosti...akoby sa opäť stával dieťaťom.
Mgr. Pekarová
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Naša materská škôlka
Aj keď príroda spala zimným spánkom, deti Materskej školy – Gáň boli usilovné ako včielky. To,
ako sa starať o svoj chrup tak, aby sa v dospelosti mohli pýšiť pekným úsmevom im sprostredkovala
dentálna hygienička. Deti mali jednak možnosť osvojovať
si manuálnu zručnosť pri čistení, ale poukázaním na
nesprávny prístup upozornila na neblahé dôsledky
prípadného zanedbávania dentálnej hygieny.
Svoju zručnosť a kreativitu deti preukázali pri
zhotovovaní fašiangových masiek, ktorými sa prehupli do
sveta fantázie. Napriek tomu, že svet rozprávok je deťom
veľmi blízky, stať sa ich súčasťou či už v maske, ktorú si
sami zhotovili alebo spôsobom dramatizácie v edukačných
aktivitách literárnej výchovy vždy očarí.

Materská škola 26. februára pripravila „Deň otvorených dverí“. Návštevníci si
mohli
prezrieť
moderné
priestory
a oboznámiť sa s režimom dňa. Kolektív
materskej školy pripravil pre deti bábkové predstavenie. Budúci škôlkari mali možnosť zapojiť sa do hier
a hravých činností. Na záver pobytu dostali malú pozornosť vyrobenú staršími deťmi v škôlke.

V deťoch podporujeme aj hudobné cítenie. Výchovný koncert „O princeznej žabke“ im umožnil
byť dobrými poslucháčmi ako aj divákmi, či interpretmi. Tie odvážnejšie sa bez váhania zapojili do interaktívneho hudobného predstavenia.
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Naša materská škôlka
Poznáte túto pranostiku? „V apríli prší na raž, v máji
na pšenicu, v júni na jačmeň.“ Záhady počasia nám prišla
poodhaliť pani Mgr. M. Jarošová. Deti mali pre pani
meteorologičku pripravené otázky. Chceli vedieť ako
vznikajú oblaky, prečo padá ľadovec, ako vzniká dúha,
prečo sa blýska, ale aj to kedy budú môcť ich mamičky
vysádzať kvietky. Malí meteorológovia mali možnosť
zoznámiť sa s guľou, ktorá meria silu slnka ako aj
meračom teploty vzduchu, či sily vetra.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí nás podporujú. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za
finančný príspevok pánovi Tibenskému a pánovi Hupkovi.
K. Korenková, riaditeľka MŠ v Gáni

III. ročník Memoriálu Petra Babica sa konal 2. marca 2013.
Memoriál sa začal pietnou spomienkou pri hrobe zosnulého
Petra Babica, ktorého sa zúčastnili jeho rodičia a najbližšia rodina,
zástupcovia obce, občania a predstavitelia FK Slovan Gáň.
Futbalové zápasy na jeho počesť sa začali o 13,00 hod.
v telocvični Gymnázia v Galante. Zápasy sa začali slávnostným
výkopom, ktorý urobila Janka Babicová – Petrova matka.
Memoriálu sa zúčastnili 4 mužstvá: FK Slovan Gáň, FK Šaľa – Veča, FK Povina, Podnikatelia Galanty.
Po ukončení boli mužstvá odmenené cenami, ktoré odovzdával Peter Babic st. – Petrov otec spolu so starostkou obce
Mgr. Denisou Ivančíkovou. Umiestnenie bolo nasledovné:
1. miesto:
2. miesto
3. miesto
4. miesto

FK Povina
FK Šaľa – Veča
FK Slovan Gáň
Podnikatelia Galanty
Mgr. Ivančíková, starostka obce

FK POVINA

FK SLOVAN GÁŇ
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Po dlhej zimnej prestávke sa opäť o slovo hlási najpopulárnejší

šport FUTBAL. Naši futbalisti však neodpočívali ani v zime
a poctivo túto dlhú prestávku využili na prípravu jarnej časti sezóny.

Mužstvo žiakov pod vedením trénera Erika Strapáča má
v súčasnosti 19 hráčov: Patrik
Komačka, Tomáš Škvarek, Adrián
Renáč, Dávid Regec, Kevin Farkas,
Branislav Zuzák, Lukáš Horák, Erik
Maškovič, Jaroslav Filipčík, Kristián
Danišovič, Erik Tóth, Miloš Šipkovský, Erik Renáč, Štefan Grell, Martin Grell, Dominik Šimčík, Marcel
Póša, Andrej Kiliany, Manuel Vörös.
Počas celej zimy si hráči svoju
kondíciu udržiavali na tréningoch
v telocvični v Galante a neskôr
trénovali na ihrisku v Gáni. V rámci
prípravy odohrali zápasy proti
mužstvám z obcí Matúškovo, Sládkovičovo a dva zápasy proti mužstvu z obci Horné Saliby. Vo všetkých zápasoch naši chlapci vyhrali,
čo je dobrým znamením pred začiatkom druhej polovice sezóny.

V mužstve dospelých nastalo počas zimy niekoľko
zmien. Najväčšia zmena nastala na pozícii trénera, kde dlhoročného trénera p. Šemetku nahradila trénerská dvojica Justin Strapáč a Miloš Macala. Do kádru mužstva sa vrátilo niekoľko hráčov
a v súčasnosti majú tréneri k dispozícii 17 hráčov: Majo Kopúnek,
Lukáš Babic, Martin Dudáš, Martin Tibenský, Marián Marczibanyi,
Peter Holček, Erik Francisci, Roland Hegedus, Alfred Galo, Marek
Hlaváč, Martin Beňuš, Marcel Liptai, Stanislav Šuran, Martin Horváth, Tomáš Chudý, Matej Ambruš, Martin Kondákor.
Mužstvo začalo zimnú prípravu na začiatku januára
a súčasťou prípravy bolo aj odohranie 5 priateľských stretnutí.
Zápasy skončili bilanciou 3-2-0, kde pripravenosť našich hráčov
postupne preverili mužstvá z Lovčíc, Vlčkoviec, Dvorníkov a starší
dorast zo Šale. V rámci spestrenia prípravy nás preveril aj jeden
špeciálny súper, a tým bolo družstvo žien zo Šale. Úvod jarnej
časti sezóny nášmu družstvu vyšiel podľa predstáv, keď sme
v zápase proti mužstvu z Malej Mače zvíťazili 3:0 (góly strieľali: 2x
Martin Horváth, 1x Tomáš Chudý). V rovnakom duchu sa niesol aj
druhý zápas, keď sme na ihrisku v Jánovciach zvíťazili 3:1 (góly
strieľali: Tomáš Chudý, Martin Beňuš, Martin Horváth).

Obe naše družstvá odštartovali rok 2013 vo víťaznom duchu. Veríme, že ich výkony oslovia
všetkých občanov a spolu ich budeme sprevádzať za ďalšími skvelými výkonmi.
Marcel Liptai

Naše cesty Slovenskom v zime...
V zimných mesiacoch sme absolvovali dva lyžiarske zájazdy na Malinô Brdo a Kubínsku hoľu, kde sa dopravné náklady uhradili zo schválenej sumy v rozpočte obce na športové podujatia.

Prvý zájazd sa uskutočnil dňa 12.1.2013 Ski Park Ružomberok - Malinô Brdo.
Nad mestom Ružomberok, na úbočí Veľkej Fatry sa nachádza Malinô Brdo v nadmorskej výške 1209 m n. m..
Vstupnou bránou do strediska je mestská časť Hrabovo,
odkiaľ vedie na vrchol moderná 8-miestna kabínová lanovka. V centre strediska sa nachádza 4-sedačková lanovka, 2 lyžiarske vleky a 4 vleky pre začiatočníkov a deti.
Najdlhšia trať meria 3900 m s prevýšením 698 m a je jednou z najdlhšie technicky zasnežovaných zjazdoviek na
Slovensku. Okrem terénov na lyžovanie sme tu našli vybudovaný okruh pre bežecké lyžovanie, na Vlkolínskych
lúkach bola upravená trať pre korčuliarsky štýl a našli tu
potešenie samozrejme aj snoubordisti.
Ing. Jankovič
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V tradičnom hracom dni a čase – v utorok 2. apríla 2013 o 17.00 h sa v KD Gáň uskutočnil

III. VEĽKONOČNÝ TURNAJ V DÁME
Súťažiaci hrali systémom každý s každým; celkovo sa odohralo 114 zápasov.
Po súbojoch na šachovom poli, bolo nasledovné poradie:
STARŠÍ ŠACHISTI
PORADIE

MLADŠÍ ŠACHISTI
POČET BODOV
Na 9 zápasov
10

PORADIE

POČET BODOV
Na 8 zápasov
7,5

1.

Eduard Hupka

2.

Vladimír Radimák

9,5

2.-4. Kristián Danišovič

5

3.

Oto Ambruš

8,5

2.-4. Martina Jamrichová

5

4.

Bohuš Čemez

7

2.-4. Matej Popluhár

5

1.

Barbora Jankovičová

5. Michal Blaho

6,5

5.

Tatiana Marinovičová

4,5

6. Milan Horník

6,5

6.

Kamila Šimeková

4,5

7. Dominika Horváthová
8. Peter Ormandík

6

9. Jarolím Kozmér

6
5,5

10. Jarolím Michalčík

4,5

11. Ervin Dovina
12. Ľuboš Radimák
13. Veronika Babicová

4
3,5
1

7.-8. Lukáš Horák

2,5

7.-8. Miroslav Killinger

2,5

9.

Denis Gál

0

Max. výhier: Peter Ormandík /7x/ Barbora Jankovičová /7x/
Max. remíz: Jarolím Michalčík, Michal Blaho /7x/
Martina Jamrichová, Miroslav Killinger /4x/
Min. prehier: Eduard Hupka, Vladimír Radimák /0/
Barbora Jankovičová /0/

Víťazom blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za účasť; sponzorom za občerstvenie a

ceny pre

všetkých súťažiacich zabezpečil Ing. Jankovič.
Pozývame všetkých záujemcov o šachové hry každý utorok o 17.hodine do Kultúrneho domu v Gáni.
Ing. Jankovič

Dňa 16.2.2013 sa uskutočnil druhý
zájazd do Ski Park Kubínska hoľa.
Kubínska hoľa je druhým najvyšším vrchom Oravskej Magury, vypínajúci sa
priamo nad mestom Dolný Kubín. Ski Park
sa rozkladá vo výške 720m až 1396m n. m.
a celkové prevýšenie je 676m, s celkovou
kapacitou 9000 pasažierov za hodinu.
K dispozícii je 14 km upravovaných tratí,
dve 4-sedačkové lanovky a 8 lyžiarskych
vlekov POMA.
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Účastníci lyžiarskych zájazdov sa tešia
na podobne organizované akcie, na ktoré
pozývam aj ďalších záujemcov z obce.
Pevne veríme, že aspoň jednu na konci roka 2013 stihneme a v roku 2014 to
bude záležať na schválení takýchto športových aktivít v rozpočte obecným zastupiteľstvom.
Ing. Jankovič

NAŠE NOVINY

Otvorené oči...
Jedna Ezopova bájka hovorí o tom, ako hladný lev cestou natrafil na spiaceho
zajaca a chystal sa ho zožrať. V tej chvíli neďaleko zazrel srnku ako sa pokojne
pasie. Nechal preto zajaca pokojne spať a rozbehol sa za srnkou. Zajaca vyplašil
hluk a utekal sa skryť. Lev dlho prenasledoval srnku, ale nepodarilo sa mu ju
chytiť. Rozhodol sa preto, že sa vráti k zajacovi, no ten sa už skrýval vo svojej
nore. Keď hladný lev videl, že mu aj zajac ušiel, povedal si: Tak mi treba. Keď
som si dal ujsť istú korisť v nádeji na väčšiu, zostanem hladný.
Bájka poukazuje na to, ako niektorí ľudia nie sú spokojní s tým, čo majú a stále sa ženú za čímsi novým. No
pri honbe za väčšími vecami ľahkovážne strácajú tie veci, ktoré majú. Múdre ponaučenia môžeme nájsť nielen
v bájkach, ale napríklad aj v mnohých symboloch Veľkej noci. Obľúbeným emblémom tohto obdobia je
veľkonočný zajac.
V niektorých krajinách sa na Veľkú noc pečie chlieb v tvare zajaca. Inde je zase zvykom hľadať
v záhrade veľkonočné vajíčka, ktoré tam ukryl veľkonočný zajac. Pri pohľade na čokoládového
zajačika si obyvatelia našej krajiny možno spomenú na kreslený večerníček Bob a Bobek – rozprávku
o dvoch zajacoch, ktorí bývajú v kúzelníkovom klobúku. No toto nebude dôvod, prečo to ušaté
zvieratko je počas Veľkej noci prítomné v rôznych podobách v našich domácnostiach.
V Biblii je zajac zaradený medzi stvorenia maličké na Zemi a múdrejšie nad mudrcov, kde
symbolizoval jednoduchých, skromných a pokorných ľudí. Prečo však patrí toto zviera medzi symboly Veľkej
noci?
Podľa ľudovej tradície zajac nespí – nemá totiž očné viečka. Zajačie oči otvorené aj
počas noci pripomínajú ľuďom nádej vzkriesenia. Stredobodom slávenia Veľkej noci je
Kristovo zmŕtvychvstanie. Ono je pre nás nádejou, že ani naše oči nezostanú naveky
zatvorené. Aj nás čaká vzkriesenie. Je to jedna zo základným právd kresťanskej viery, ktorá
znamená, že v určitom Bohom stanovenom čase znova ožijú aj naše smrteľné telá, a vo
svojej oslávenej podobe sa opäť spoja s nesmrteľnou dušou. Veľkonočný zajac chce ľuďom
pripomenúť nádej na večný život. A vlastnosti zajaca nás môžu zase
inšpirovať, ako večný život môžeme získať. Zajac poľný dokáže vyvinúť
rýchlosť až 70 km za hodinu, čo mu umožní unikať pred dravcami. Aj my
by sme mali vedieť rýchlo sa vzdialiť od všetkého, čo nám škodí. Dlhé
uši pomáhajú zajacovi veľmi dobre počuť. Využívajme svoj sluch nie na to, aby sme počuli čo
sa o druhom hovorí, ale na to, aby sme počuli, čo chce ten druhý povedať mne. Môžu to byť
slová, ktoré ma posunú tým správnym smerom.
Na záver ešte jeden mnohovravný príbeh. Zajac bol medzi ostatnými zvieratami rýchlym bežcom a neraz si
kvôli tomu doberal starú korytnačku. Aká si pomalá, uštipačne riekol vždy, keď
korytnačka prechádzala okolo neho. A nezabudol posmešne dodať: Nečudoval by som sa,
keby si bola najpomalšie zviera na svete. Ty asi ani nevieš, čo je to ponáhľať sa.
Korytnačka odvetila: Keby som musela, vedela by som sa pohybovať tak rýchlo, že by
som predbehla aj teba. Zajac sa rozosmial: To je dobré! Môžeme urobiť preteky a celý
les uvidí, kto z nás je rýchlejší. Korytnačka súhlasila. Preteky vzbudili medzi ostatnými
zvieratami veľký záujem. Obyvatelia lesa sa v určený deň zišli pozrieť si tieto zaujímavé
preteky. Zajac nasadil na začiatku také tempo, že o chvíľu stratil všetkých z dohľadu.
Čoskoro sa pred ním vynoril cieľ. Zrazu mu čosi prišlo na um a zastal. Počkám na
korytnačku, kým sa nedoplazí až sem a pred jej očami prebehnem cieľom. A tak si sadol
pod strom a čoskoro zaspal. Istota, že vyhrá, mu dovolila zdriemnuť si. Stará korytnačka zatiaľ pomaly, ale
húževnato kráčala vpred. Prešla popri spiacom zajacovi a pokojne pokračovala ďalej. Do cieľa prišla prvá a nad
zajacom zvíťazila. Zajaca zobudili až ovácie, ktorými ostatné zvieratá vítali korytnačku .
Keď je človek vytrvalý aj pomaly zájde do cieľa. Pamätajme aký cieľ nám chce pripomenúť veľkonočný
zajac a pomaly kráčajme k tejto životnej méte.
JCLic. Ľuboš Tvrdý
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NAŠE NOVINY
SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

JUBILANTI

PRIPRAVUJEME KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKCIE OBCE:
30. apríl 2013 – stavanie mája
18. máj 2013 - „Beh obcou“

11. máj 2013 –
01. jún 2013 –

NAŠEJ OBCE:

„Deň matiek“
„Deň detí“

OZNAMY
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta upozorňuje občanov, ktorí sú držiteľmi
preukazov „Ťažko zdravotne postihnutý“, že v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. , §65
ods.10 preukazy vydané do 31.12.2008 platia do 31.12.2013. Preukazy vydané od 1.1.2009
zostávajú v platnosti.
Za účelom výmeny preukazu ŤZP, je potrebné navštíviť Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny v Galante a vrátiť preukaz ŤZP vydaný do 31.12.2008 a priniesť aktuálnu farebnú
fotku s rozmerom 3x4 cm.
Info OcÚ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., oz Šaľa
Vzhľadom k vzniknutej situácií z posledných dní Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s upozorňuje producentov odpadových vôd na skutočnosť, že je zakázané do
verejnej splaškovej kanalizácie odvádzať dažďové vody a čerpať spodné vody. Taktiež
je zakázané vypúšťať cez kanalizačné prípojky materiály, ktoré znefunkčnia čerpacie
stanice ( handry, časti oblečenia, utierky, drôtenky, drôty, štrky, kusy betónu, atď.).
Nedodržiavanie tohto zákazu má za následok znefunkčnenie verejnej splaškovej kanalizácie, následné prerušenie odvádzania splaškových vôd od producentov a prípadne aj
škody na majetku.
Ing. Ľubomír Fraňo, vedúci a riaditeľ odštepného závodu
Letný tábor
Obec oznamuje občanom, že počas letných prázdnin sa uskutoční letný tábor pre deti
od 6 rokov do 15 rokov, a to v nasledujúcich dňoch:
22.07.2013 – 26.07.2013 v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod.

60 – ročný
Milan Horník
65 - ročný
Jaroslav Zbojek
70 - ročná
Vilma Horníková
75 – ročná
Mária Macalová
80 – roční
Július Horník
Irena Takáčová
Jozefína Jakubčeková

85 – roční
Anna Suchopová
Anna Ujlacká

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
NARODILI SA:

12.08.2013 – 16.08.2013 v čase od 08,00 hod. do 15,00 hod.
Letný tábor bude prebiehať v Kultúrnom dome v Gáni, poplatok bude 25,-€ na
dieťa na týždeň. /strava, náklady na materiál/
V prípade ak máte záujem je potrebné dieťa nahlásiť na obecný úrad č.t. 031/780
5104, 0911/892 700 v termíne do 31.05.2013. Uhradiť poplatok je potrebné do
28.06.2013. Tešíme sa na leto.
Inf. OcÚ

Jakub KOTMAN
Lukáš LEHOCKÝ
Karina KIJACOVÁ
Dominika KOLLÁROVÁ

Vážení obyvatelia obce Gáň, dňa 18. mája 2013 (sobota) sa uskutoční športovo-spoločenské podujatie Beh Gáňom, ktoré bude súčasťou osláv 900 rokov od prvej písomnej spomienky o obci Gáň v Zoborskej
listine. Konanie behu si vyžiada uzatvorenie väčšiny cestných komunikácií v obci, a to v katastrálnom území
Gáň približne medzi 9:00 a 12:00 hodinou.
Trasa bude nasledovná:
Štart bude pred KD v Gáni odkiaľ sa bude bežať smerom ku križovatke smer (cintorín – stanica), okolo p. Ormandíka
smerom na stanicu, odtiaľ smerom k materskej škole, smer ihrisko, pokračovať sa bude na Veľkú Maču, späť na Podhumenskú ulicu a na križovatke smer bar Nagano a cieľ bude opäť pred KD v Gáni.
Prosíme vás teda o pochopenie a spoluprácu. Chceli by sme Vás požiadať, aby ste v tomto čase obmedzili pohyb motorovými vozidlami po obci, a v prípade jeho nevyhnutnosti prispôsobili rýchlosť a spôsob jazdy okolnostiam tak, aby neprišlo k ohrozeniu účastníkov a rešpektovali pokyny usporiadateľov. V prípade, že vopred viete o potrebe prejazdu cez obec
v konkrétnom čase, kontaktuje prosím organizátorov, alebo obecný úrad. Zároveň touto cestou hľadáme dobrovoľníkov, ktorí
by chceli byť nápomocní organizátorom tejto akcie. V prípade záujmu kontaktujte obec alebo organizátorov na doleuvedených telefónnych číslach.
Beh Gáňom bude akciou pre všetky vekové kategórie, od detí predškolského veku až po veteránov, takže vás srdečne
pozývame, aby ste sa zúčastnili buď aktívne, alebo ako diváci povzbudzujúci domácich bežcov aj hostí z rôznych kútov
Slovenska.
Organizačný výbor Behu Gáňom
Kontakty: Jozef Butko 0903/235 575, Tomáš Mrva 0903/930 545, Peter Suchopa 0905/973 017
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