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DEŇ MATIEK,
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V materskej škole sme sa
rozlúčili s piatimi predškolákmi str.9.
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FAŠIANGOVÁ
VESELICA JE V OBCI
VEĽMI OBĽÚBENÁ

str.3.

Oznam občanom
Dnešným dňom si môžete na web
stránke obce www.obecgan.sk
stiahnuť do mobilov aplikáciu
„v obraze“, ktorá Vám zabezpečí
informovanosť o dianí v našej obci.
Presný postup stiahnutia nájdete
na web stránke.

POZÝVAME OBČANOV
NA DEŇ S MUFUZOU 25. augusta 2018!
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Vážení spoluobčania!
Je za nami polrok a máme za sebou kopec kultúrno - spoločenských akcií, ktoré
usporiadala obec alebo občianske združenia. Okrem zábavy sa aj pracovalo.
V mesiaci marec prišlo k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi obcou a pôdohospodárskou platobnou agentúrou na
revitalizáciu okolia kostola. Práce začali
v júni.
Druhý podaný projekt, a to rekonštrukcia chodníkov v miestnej časti Brakoň,
je zatiaľ v štádiu, že nemáme informácie ako dopadol... V zmysle info zákona č.211/2000 Z.z. sme sa dotazovali,
či príde alebo nepríde k schváleniu finančných prostriedkov na tento projekt.
Zatiaľ čakáme na odpoveď. V prípade
neúspechu a po dohode s poslancami
obecného zastupiteľstva by sme v jesenných mesiacoch rekonštrukciu zrealizovali z vlastných finančných prostriedkov.
Zároveň sme ukončili projekt úpravy
dvora kultúrneho domu a až na druhý
krát sa nám podarilo verejným obstarávaním vybrať firmu na realizáciu. Tu by
mali byť práce dokončené do konca septembra 2018. Zároveň sme zrealizovali
aj poslednú časť barierového oplotenia
od záhrad súkromných osôb.

Dokončili sme oplotenie v areáli cintorína medzi spevnenými plochami a
nehnuteľnosťou rodiny Tatarkových a
zrekonštruovali sme aj oplotenie pri materskej škole od uličnej časti a rodinného
domu p. Zastka.
Pokračujeme tiež v rekonštrukcii chodníkov a to úsekom od MŠ po kostol kde
sa budú postupne realizovať obe strany.
Práce by mali začať v mesiaci júl 2018.
Zároveň nás čaká počas prázdnin aj maľovanie celej materskej školy.
V mesiaci august pripravujeme obecný
deň pri príležitosti osláv 905. Výročia
obce, kde sa nám o zábavu a oslavy postarajú osobnosti - herci z MUFUZY. V
rámci týchto osláv bude prebiehať aj súťaž vo varení gulášu. Pokyny dostanete v
najbližších dňoch do schránok. Verím, že
pri varení sa opäť zídu skvelé družstvá,
ktoré predvedú svoje kulinárske zdatnosti. Týmto Vás chcem srdečne pozvať
na oslavy!
A keďže naše noviny vychádzajú polročne, dovoľte mi, aby som touto cestou,
(keďže v novembri budú komunálne
voľby), poďakovala za štvorročnú spoluprácu našim poslancom obecného zastupiteľstva, vďaka ktorým sa nám za 4 roky
podarilo odviesť kus práce, občianskym

združeniam za pomoc pri organizovaní
obecných podujatí, ale aj podujatí , ktoré
organizovali pre Vás - občanov. Zároveň
Vás chcem poprosiť, aby ste neboli ľahostajní a zúčastnili sa volieb.
Ide leto, čas prázdnin a oddychu, ale v
našej obci sa bude pracovať, preto Vás
chcem požiadať o trpezlivosť a spoluprácu, aby sme sa mohli tešiť z obnovených
častí v našej obci. Na záver Vám želám
samozrejme, aj pohodové prežitie dovoleniek a prázdnin so svojimi rodinami!
Mgr. Denisa Ivančíková
starostka obce Gáň

Deň matiek, krásny ako každý rok

V mesiaci máj už tradične druhý víkend v týždni patrí našim mamičkám. V sobotu poobede sme sa preto
stretli v kultúrnom dome, aby naše deti obdarovali svoje mamičky a babičky pri príležitosti dňa matiek. Deti
z materskej školy pod vedením pani učiteliek pripravili pekný program v podobe scénok, básničiek, pesničiek
a tancov. Po vystúpení bolo pre mamičky pripravené malé pohostenie v podobe kávy a zákusku počas, ktorého im vyhrávali harmoniky p. Ladislava Kollára a Olivera Saka a spievala im Hanka Saková.
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Fašiangová veselica

Zahájenie plesového obdobia fašiangov tradične patrí
Fašiangovej veselici, o ktorú je zo strany občanov veľký
záujem. Počas celého večera až do rána sa ľudia bavili
pod vedením DJ Michaela G. Na hostí čakala zaujímavá
tombola.

Mesiac jún patrí našim deťom
Oslava Dňa detí sa tradične niesla v športovom duchu. Deti mali pripravené rôzne športové disciplíny, za ktoré si mohli
nazbierať body a tie si potom zamenili za
hračky a drobnosti, ktoré si vybrali. Kto
nechcel športovať, mohol si v rámci tvorivých dielní ozdobiť kvetináč a zasadiť si
kvietok, ktorý si potom odniesli domov.
Tieto športové hry boli ukončené preťahovaním sa lanom, kde na jednej strane
súťažili dospelí a na druhej strane deti...
Skúste hádať kto bol silnejší?... Samo-

zrejme, naše deti!
Deťom náš dobrovoľný hasičský zbor
predviedol, ako sa hasí vznietený kuchynský sporák. Po zahasení urobili
deťom penu, v ktorej sa mohli vyšantiť.
Nakoniec si z osláv deti odniesli hračky a
sladkosti, ktorými boli odmenené.
Chcem sa touto cestou poďakovať Veronike Jankovičovej za zorganizovanie
celej akcie, zároveň poďakovanie patrí
pani učiteľkám z MŠ a dobrovoľníkom,
ktorí boli na športových stanovištiach.

Dobrovoľný hasičský zbor sa postaral o
pitný režim pre deti a o odmenu v podobe cukrovej vaty.
A nesmiem zabudnúť ani na sponzorov,
a to firmu CNIC Slovakia Logistisc Gáň,
ktorá venovala sladkosti. Kvetinky do
kvetináčov venovala rodina Mičániová.
Všetkým patrí veľké ďakujem a verím, že
naše deti si s chuťou užili svoj sviatok.
Mgr. Denisa Ivančíková,
starostka obce Gáň
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Na Behu Gáňom bolo 403 účastníkov, rezonovali
skvelé traťové rekordy Csibu a Janečkovej
Šiesty ročník Behu Gáňom prilákal v sobotu viac ako 400
účastníkov. Veľký počet bežcov sa pretavil aj do kvalitných
výkonov. Výsledkom bolo prekonanie obidvoch traťových
rekordov v hlavnom behu na 8,88 km. Medzi mužmi Boris
Csiba zo Slávie UK Bratislava zabehol trať za 28:32, čo je o sto
sekúnd rýchlejšie ako vlaňajší víťazný čas Matúša Kompasa.
Ten skončil tentokrát tretí. Druhé miesto si vybojoval Jozef
Pelikán (Run for Fun/Slávia UK Bratislava). Všetci traja
medailisti zabehli pod 30 minút, čiže lepšie ako predchádzajúci
traťový rekord 30:12.
Ženský rekord Jany Stykovej 34:06 vydržal od roku 2014.
Prekonala ho až ďalšia Novozámčanka – avšak vo farbách
BMSC Bratislava – Lucia Janečková. Posunula ho pod 33
minút na 32:56. Druhá skončila Lucia Kovalančíková z Dukly
Banská Bystrica a tretia Renáta Šikulová z Častej. Aj po šiestich
ročníkoch platí, že každý rok bola iná ženská víťazka. V rodine
Janečkových je to však už druhý gánsky triumf – v roku 2015
vyhrala Luciina mama Dana.
Najlepším štyridsiatnikom bol Peter Hanušniak z Diakoviec,
ktorý o osem sekúnd predstihol Mária Ondriáša (Tribosport
ZM). Tretí dobehol Štefan Hupko z Behame.sk. Päťdesiatnikom
dominovali Trenčania Ervín Páleník a Ján Kuchárik.
Bronzovú priečku obsadil Anton Kĺbik z Dusla Šaľa. Medzi
šesťdesiatnikmi zvíťazil Trnavčan Milan Hrdina. Spolu s ním
boli na stupni víťazov Marián Chríbik (Senec) a Rudolf
Petrikovič (Topoľčany). Obaja dosiahli rovnaké umiestnenie aj
vlani.
V kategórii žien nad 35 rokov bola najrýchlejšia Barbora
Brezovská z Trenčína pred Danou Janečkovou z Nových

Najrýchleší Gáňan
a Gáňanka

Absolútni víťazi

Zámkov a Janou Kleskeňovou zo Stavbára Nitra. Ženám nad
50 rokov dominovala s viac ako dvojminútovým náskokom
Jana Baronová z Nitry, druhá skončila Marta Grúlová zo
Šurian a tretia Darina Vuongová.
Najlepšími domácimi bežcami boli Marcel Čakvári
a Dominika Horváthová. V behu zdravia na 2,22 km boli
najrýchlejší Martin Vaško z Bojničiek a Ivana Tomičová
z Galanty.
Okrem traťových rekordov padol aj ten účastnícky – na

Štart najmenšie dievčatá

Štart najmenší chlapci
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štarte bolo spolu 403 bežcov a bežkýň, z toho 145 v hlavnom
behu, 118 v behu zdravia a 140 v detských behoch. Vlani
bolo účastníkov spolu 364. Počet domácich bežcov dosiahol
99, z toho 60 bolo v detských kategóriách, 30 v behu zdravia
a deväť v hlavnom. Aj keď počet domácich účastníkov
v hlavnom behu bol nižší ako v predchádzajúcich rokoch,
celkové číslo je najvyššie od založenia behu a v roku 2019 sa
snáď podarí prekonať aj magickú stovku.
Výsledky (8880 metrov):
Muži do 39 rokov: 1. Boris Csiba (Slávia UK Bratislava) 28:32,
2. Jozef Pelikán (Run for Fun/Slávia UK Bratislava) 29:22, 3.
Matúš Kompas (Atletický oddiel Šaľa) 29:55
Muži 40-49 rokov: 1. Peter Hanušniak (Diakovce) 33:51,
2. Mário Ondriáš (Tribosport ZM) 33:59, 3. Štefan Hupko
(Beháme.sk) 34:16
Muži 50-59 rokov: 1. Ervín Páleník (ActivStar Trenčín) 34:27,
2. Ján Kuchárik (ŽSR Trenčín) 34:56, 3. Anton Kĺbik (BK Duslo
Šaľa) 35:47
Muži nad 60 rokov: 1. Milan Hrdina (BerNohy Trnava) 38:51,
2. Marián Chríbik (Senec) 40:41, 3. Rudolf Petrikovič (TBK
TORA Topoľčany) 42:44
Ženy do 34 rokov: 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 32:56,
2. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) 33:57,
3. Renáta Šikulová (Častá) 36:59
Ženy 35-49 rokov: 1. Barbora Brezovská (Trenčín) 35:00, 2.
Dana Janečková (AC Nové Zámky) 36:37, 3. Jana Kleskeňová
(AC Stavbár Nitra) 36:38
Ženy nad 50 rokov: 1. Jana Baronová (SMTA Nitra) 43:55, 2.
Marta Grúlová (Šurany) 45:59 3. Darina Vuongová (Vuong
team Žarnovica) 46:16
Dorastenky (1110 m): 1. Lucia Štrpková (AK Bojničky) 4:01
Dorastenci (1110 m): 1. Dušan Junas (ŠK BLAVA Jaslovské
Bohunice) 3:38

Žiačky 2003-2004 (1110 m): 1. Lucia Babicová (Galanta) 5:22
Žiaci 2003-2004 (1110 m): 1. Samuel Ujlacký (Gáň) 3:43
Žiačky 2005-2007 (650 m): 1. Lucia Hindáková (Galanta) 1:33
Žiaci 2005-2007 (650 m): 1. Matej Černý (AK Bojničky) 1:21
Žiačky 2008-2009 (500 m): 1. Carla Martina Donayová
(Šintava) 1:39
Žiaci 2008-2009 (500 m): 1. Lukáš Černý (AK Bojničky) 1:35
Žiačky 2010-2011 (300 m): 1. Dominika Jankovičová (Trnava)
1:02
Žiaci 2010-2011 (300 m): 1. Timothy Beňo (Klub ŠAMT) 1:04
Dievčatá predškolský vek (100 m): 1. Ema Lackovičová (EJN
Bučany)
Chlapci predškolský vek (100 m): 1. Šimon Bucko (Gáň)

pripravil: Tomáš Mrva

POĎAKOVANIE STAROSKTY OBCE

Touto cestou sa chcem poďakovať zamestnancom obce
za prípravu podujatia, občianskym združeniam za pomoc
na podujatí a samozrejme všetkým dobrovoľníkom, bez
ktorých by sa toto športové podujatie nemohlo uskutočniť.
Dúfam, že v tejto zostave sa budú snažiť o podporu
a zorganizovanie aj ďalších ročníkov. Zároveň chcem
poďakovať aj občanom za vytvorenie skvelej atmosféry,
ktorú si bežci pochvaľovali.
Poďakovanie patrí hlavným sponzorom a to firmám:
Pannon Food Slovakia s.r.o., Gáň, Galantawest s.r.o.,
Galanta, CNIC Slovakia Logostics s.r.o., Gáň, a p. Márie
Ladovičovej z Váhoviec a všetkým zvyšným sponzorom,
ktorí venovali ceny na toto podujatie

Štart hlavný beh

Štart beh zdravia

Mgr. Denisa Ivančíková
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Deň s MUFUZ

MUFUZA znamená
Mužstva futbalových
zázrakov, čo je tím hercov,
moderátorov, spevákov
a bývalých športovcov.
Jediný slovenský umelecký
tím sa konečne predstaví
25.augusta aj v obci Gáň.
o Čo - kto je Mufuza, sme
sa spýtali zakladateľa a
prezidenta tohto skvelého
tímu Stana Gálisa.
- Srdečne pozdravujem
všetkých, ktorí sa už teraz
tešia na Mufuzu. Mufuza
vznikla v roku 2004 a od
prvých dní má u divákov
veľký úspech. Začali sme
futbalovými exhibíciami, kde
sme divákovi chceli ukázať,

že ani šport netreba brať až
tal veľmi vážne. Podarilo sa
nám dať dokopy skvelých
umelcov, spevákov, hercov,
moderátorov spolu nielen s
futbalistami, ale aj ďalšími
vynikajúcimi športovcami.
o Ktoré známe mená sú
členmi Mufuzy?
- Uff, ťažko začať. Všetky? :-)
Máme vynikajúcich hercov,
za všetkých spomeniem
posledného žijúceho člena
Pachovej družiny maestra
Karola Čálika. Od začiatku
sú členmi farárko z Hornej
Dolnej Marek Majeský, Majo
Labuda ml., Ivo Gogál, Ivo
Hlaváček, Róbert Halák,
moderátori Mravec, Rasťo

Sokol, ktorý moderátor
známy z markizáckeho
Dobre vedieť... Všetci títo
reprezentovali Slovensko
v drese Mufuzy už na 1.
majstrovstvách sveta umelcov
vo futbale v roku 2007 v
ruskom Soči. Z tých ďalších
herečka Zuzka Vačková, Palo
„Cinege“ Topoľský, Martin
Mňahončák,. Stabilnými
členmi sú aj speváci Allan
Mikušek, Samuel Tomeček,
Tomáš Bezdeda, Marián
Greksa, Vlasta Mudríková,
geniálny gitarista henry
Tóth, operné a muzikálové
hviezdy Ján Babjak, Adriana
Kohútková a mnohí ďalší.
Zo športovcov úspešný
motocyklista Ivan Jakeš,
boxer Tomi Kid Kovács,
futbalisti Vlado Kinder,
Štefan Maixner, Ľuboš
Moravčík, tréner Jozef
Vengloš, manager Hamšíka
Juraj Vengloš, hokejista
Robert Pukalovič, cyklista
Peter Privara, majster sveta v
kulturistike Ľuboš Maliňák,
biatlonistka Martina
Halinárová Jašicová...
o To vás je tak veľa?

- Je nás ešte oveľa viac.
Mufuza má cca 85 členov a
takmer denne sa nám hlásia
známe tváre z televiznych
obnrazoviek. Žiaľ, alebo
našťastie, je nás dosť a stať sa
členom tohto zoskupenia je
nesmierne ťažké.
o Čo znamená Deň s
Mufuzou a na čo sa môžeme
tešiť?
- Deň s Mufuzou je unikátny
„pojazdný festival“ , ktorý
osloví každú generáciu.
To svoje si v ňom nájdu
od najmenších detí až po
starých rodičov. Môžete sa
tešiť na futbalovú akadémiu
s legendami pre domáce
fiutbalové nádeje. Veľký
úspech medzi ženami a
dievčatami má cvičenie
s olympioničkami, pre
najmenších je pripravený
detský program. Pre
ostatných krásny slovenský
folklór, cuntry hudba,
muzikálové melódie,
samozrejme, nebudú chýbať
rock, pop, rep. Veľkým
ťahákom je vždy futbalový
zápaas domáceho výberu
proti Mufuze, v ktorom vždy
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ZOU v Gáni!!!
padne veľa gólov, v ktorom neplatia ravidlá FIFA a v ktorom je
dovolené všetko, čo sa divákom páči :-) Viac neprezradím, treba
prísť. Samotný program Deň s Mufuzou sa začína o 12.00 už
spomínanou futbalovou akadémiou a končí sa 03.00 hod skvelou
Oldies party s Mufuzou.
o To je dokopy 15 hodín?
- Áno, 15 hodín zábavy, úsmevu. Doplnil by som aj informáciu,
že súčasťou Dňa s Mufuzou je aj Vtipnejší vyhráva, rôzne divácke
súťaže, že sa budeme baviť, smiať a strávime spolu fantastický deň.
Deň s Mufuzou.
o Kto je Stano Gális?
- Zakladateľ, prezident a moderátor Mufuzy a zároveň 1.
viceprezident svetového Artfootballu. Dlhé roky pôsobil ako
moderátor ROCK FM, Rádia FM, Rádia Slovensko. Pracoval v
TA3, momentálne športový komentátor v Digisporte, komentuje
aj pre DAJTO, JOJ Plus...
-R-

ŠACHOVÝ KLUB - GÁŇ 2018
V roku 2018 si pripomíname už ôsme účinkovanie pôsobnosti nášho šachového klubu v našej obci. Počas týchto rokov
sme sa okrem bojového zápolenia na šachových doskách aktívne zapájali aj do spoločensko-kultúrnych podujatí obce.
Už od I.ročníka behu obcou aj tento rok pri VI.ročníku sme pripravili občerstvovaciu stanicu na Podhumenskej ulici,
kde si každý bežec musel všimnúť , že sa nachádza v priestore nadšencov kráľovskej hry, ktorým nie je cudzia ani iná fyzická aktivita. Hráči z našich radov chodia na turistické akcie, ako výlet na Súľov pod patronátom združenia Mládež Gáň,
alebo výlet na výstavu Kroměříž, organizovanou našimi záhradkármi. Sme pri každej súťaži vo varení guláša, kde sme
minulý rok pri slávnostiach Dobrovoľného hasičského zboru obsadili 2.miesto. Tento rok sme uskutočnili VIII.ročník
turnaja v dáme, aj keď s menšou účasťou ako minule, ale chuť do boja o každú šachovú figúrku nestrácame. Pripravujeme
šachový stánok na slávnosti 905.výročia obce Gáň, ktorá bude v sobotu 25.augusta, kde budeme lákať nielen varením
guľáša , veľkým záhradným šachovým plátnom s figúrkami, ale aj súťažnými prekvapeniami pre mladších aj starších
občanov obce Gáň.
pripravil: Ing. František Jankovič

1.

VIII.ročník Veľkonočného turnaja v Dáme
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4. Ľuboš Radimák

1

1

1/2

x

1

0

3,5

2.-3.

1/2

1/2

1/2

0

x

0

1,5

4.

1

1

1/2

1

1

x

4,5

1.

1. Samuel Lipovský
2. Jozef Lipovský

5. Jozef Jánsky
6. František Jankovič

CELKOVÉ PORADIE:
1.František Jankovič
2.-3.Vladimír Radimák + Ľuboš Radimák
4.Jozef Jánsky
5.-6.Jozef Lipovský + Samuel Lipovský
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OZ Mládež Gáň zorganizovala
zasa zmysluplné a pohodové výlety

Ani v posledných mesiacoch OZ
Mládež Gáň so svojimi akciami nepoľavilo.
Vo februári sme zorganizovali jednodňovú lyžovačku v lyžiarskom stredisku Snowland-Valča, v ktorom si
každý lyžiar prišiel na svoje, nakoľko
toto stredisko disponuje niekoľkými
trasami o rôznych náročnostiach.
Príjemným spestrením obeda pod
svahmi bolo spoločné sledovanie a
povzbudzovanie našich biatlonistiek
na zimných olympijských hrách.
V januári piatykrát a v apríli šiestykrát sme išli hromadne darovať krv
do Galantskej nemocnici a tak pomohli mnohým ľuďom. Spoločné
darovanie organizujeme približne
každé tri mesiace, preto neváhajte a
pridajte sa k nám.
Radosť nám spravil veľký záujem zo
strany občanov o náš turistický výlet
do Súľovských skál, organizovaný v
máji, nakoľko sa autobus zaplnil už
po pár dňoch od vyvesenia plagátu.
Krásnu turistickú trasu zvládli aj tí
najmenší a na záver sme si spoločne
opekali. Domov sme išli obohatení o
krásne výhľady zo Súľovských skál,
ako aj s plným bruchom a hlavne
veselou náladou.Teší nás aj to, že sa

turistickej akcie zúčastnili všetky vekové kategórie.
Sme radi, že sa nám v máji podarilo
workoutové ihrisko dokončiť a budeme sa tešiť, ak si ho prídete aj vyskúšať. Chceme poďakovať za pomoc pri
realizácii pani starostke Ivančíkovej,
ako aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí
nelenili a pomohli nám pri príprave
ihriska.
V máji a v júni sme s finančnou pomocou od našej obce a za pomoci

našich kamarátov volejbalistov oplotili volejbalové ihrisko. Patrí tu veľká
vďaka všetkým, ktorí nelenili a prišli
nám pomôcť manuálne. My sa tešíme, že si spolu niekedy na volejbalovom ihrisku spolu zahráme.
Sme radi za účasť na našich akciách a
aj v nasledujúcich mesiacoch máme
pre občanov prichystané rôzne akcie,
na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame!
- Barbora a Lucia -
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V materskej škole sme sa rozlúčili s piatimi predškolákmi

Prevádzka materskej školy sa
začala 8.januára po skončení
vianočných sviatkov. Deti
plné dojmov zo sviatkov,
lyžovačiek a prázdnin, nabehli
na každodenný režim školy.
Už začiatkom februára –
8.ho, sa zabavili na školskom
karnevale v pestrofarebných
a veselých maskách a v ďalší
deň aj v kultúrnom dome.
21.februára nasledovalo
hudobné predstavenie
Simsalala, do ktorého sa
deti zapojili spevom aj
tancom. Osem predškolákov
navštívilo 15.marca ZŠ R.
Štefánika Galante v rámci
Dňa otvorených dverí. Žiaci
im pripravili zaujímavý
program aj darčeky a zároveň
mali možnosť oboznámiť
sa s priestormi tried. Odvoz
detí nám pomohli zabezpečiť
rodičia. 6.marca si deti pozreli
na vystúpení Mr Bubble, ktorý
im vykúzlil krásne bubliny
všetkých možných veľkostí
– dokonca sa do najväčšej
zmestili aj deti!
Marec – mesiac knihy, dal
príležitosť intenzívnejšiemu
venovaniu sa knihám
a zároveň a možnosť navštíviť
miestnu knižnicu v Gáni
a následne v apríli aj mestskú
knižnicu v Galante. Tu
zamestnanci podali deťom
informácie o fungovaní
knižnice, prečítali im
rozprávku.
V apríli sa nám s pomocou

pána Fóku a obecného
úradu podarilo zrealizovať
umiestnenie vyvýšených
záhonov na školský dvor.
Dve väčšie – na pestovanie
zeleniny a dve menšie – na
kvety, kde si deti v rámci
enviromentálnej výchovy
upevňujú vedomosti
i praktické skúsenosti
ohľadom starostlivosti
o prírodu. Koncom apríla si
deti pozreli hudobné bábkové
predstavenie zamerané na EV
– Ako triedime odpad.
Oslava Dňa matiek
sa uskutočnila 12.mája
v kultúrnom dome, deti
sa prezentovali pestrým
programom pre svoje
mamičky aj širokej verejnosti.
Aj 23.apríla mali deti
zaujímavý program:
navštívili nás sokoliari,
ktorí priviezli so sebou
šesť rôznych vycvičených
operencov . Samozrejme nám
porozprávali aj o spôsobe
života týchto vtákov.
Veľmi veselý deň prežili
deti v materskej škole 1. júna,
keď sa na školskom dvore
zabavili pri hrách a súťažiach,
dostali sladkú odmenu vo
forme zákuskov, sladkostí
zo školskej jedálne i od pani
starostky. 5.júna navštívili
deti predstavenie O Ferdovi
mravcovi v nitrianskom
divadle a záver školského
roka sa niesol v znamení
koncoročného fotenia

Detský karneval v Gáni

a rozlúčkovej slávnosti,
na ktorej sme sa rozlúčili
s piatimi predškolákmi.
Materská škola bude otvorená
pre deti prvé dva júlové
týždne, počas prerušenej
prevádzky sa uskutoční

maľovanie interiérov budovy.
Nový školský rok sa začne 3.
septembra 2018 a privítame
sedem nových detí!
pripravila:
Helena Horváthová,
riaditeľka MŠ Gáň

Koniec fašiangov tradične patrí našim deťom.
Samospráva obce v
spolupráci s Klubom
dôchodcov pripravia pre
deti karneval. Program
v podobe rôznych súťaží
pripravili učiteľky z
materskej školy. Potom
nasledovala detská diskotéka. Počas karnevalu
naše šikovné kuchárky
z klubu dôchodcov pripravili pre naše deti vynikajúce šišky. Veríme,
že o rok si túto skvelú
atmosféru deti zopakujú.
- obec Gáň -
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Záhradkári v obci Gáň sú čulými hospodármi, aj cestovateľmi

Zima nie je pre záhradkárov
hluchým obdobím. Plánujú,
čo kam zasadia, presadia,
alebo vymenia v záhradkách.
Hľadajú nové semiačka,
aby sa mohli medzi sebou
pochváliť niečím novým,
nezvyčajným.
Začiatok záhradkárskeho
roka začína výročnou členskou schôdzou. Tento rok
sa konala v marci a okrem
hodnotenia našej činnosti
sme spriadali aj plány, kam
sa pôjdeme pozrieť, kde načerpáme inšpirácie do našej
činnosti.
Ako prvú akciu sme mali
zájazd do obce Věžky neďaleko Kroměříža na Morave.

Tu sa koná pravidelná jarná
výstava plná stromčekov,
letničiek, cibuliek ľalíí a pod.
Každý si mohol vybrať niečo
nové do svojej záhrady. Po
ceste späť sme sa zastavili
v Kroměžíži. Tu sme mali
možnosť poprechádzať sa po
záhradách, alebo iba tak si
dať dobrú kávu, či zákusok
v mnohých kaviarničkách v
strede mesta.
Začiatok júna je tradične
venový akcii Víkend otvorených parkov a záhrad. Tento rok sme navštívili park v
Topoľčiankach. Komentovaná prechádzka po parku
trvala takmer dve hodiny,
no nenudili sme sa. Počas

prechádzky sme
sa dozvedeli aké
dreviny sú v
parku vysadené,
prečo práve tie
a ako ťažko sa
park udržiava,
koľko ľudí sa na
tom podieľa a
ako často sa musí
napr. čistiť veľká
vodná plocha.
Po prechádzke
v parku sme
navštívili zámok.
Veľmi pútavý
výklad nám
priniesol zaujímavé informácie
o šľachtických
rodoch, ktorým
zámok patril.
Prezreli sme
si expozície
nábytku, porcelánu, videli
sme telefón z éry prezidenta
Masaryka.
Teraz je pred nami leto,
obdobie, keď je v našich
záhradách najviac práce, ale
aj radosti . S našimi úspechmi sa môžeme pochváliť na
pravidelnej výstave, ktorá
sa bude konať začiatkom
septembra.
Ešte máme v pláne poslať

naše jablká na každoročnú
výstavu jabĺk do Trenčína ,
pozrieť sa na Victoriu Regiu
do Piešťan, to všetko na jeseň a náš rok chceme ukončiť na adventných trhoch v
Budapešti.
Všetko tieto akcie sa konajú
s podporou obce a sú otvorené pre všetkých obyvateľov ,
nielen pre záhradkárov. Tak
na akej akcii sa stretneme?
- Miriam Jarošová -

Uplynul nám ďalší polrok a znova sa zamýšľame nad tým,
čo bolo v uplynulom období...

Vo februári sme ako každý rok piekli
šišky na detský karneval, na ktorých si
pochutnali deti aj rodičia, čomu sa tešíme. 07. marca 2018 to bolo divadelné
predstavenie v novej budove SND „SISSI“, v tomto mesiaci nám pani Kilianová
a pani Kollárová urobili zdravotnú prednášku. Zmerali tlak, cukor a cholesterol.
Tento rok sme presunuli kúpanie v Gyori
na apríl. Kúpania sa zúčastnilo 55 občanov. Spolu s dôchodcami sa boli kúpať
aj vnúčatá a ich rodičia, bola to pekná
akcia! Navštívili sme aj Maďarsko - Lipót kúpalisko. V druhom polroku máme
naplánovaný 3 –dňový zájazd na Moravu
do Bořetic , kúpanie vo Veľkom Mederi,
v septembri, ak opravia lanovku, výlet

do Bachledovej doliny, potom divadlo.
Týmto Vás vyzývam, aby ste sa prišli informovať, čo kedy plánujeme - do nášho
klubu každý pondelok od 16.00 do 19.00
hod.. Vďaka tomu , že nám boli pridelené

dotácie z obecného úradu, sa môžeme
takýchto podujatí zúčastňovať. Ešte raz
srdečná vďaka starostke a poslancom.
pripravila: Emília Suchopová, klub
dôchodcov Gáň
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„Deti sú naša budúcnosť.“ Týmto mottom sa riadime v našej
DHZ, odkedy sa nám ju podarilo znova oživiť.

Už v prvom roku nášho fungovania sa nám
podarilo zorganizovať okresné kolo detskej
súťaže ,,Plameň“, ktoré nám ukázalo, že práca s mládežou nie je márna. Postupne sme
ako mužský a neskôr aj ženský tím získavali
skúsenosti a neskôr aj ocenenia na súťažiach
v bližšom i v širšom okolí. Podľa hesla, ktoré
máme zakotvené aj v stanovách „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“, nie je hasičina iba
o požiarnom športe. Preto sme sa snažili (aj
snažíme), pomáhať pri organizácii, prípadne
vytvárať športové, spoločenské a kultúrne akcie na území dediny. Rovnako pri zvyšovaní
pripravenosti v zásahovej oblasti sme vďaka
obetavej práci členov DHZ, na úkor rodín a
voľného času, dokázali ešte efektívnejšie využiť peniaze, ktoré nám boli poskytnuté. Preto
by bola škoda neodovzdať tieto skusenosti a
návyky mladej generácii.
Rok 2018 sme začali organizovaním 2. ročníka hodovej súťaže, ktorá bola spojená s
tradičnou zabíjačkou, kde ste mohli ochutnať
rôzne „diétne“ špeciality. Z dvanástich družstiev, ktoré sa nezľakli januárového počasia,
si prvé miesta odniesli naše baby v ženskej
kategórii a družstvo zložené z viacerých zborov s pracovným názvom DZH Fašírkovo
v mužskej kategórii. Popri tom prebiehala
každotýždnová tréningová príprava našich
mladých hasičov. Boli tréningy s technikoch
na zbrojnici, kondičné tréningy v kultúrnom
dome a vonku alebo teoretická príprava a
hry v klubovni. Prvá previerka ich čakala v
Senici na súťaži Chodbovica, kde sme vytvorili 4 tímy, z ktorých sa v ťažkej konkurencii,
zúčastnila sa aj DHZ z Českej republiky, podarilo starším dievčatám obsadiť 7. miesto
z 23 družstiev. Nasledovala súťaž zručnosti

v Šoporni, kde sme sa v rôznych vekových
kategóriách umiestnili na štvrtom, treťom a
na dvoch prvých miestach. Nasledovalo vonkajšie zmeranie si síl na brannom preteku v
Malinove. Deti ani na tejto súťaži nepoľavili a
zobrali si domov prvé, druhé a tretie miesto.
Nasledovali súťaže pre deti, organizované našou DHZ. Na požiarny útok sa prihlásilo 12
družstiev a na branný pretek 40 tímov, čo sa
nám o takejto hojnej účasti ani nesnívalo. Aj
s výsledkami našich detí sme boli nadmieru
spokojní , o čom svedčia aj ich umiestnenia.
Jedno 4. miesto, štyri 3.miesta a dvakrát obsadili prvé priečky! V poobedňajších hodinách
ten kto sa nebál, sa mohol prihlásiť na branný
pretek pre dospelých, ktorý bol takou menšou
nostalgiou pre nás dospelých . Nezabudli sme
ani na tradičné stavanie mája, kde si mohli
naše detičky vyzdobiť Májku ako sa im páčilo.
Nezaháľali sme ani na nočnej súťaži v Šoporni. Po dlhej dobe a s plným nadšením (a bez
tréningu) sme obsadili za ženy 3.miesto aj s
osobným rekordom. Na začiatku júna sme si
pre detičky prichystali na ihrisku kopec zábavy k ich sviatku Dňa detí. Deti mohli súťažiť
v rôznych disciplínach a následne za svoju šikovnosť si mohli vybrať vyhliadnutú hračku.
Po disciplínach ich čakalo preťahovanie sa
lanom a naše poučné ukážky ,ako sa zachovať
pri požiari v domácnosti a aké najúčinnejšie
prostriedky treba použiť.“ Svoj deň ukončili
šantením sa v nadýchanej pene. Naše hasičské deti pokračovali v oslavách v Reci, kde si
mohli zasúťažiť v požiarnom útoku a v železnom hasičovi pre deti a opäť si odniesli medaily, za požiarny útok. V železnom hasičovi
sa umiestnili na prvých miestach náš Róbert
a naša malá Evelynka.

Vážení občania – pozor zmena!!!!
V mesiaci máj sme Vás informovali o zmene vývozu pet fliaš. Spoločnosť FCC Trnava
s.r.o., pri zostavovaní harmonogramu vývozu separovaných zložiek (plasty, kovy, tetrapaky) urobilo chybu, z tohto dôvodu Vám uvádzame nové termíny uskutočnenia vývozu
separovaných zložiek a to:

20.4.2018, 4.5.2018, 1.6.2018, 29.6.2018, 27.7.2018,
24.8.2018, 21.9.2018, 19.10.2018, 16.11.2018, 14.12.2018

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame, aby ste si dátumy opravili aj v obecných kalendároch. Za pochopenie ďakujeme.
- obec -

Momentálne náš najväčší úspech sme dosiahli 9.júna na Okresnom kole v Tomášikove, kde naši mladí hasiči získali prvé miesta
v chlapčenskej i dievčenskej kategórií, čo
im umožnilo postup na krajské kolo v Špačinciach, čo sa v našej 91 ročnej histórii ešte
nestalo. Držíme deťom palce, nech hrdo reprezentujú našu DHZ-tku, obec aj celý Galantský okres. Nezaháľali sme ani na poli
zásahovej činnosti a výcviku. Od začiatku
roku sme mali zatiaľ 7 zásahov, z toho bolo 5
požiarov a dva technické zásahy. Absolvovali sme aj preverovacie cvičenie, kde nám bol
nasimulovaný požiar v KD. 21 júna nás čaká
súčinnostné cvičenie s HaZZ, ktoré bude prebiehať v Galante. Sústavne sa snažíme na sebe
pracovať, aby sme boli vždy pripravení vyraziť na pomoc nielen obyvateľom našej obce,
ale aj celého okresu.
pripravili:
Veronika Blahová a Marián Novotný

Spoločenská kronika
obce Gáň
I.polrok 2018

Narodili sa

Lukáš Bánoczký, Šimon Blaho,
Šimon Adamko, Matej Jurina

Naši jubilanti

Milan Horník
Anton Horník, Mgr.
Milan Loška
Julie Pavlišinová
Jaroslav Zbojek
Tibor Mrva, Ing.
Ladislav Kollár
Miroslav Vranka
Vilma Horníková
Mária Macalová
Július Horník
Irena Takáčová
Jozefína Jakubčeková
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Futbalový klub Slovan Gáň očami predsedu a bývalého trénera
O histórii i súčasnosti gáňskeho futbalu nám porozprávali pán Jaroslav Horník,
predseda Futbalového klubu
Slovan Gáň a Justín Strapač,
bývalý tréner a člen výboru.
Futbal sa v tejto malej obci
začal hrať už v 30. rokoch
minulého storočia, kedy
bolo za dedinou vybudované
futbalové ihrisku, ktoré bolo
v 60. rokoch rekonštruované
a bola postavená budova
so šatňami, klubovňou a
sociálnym zázemím pre futbalistov. Po roku 2010 bola
táto budova rekonštruovaná
a k futbalovému ihrisku pribudlo vďaka projektu Miestnej akčnej skupiny Dudváh
multifunkčné ihrisko, neskôr
dve beachvolejbalové ihriská
a exteriérová posilňovacia
zostava. Tak vznikol veľmi
pekný športový komplex,
ktorý poskytuje gáňskym
športovcom pestré možnosti vyžitia. O vybudovanie
tohto komplexu sa zasadilo
predovšetkým vedenie obce
v osobe bývalého starostu pána Bucka a súčasnej
starostky Mgr. Denisy
Ivančíkovej. Obec sa o celý
areál dobre stará, všade je
pokosené, čisto, nič nie je
poničené vandalmi a tak
majú občania obce vytvorené naozaj dobré podmienky
na športové vyžitie. O celý

areál sa vzorne stará hospodár pán Pavol Grell a obec tu
organizuje viaceré i nefutbalové športové podujatia,
ktoré prospievajú nielen k
zdraviu gáňskych občanov
a k zlepšeniu komunitných
vzťahov.
Týmto konštatovaním sme
prebrali tie pozitívne faktory
a prejdeme k tým trochu
menej radostným. Napriek
všetkým predošlým informáciám neprežíva gáňsky futbal
tie najlepšie časy. V minulosti tu fungovalo kvalitné žiacke mužstvo, ktoré dorástlo
do dorasteneckého veku a
veľmi úspešne reprezentovalo obec v okresnej súťaži,
kde sa chlapci umiestnili vo
veľmi silnej konkurencii na
krásnom druhom mies-

te. Dnes sú z dorastencov
dospelí chlapi, ich záujmy
sa pochopiteľne zmenili
a futbal už pre nich nie je
prioritou. Niektorí hráči s
futbalom skončili, niektorí sa
odsťahovali, dvaja-traja hráči
sú na hosťovaní v iných kluboch a tak sa hráčsky káder
zúžil. Ak sa v tejto situácii
niekto z tímu zraní či „vykartje“, vzniká problém, ako
dať dohroady potrebných 11
hráčov. Vedení klubu sa darí
túto krízu prekonať a mužstvo doplnili o hosťujúcich
hráčov. FK Slovan Gáň hrá v
súťaži MO dospelí II. trieda
okresov Galanta a Šaľa, kde
je veľká konkurencia predovšetkým bohatých klubov zo
šalianskeho okresu, ktorým
malé, rýdzo amatérske mužstvo z Gáňu, môže len ťažko
konkurovať. V tíme, ktorý
trénuje Gabriel Molnár, sú
však šikovní futbalisti, ktorí
športujú pre radosť z hry a
lásku k futbalu. Družstvo
trénuje každú stredu a piatok
a cez víkend (zväčša v nedeľu) sa hrajú súťažné zápasy.
Na otázku: „Čo FK Slovan
Gáň najviac chýba?“ sme
dostali dve odpovede.
Po prvé, chýbajú malí

futbalisti, lebo každý tím
musí myslieť i na budúcnosť
a vybudovanie futbalového
tímu je viacročná úloha.
Kým z malých žiačikov vyrastú dospelí futbalisti trvá
to aj desať rokov. Na jednej
strane je na príčine jednoducho nižší počet chlapcov
v školskom veku, ale zároveň
aj malý záujem chlapcov o
futbal a o šport vôbec.
Druhým faktorom, ktorý by
mohol zlepšiť situáciu klubu,
sú sponzori. Hoci v obci žije
viacej úspešných podnikateľov, ich podpora športu nie
je taká, ako by mohla byť.
Česť výnimkám. Fungovanie
klubu tak finančne zaisťuje
predovšetkým vedenie obce,
za čo si pani starostka i poslanci zaslúžia veľké poďakovanie. Bez podpory obce
by futbalový klub v Gáni
nemohol fungovať a to by
bola veľká škoda nielen pre
obec, ktorá má bohatú futbalovú minulosť, ale i pre jej
občanov, hráčov i fanúšikov.
Krásny športový areál, ktorý
obec vybudovala, poskytuje
všetkým športovcom aj ich
verným fanúšikom dobré
zázemie.
Eva Sudová
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