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Vážení občania,
Skončilo sa leto, čas dovoleniek a oddychu. Prišla jeseň a spolu s ňou prípravy na
zimné obdobie. Zároveň sa končí aj štvorročné obdobie mojej práce v prospech obce a Vás
občanov.
Toto obdobie hodnotím ako veľmi náročné po psychickej aj fyzickej stránke. Ale
ako sa hovorí, všetko zlé je aj na niečo dobré. U mňa sa to potvrdilo tiež. Z mnohých vecí
som sa poučila, veľa naučila, získala som nové skúsenosti, ktoré ma ženú dopredu. Som
nesmierne šťastná, že vždy keď som potrebovala poradiť a pomôcť mohla som sa obrátiť
na Vás, občanov. Strávili sme spolu krásne chvíle či to bolo pri rôznych kultúrnych
podujatiach, kde sme sa zabávali, alebo naopak pri rôznych brigádach, kde sme spoločnou
prácou zveľaďovali našu obec.
Za toto všetko Vám, vážení spoluobčania veľmi pekne ďakujem. Poďakovať by som sa
chcela aj ľuďom, ktorí pracujú v občianskych združeniach v obci, ktorí venujú svoj voľný
čas organizácii rôznych podujatí pre všetkých občanov v našej obci.
Dúfam, že tento trend našich stretnutí vydrží a do konca roka sa pri obecných
akciách ešte stretneme.
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň

Komunálne voľby
V tomto roku 2014 nás čakajú ešte jedny voľby, síce ako posledné v tomto roku, ale o to dôležitejšie.
Pôjde o komunálne voľby, v ktorých si občania budú vyberať svojich zástupcov spomedzi kandidátov na
poslancov, a taktiež si budú voliť starostu obce.
Svoje volebné právo si budete môcť uplatniť 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.
v Kultúrnom dome v Gáni. Vo volebnej miestnosti obdržíte od členov komisie dva hlasovacie lístky, a to
hlasovací lístok na starostu obce a hlasovací lístok na poslancov obce.
Krúžkovať sa bude jeden kandidát na starostu obce a 7 kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva.
V našej obce sa o post starostu uchádzajú:
1. Denisa Ivančíková, Mgr., 38 r., starostka obce, Gáň 45, nezávislý kandidát
2. Anna Kivarothová, Ing., 46 r., pedagóg, Gáň 289, SMER - SD
Za poslanca do obecného zastupiteľstva sa uchádzajú:
1.

Michal Blaho, Ing., 27 r., vedecký pracovník, Gáň 19, nezávislý kandidát

2.

Jana Dovinová, Ing., 51 r., enviromentálna a bezpečnostná inžinierka, Gáň 24, SDS

3.

František Jankovič, Ing., 48 r., technik, Gáň 113, nezávislý kandidát

4.

Miriam Jarošová, Mgr., 45r., meteorologička, Gáň 54, SMER – SD

5.

Igor Kianička, 40 r., živnostník, Gáň 203, SMER – SD

6.

Miroslav Klimek, Dr. Ing., 56 r., ekonóm, Gáň 134, SMER – SD

7.

Ladislav Kollár, 43 r., elektrotechnik, Gáň 115, KDH

8.

Jozef Lipovský, Ing., 33 r., telekomunikačný technik, Gáň 310, nezávislý kandidát

9.

Miloš Macala, 52 r., masér, Gáň 55, SMER – SD

10. Barbora Pekarová, Mgr., 28 r., policajtka, Gáň 270, nezávislý kandidát
11. Rudolf Radimák, Ing., 68 r., dôchodca, Gáň 101, nezávislý kandidát
12. Anton Tibenský, 58 r., technik, Gáň 116, nezávislý kandidát
13.

Mária Valentová, JUDr., 25 r., právnička, Gáň 346, nezávislý kandidát

14.

Mário Zuberec, 26 r., skladník, Gáň 283, SMER – SD
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Máme nové ihriská...
Dokončenie ihrísk na miestnom ihrisku
Počas tohto roka sa na miestnom ihrisku dokončili dve stavby, a to multifunkčné ihrisko a volejbalové ihriská.
Slávnostné otvorenie a danie do užívania sa uskutočnilo dňa 2. augusta 2014, kedy občianske združenie Mládež Gáň
v spolupráci s obcou zorganizovalo turnaj v plážovom volejbale a vo futbale.

Multifunkčné ihrisko
Výstavba multifunkčného ihriska začala 1. júna
2012. V rámci verejného obstarávania sa o výstavbu
multifunkčného ihriska uchádzalo 9 firiem, spomedzi
ktorých vyhralo združenie dodávateľov ASTRIUM
s.r.o. Šaľa a AVA-stav s.r.o.
Galanta. Zmluva
s dodávateľom bola podpísaná 30.04.2012 a stavenisko
bolo odovzdané dodávateľovi dňa 29.05.2012. Stavba
bola dokončená a prevzatá dňa
28.04.2014
a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané dňa 13.06.2014.
Rozpočtové náklady na realizáciu stavby boli
preplatené vo výške 87.598,80 €. Projekt výstavby
multifunkčného ihriska bude prefinancovaný cez MAS
Dudváh, odkiaľ budeme mať refundovanú sumu
73.999,00 €. Multifunkčné ihrisko sa môže využívať na
nasledovné športy: futbal, nohejbal, volejbal, tenis a
basketbal.

Volejbalové ihrisko
Výstavba volejbalových ihrísk sa začala ešte v roku
2013. Práce boli prerušené a v roku 2014 pokračovali až po
schválení rozpočtu obce v mesiaci máj. Obec toto ihrisko
realizovala svojpomocne za pomoci nadšencov volejbalu.
Ihrisko sme dokončili v mesiaci júl. Investičné náklady na
výstavbu týchto ihrísk boli vo výške 19.546,82 €. Táto suma
zahŕňa: drvený betón, výkopové práce, projekt, vytýčenie
a geometrický plán, piesok, obrubníky, geotextília, zámková
dlažba – terénne úpravy, volejbalová súprava stĺpov.
Touto cestou sa chcem poďakovať p. Regenovi
z Veľkej Mače, ktorý nám pomohol pri terénnych úpravách,
čistení okolia a rozhŕňaní jednotlivých vrstiev ihriska bez
nároku na odmenu a samozrejme nesmiem zabudnúť na
občanov a nadšencov volejbalu, ktorí taktiež veľkou mierou
prispeli k realizácii volejbalových ihrísk.
Ešte raz Vám patrí veľké ĎAKUJEM.
Verím, že tieto ihriská skvalitnia úroveň športového
vyžitia všetkých vekových kategórií a dúfam, že všetci
spoločne oceníme a budeme chrániť tento majetok pred
poškodením.
Info OcÚ
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Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Dňa 21. augusta 2014 sa uskutočnilo dvadsiate siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa prijali nasledovné
uznesenia:
Uznesenie č. 306/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, na základe listov doručených Obecnému úradu v Gáni zo dňa 21.7.2014
zaevidovaných pod číslom 275/2014, 276/2014 a 277/2014, adresovaných Obecnému zastupiteľstvu obce Gáň Mgr. Antonom
Horníkom MPH, trvale bytom Gáň č. 61, 924 01 Gáň vo veci nespokojnosti s konaním štatutárneho orgánu obce
- A) Zriaďuje komisiu na prešetrenie sťažností v nasledovnom zložení: Mgr. Miriam Jarošová, Ing. Jozef Lipovský, Viera Horváthová,
Ing. Ružena Lukáčová - s hlasom poradným
A. B) Ž i a d a Starostku obce po obdržaní zápisnice za účelom prerokovania zistených skutočností komisiou na prešetrenie sťažností
zvolať Obecné zastupiteľstvo obce Gáň do 9. októbra 2014.
Uznesenie č. 307/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A. b e r i e na vedomie Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Gáň ku dňu 21.8.2014
B. s c h v a ľ u j e ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.: 284/2014, 288/2014, 290/2014, 291/2014, 292/2014,
293/2014, 294/2014, 295/2014, 296/2014, 297/2014, 298/2014, 299/2014, 300/2014, 301/2014, 302/2014, 303/2014, 304/2014,
305/2014
ponechať v sledovaní úlohy schválené uznesením č.:
36/2011 - úloha trvalá
73/2011 - termín – najbližšie zasadnutie OZ
70/2011 - úloha trvalá
93/2011 - úloha trvalá
101/2012 - úloha trvalá
187/2012 - úloha trvalá
Uznesenie č. 308/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
B e r i e na vedomie záznam z kontroly čerpania výdavkov obce Gáň za odvoz a uloženie odpadu
Uznesenie č. 309/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, V súlade s §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
B e r i e na vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Gáň za I. polrok 2014
Uznesenie č. 310/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, s ch v a ľ u j e zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov
rozpočtovým Opatrením č. 1/2014 v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 písm. b) 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 1.Zmena rozpočtu
Rozpočet na 1.Zmena rozpočtu
2014 v €
na rok 2014 v €
rok 2014 v € na rok 2014 v €
Bežné výdavky
438.099,00
462.674,00
Bežné príjmy
503.319,00
503.319,00
Kapitálové výdavky
174.500,00
176.500,00
Kapitálové príjmy
0,00
0,00
Finančné operácie
0,00
0,00
Finančné operácie
109.280,00
135.855,00
Výdavky spolu
612.599,00
639.174,00
Príjmy spolu
612.599,00
639.174,00
1.

2.

S pripomienkou
Program: Telovýchova a šport, Program 0902, rozpočtová skladba 637004 Všeobecné služby sa navzšuje zo 700,00 € na 2.700,00 €
Dôvod: Nakoľko dochádza k poškodzovaniu majetku spoločnosti VEGET Gáň – vybudovanie sieťovej zábrany za basketbalovým
košom na detskom ihrisku v časti Brakoň
Program: 0701 Správa a údržba pozemných komunikácii, rozpočtová skladba 635006, Rutinná a štandardná údržba sa navyšuje
z 500,00 € na 1.500,00 €. Betónová dočasná oprava výtlkov mostného telesa v časti Brakoň
Uznesenie č. 311/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, s c h v a ľ u j e príspevok z rozpočtu obce Gáň pre občana na zakúpený
kompostér vo výške 50% z ceny kompostéru
Uznesenie č. 312/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, v zmysle §11 ods. 3, bod c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e počet poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie roky 2014-2018 na 5
poslancov. Nakoľko len 2 poslanci hlasovali „za“ Uznesenie prijaté nebolo.
Uznesenie č. 313/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, v súlade s ustanovením §11 ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obednom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením §9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov u r č u j e na volebné obdobie rokov 2014 - 2018 jeden volebný obvod pre celú obec
Gáň so 7 poslancami. Ž i a d a starostu obce v súlade s §9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov zabezpečiť zverejnenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich
volí do 11.9.2014 spôsobom v mieste obvyklom.
Uznesenie č. 314/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, v súlade s ustanovením §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy s c h v a ľ u j e zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry od 1.1.2015.
Uznesenie č. 315/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň, v súlade s §140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: a) v o l í za prísediaceho Okresného súdu v Galante na funkčné obdobie
2014 - 2018 Mgr. Denisu Ivančíkovú; b) poveruje starostku obce vydať zvolenému prísediacemu Osvedčenie o zvolení za
prísediaceho Okresného súdu v Galante na funkčné obdobie 2017 – 2018. Nakoľko len 1 poslanec hlasoval „za“ Uznesenie prijaté
nebolo.
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Uznesenie č. 316/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň s c h v a ľ u j e zámer prenajať majetok obce parc. č. 198-orná pôda podľa
§9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou nájomnej zmluvy v prospech Ing.
Štefana Rakického – AGRO-MATÚŠKOVO
Uznesenie č. 317/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň s ch v a ľ u j e zámer prenajať majetok obce parc. č. 267-orná pôda a p. č.
268 – orná pôda podľa §9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou nájomnej
zmluvy v prospech Ing. Vincenta Iványiho – AGRISEM, Galanta
Uznesenie č. 318/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň s ch v a ľ u j e zámer prenajať majetok obce parc. č. 197-orná pôda podľa
§9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou nájomnej zmluvy v prospech František
Kiss – SHR, Kajal
Uznesenie č. 319/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň b e r i e na vedomie predloženú informáciu týkajúcu sa pripravovanej
rekonštrukcie chodníka od MŠ po železničnú stanicu, zároveň s c h v a ľ u j e projektovú dokumentáciu k uvedenému zámeru a
ž i a d a starostku obce začať stavebné konanie.
Info OcÚ
Inf OcÚ

V prvú septembrovú sobotu sme sa opäť zišli na futbalovom ihrisku, aby sme spoločne strávili obecné
slávnosti. Prípravy prebiehali od rána, keďže presne napoludnie starostka obce Mgr. Denisa Ivančíková
zahájila začiatok súťaže vo varení gulášu a urobila slávnostný výkop v zábavnom futbale. Medzi polčasmi sme
si mohli merať sily v držaní „krígľa“ piva, v ťahaní vína na jeden nádych či v rýchlosti pitia piva.
Svoje umenie nám predviedli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru ukážkami hasenia ohňa.
Popoludnie nám prišli spríjemniť svojimi piesňami Pustakerčanka, superstáristi - Peter Šrámek, Pavlína
Ištvancová a skupina Exil.
Nezabudli sme ani na tých najmenších, naše deti, kvôli ktorým prišli medzi nás animátori. Detičkám
skrášlili tváričky maľovaním či ich zaujali zaujímavými hrami. Pre tých ktorým sa súťažiť nechcelo, bol
pripravený skákací hrad či bludisko.
Detské popoludnie sme ukončili prekvapením, ktoré pripravili pre deti hasiči v podobe peny. Pena sa
stala pre deti na chvíľočku malým kúpaliskom.
Toto všetko sprevádzala vôňa z 11 kotlíkov, v ktorých sa varil guláš. Členovia náhodne vybranej poroty
mali ťažkú úlohu, aby z tých rôznorodých chutí vybrali tie „naj“. Nakoniec si ceny za najlepší guláš odniesli
PLSG – rodina Suchopová, Poľovnícke združenie Hubert Nebojsa a Takáč family.
Veríme, že o rok sa znovu stretneme pri chutnom guláši a dobrej zábave.
Info OcÚ
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Leto a prázdniny sú už neodvratne za nami. Všetci sme si príjemne oddýchli a s chuťou, radosťou a
nadšením vstúpili do ďalšieho školského roka. Brány našej Materskej školy v Gáni tento rok prekročilo 37
detičiek vo veku od 2,5 do 6 rokov.
V školskom roku 2014/2015 máme opäť dve triedy; detičky mladšej a deti staršej vekovej kategórie.
Prioritou práce materskej školy je dieťa. Dieťa, so všetkými svojimi záujmami, potrebami a hlavne svojou
individualitou. Práve preto je koncepcia materskej školy založená v prvom a poslednom rade na deťoch a ich
šťastne prežitom detstve v materskej škole.
Spoločne pracujeme na tom, aby sa u detí čo najprirodzenejšou formou rozvíjala reč s ich celkovými
komunikačnými schopnosťami, a taktiež jemná i hrubá motorika. Pani učiteľky sa deti snažia naučiť presne
vyjadriť svoje pocity a myšlienky, aby sa neskôr dokázali presadiť v skupine rovesníkov, a tak sa stali
sebavedomou osobnosťou. Najvýznamnejším
prostriedkom práce pani učiteliek a detí je hra,
ktorá stimuluje deti k nadobúdaniu poznatkov
a hodnôt, ktoré deťom zabezpečia ďalšiu
sebarealizáciu v spoločnosti. Takto sa vlastne
deti v materskej škole pripravujú na úspešný štart
do života školáka. V tomto školskom roku sa na
vstup do základnej školy pripravuje až 12 detí
z veľkej triedy.
Hádam najťažším obdobím v živote
škôlkara je jeho nástup do materskej školy
a odlúčenie od rodičov. Je to krok, ktorý je veľmi
dôležitý a významný ako pre začínajúceho
škôlkara tak aj pre jeho rodičov. Veď ako vraví významný francúzsky psychológ Marcel Rufo: „Odlúčenie je
potrebné preto, aby sme vlastnili svoje JA, ktoré nám umožňuje vytvárať nové väzby, nové vzťahy a žiť svoj
život“. Slzičky po pár dňoch však pominú a detičky sa v novom prostredí čoskoro zadaptujú. To, aby bol tento čas
čo najkratší, si prajú nielen rodičia, ale aj my pani učiteľky hlavne preto, aby sme mohli každé ráno vidieť vo
dverách usmiate tváričky.
Ako každý rok, aj v tomto školskom
roku má materská škola pre deti, ale aj ich
rodičov pripravenú širokú paletu akcií,
akou je napríklad vyrezávanie tekvičiek,
pečenie medovníkov, návšteva dopravného
ihriska, divadla a veľa, veľa ďalších...
Deťom aj v tomto školskom roku
želáme, aby v našej spoločnej materskej
škole prežívali krásne chvíle a rodičom veľa
trpezlivosti pri prekonávaní malých
i väčších
starostí
s ich
škôlkarmi.
V materskej škole všetci spolu prežívame
časť nášho života, ktorý nám prinesie
pozitívne
naladenie
a nezabudnuteľné
spomienky na tieto chvíle...
Alexandra Fóková
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Zdravím skalných čitateľov a podporovateľov OZ Mládež Gáň. Upršané leto je na konci, a tak by som Vám rád
priblížil posledné 3 mesiace práce nášho združenia. Leto sme privítali mimoriadne vydarenou akciou, a to
Splavom Hrona. Za účasti takmer 50 ľudí sme sa v sobotu 5. Júla 2014 vybrali autobusom na našu štartovaciu
čiaru do Nemeckej, kde sme po krátkej inštruktáži nasadli do kanoe alebo raftov a pustili sa dole prúdom. Privítala
nás krásna krajina a po asi šiestich hodinách pádlovania sme sa dostali do cieľa prvej etapy nášho výletu, kde sme
aj prespali. Večerné opekanie a spievanie pesničiek pri ohni už tradične patria ku koloritu splavov, a tak sme ich
absolvovali aj my. Druhý deň ráno nás čakal finálny špurt do cieľa vo Zvolene. Slniečko konečne prestalo
štrajkovať a my sme sa príjemným dňom stráveným na vode konečne dočkali tej neopakovateľnej atmosféry. Keď
do cieľa prišli všetci účastníci, nasadli sme do autobusu a so super zážitkami odchádzali domov. Akcia bola
vyhodnotená ako nadmieru úspešná a sme radi, že sme dostali od účastníkov už rok dopredu prísľuby účasti na
ďalšom ročníku.
Naše združenie bolo vytvorené za účelom
pomoci obci či už organizovaním verejnoprospešných
akcií, akcií športového charakteru či kultúrnych
podujatí. Preto sme neváhali prispieť svojimi silami pri
brigádach k novým beach-volejbalovým ihriskám, na
ktoré obec vyčlenila financie z rozpočtu. Po pár
týždňoch práce sme sa dočkali vytúženého výsledku.
Keďže ihriská boli pripravené, rozhodli sme sa pustiť do
organizácie turnaja v plážovom volejbale, ktorý bol spojený
s turnajom vo futbale na multifunkčnom ihrisku. V sobotu 2. augusta 2014 ráno sa zišli priaznivci týchto dvoch športov
a začalo sa súťaženie. Krásny slnečný deň, vyše 60 súťažiacich a príjemná atmosféra spravili z tohto podujatia o pohár
Starostu obce, dúfame, že prvý ročník vydarenej a dlhotrvajúcej tradície. Víťazmi sa vo futbalovej časti stali mladí gánski
dorastenci a súťaž plážových volejbalových zmiešaných trojíc vyhrali naši dobrí priatelia z podobného združenia zo
Serede.
Ďalšou akciou organizovanou naším združením bol v sobotu deviateho augusta výlet do Budapešti, kde sme
navštívili tropikárium a ZOO Budapešť. Dva autobusy, 115 ľudí všetkých vekových kategórií a znova krásne počasie,
presne to bol prísľub príjemného dňa stráveného v spoločnosti priateľov. V tento deň sme teda videli takmer všetko, čo
na našej planéte v rámci živočíšnej ríše žije. Od žralokov, rají, korytnačiek cez mačkovité šelmy, slony, nosorožce či
hrochy. Zo zvierat sa tešili hlavne deti ale i my sme si prišli na svoje. Na konci dňa sme sa zišli pri autobusoch
a pokračovali domov. Pri návrate domov sme dostali veľa otázok či rád na ďalšie akcie, ktoré by sme chceli zorganizovať.
Poslednou akciou ktorú spomeniem v tomto článku je turistika. 27. Septembra 2014 sa uskutočnil zájazd do
Terchovej, ktorého hlavným cieľom bol výstup na Rozsutec. Neprivítalo nás síce pekné počasie, ale my sme si s tým
poradili. Takmer 50 ľudí, ktorí sa s nami vydalo po chodníčkoch v lesoch okolo Terchovej nemohlo ľutovať. Tí zdatnejší
z nás zvládli výstup na oba Rozsutce, ale o to v tento deň nešlo. Išlo o chvíle strávené v spoločnosti priateľov a známych.
To sa aj napriek zlému počasiu podarilo, hoci sme boli na konci špinaví a celí od blata. Plní zážitkov sme sa zišli v dedine
a nastúpili do pristaveného autobusu. Cesta domov bola dlhá, ale aj tú sme zvládli. Tešíme sa na ďalšie úspešné akcie.
Najbližšie nás čaká Katarínska zábava, ktorá sa uskutoční 22. novembra 2014 a radi by sme zvládli i jednu lyžovačku.
Avšak o tej Vás budeme informovať v závislosti od počasia a snehovej situácie na našich horách.
Michael Lancz

Bola horúca augustová nedeľa. Na sušiaku visel hokejový dres a „štucne“, pod sušiakom sa vyhrievali korčule. Hokejka
zaparkovaná tesne vedľa hrablí. Má trvalú pohotovosť! Čo ak by sa náhodou uvoľnil termín v hale! Takto a možno podobne to vyzeralo
u zanietencov ľadového hokeja počas celého leta. Dnešné technické možnosti dovoľujú užívať si tento kolektívny šport celoročne.
OZ hokej Gáň organizuje pravidelne stretnutia fanúšikov
ľadového hokeja a umožňuje amatérskym hráčom udržať sa
celoročne vo forme. Snaha OZ bola tento rok podporená i
dotáciou z rozpočtu obce, za ktorú touto cestou ďakujeme.
V svojej činnosti plánujeme pokračovať. V roku 2015
počas jarných prázdnin pripravujeme jednodňový výlet na ľadovú
plochu, ktorý bude určený pre celé rodiny a bude mať zaujímavý
program.
Ak máte záujem si spolu s nami zašportovať, radi vás
privítame v priestoroch Zimného štadióna Trnava, kde každú nedeľu od 20.00 hod. je ľadová plocha vyhradená pre OZ hokej Gáň.
Informovať o stretnutiach sa môžete u p. Richarda Grella č. d. 169 /riki.grell@gmail.com alebo telefonicky na t.č.0905 222 112/.
Richard Grell
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Rok 2014 sa pre Dobrovoľný hasičský zbor v Gáni niesol v športovom duchu,
a tak isto v spolupráci pri organizovaní jednotlivých podujatí. Začiatkom roka bola
občianskemu združeniu poskytnutá dotácia Ministerstva Vnútra slovenskej republiky,
z ktorej bola zakúpená hasičská technika na zásah pri živelných pohromách.
Z minuloročnej dotácie bola zakúpená nová športová prenosná striekačka, ktorá
pomohla zvýšiť konkurencieschopnosť medzi ostatnými DHZ. Preto by sme sa chceli
touto cestou poďakovať obci.
DHZ sa tento rok zúčastnil na obecnej brigáde pri čistení
brakoňského cintorína, pri stavbe a úprave okolia nového beachvolejbalového ihriska, taktiež spolupracovalo aj pri organizovaní
obecných slávností.
Prejdime teraz na športovú časť DHZ. Prvá súťaž na ktorej sme
sa zúčastnili, bola nočná súťaž vo Veľkých Úľanoch, kde sme súťažili
v dvoch kategóriách muži aj ženy. Neskôr sa to už rozbehlo ďalšími
súťažami či v Sládkovičove, Voderadoch, v Blatnom, v Dvorníkoch a
v Pate. Tento rok sa jeden člen z nášho zboru zúčastnil súťaže II.
ročníka nočnej hasičskej súťaže o železného hasiča v Abraháme. Vo
svojej kategórii sa umiestnil na 10. mieste z 18 súťažiacich. Naše prvé
tohtoročné úspechy sa začali na súťaži vo Váhovciach, kde súťažilo
8 mužských družstiev a 2 ženské družstvá. Súťažilo sa v štafete a v požiarnom útoku Požiarny útok bol rozdelený na 2
kategórie: klasika a šport. Z tejto súťaže sme si odniesli 3 cenné poháre – 1.miesto muži klasika, 2.miesto muži šport,
2.miesto ženy klasika. O týždeň neskôr sme sa rozhodli ísť na súťaž k južnej hranici štátu, a to do Sokoliec. Prebiehala v 3
kategóriách: klasika, šport1 a šport2. Náš hasičský zbor sa zúčastnil v dvoch kategóriách, a to klasika a šport2. Na začiatku
po malých neúspechoch našich žien na tejto súťaži, prišiel prvý úspech, a to 2.miesto žien v kategórií šport2. Ako to býva
zvykom na viacerých súťažiach, mužské družstvo sme doplnili o naše ženské členky. S ich pomocou sme získali 1.miesto v
kategórii muži klasika zo 14 súťažných družstiev a 3.miesto muži šport2.
Nasledovala domáca súťaž; I. ročník súťaže o POHÁR
STAROSTU OBCE GÁŇ. Zo 16 registrovaných družstiev nakoniec
bolo 20 tímov, čomu sme sa veľmi potešili. Aj keď počasie bolo
tentokrát proti nám, všetko dopadlo veľmi dobre. Pri veľkej
konkurencii sa družstvo našich mužov umiestnilo na peknom 5.mieste.
Hlavným dôvodom radosti, bol pohľad na spokojných súťažiacich a
divákov.
Prišla nám pozvánka na súťaž II. ročníka ” Veľkoúľanská 1200
–ka“. V tejto súťaži držíme prvenstvo z minulého roka, ktoré sme
chceli obhájiť. Táto súťaž je úplne iná ako ostatné, pretože sa súťaží
súťaž v držaní piva
starým spôsobom (bez športových hadíc a bez upraveného motora).
Tento rok sme mali zastúpenie v dvoch kategóriách, muži aj ženy.
naši občania
naši občania Súťaž bola hodnotená v dvoch disciplínach: v štafete a požiarnom
útoku. Ženské družstvo bolo úplným nováčikom tejto súťaže a aj
napriek tomu sa im podarilo získať bezkonkurenčné prvenstvo
obidvoch disciplínach. Mužské družstvo získalo 1.miesto v štafete
a 1.miesto v požiarnom útoku.
29. septembra 2014 sa konala okresná súťaž v Horných
Salibách a zároveň aj Spomienková súťaž. Na tejto súťaži sme sa
zúčastnili ako dve hasičské družstvá, a to ženy a muži. Ženy si domov
odniesli dva víťazné poháre za 1. miesto v okresnej súťaži a tiež 1. miesto v spomienkovej súťaži. Mužské družstvo za malé
chybičky skončilo na 4. mieste, čo tiež nie je zlé umiestnenie.
Tento rok sa konalo tiež niekoľko detských súťaži, na ktorých násujo
aj úspešne
reprezentovali naši mladí dobrovoľní
s koníkom
hasiči. Začiatkom roka to bola detská súťaž hry Plameň, ktorá sa konala v Galante. Mladí hasiči sa na tejto súťaži
umiestnili na peknom 2.mieste. Neskôr prišla súťaž v Kráľovej pri Senci, na ktorej sa umiestnili na 4. mieste. Okrem súťaží
boli aj na branných pretekoch, ktoré pozostávali z behu a plnenia rôznych disciplín pri stanovištiach. V Blatnom obsadili
mladší 3. miesto a starší 4. miesto. V Sládkovičove nás reprezentoval iba mladší kolektív, ktorý mal odbehnúť 3 km a plniť
na stanovištiach rôzne disciplíny. Tu sa umiestnil na krásnom 2. mieste.
Ak by sa našli ďalší odvážlivci, ktorí majú chuť vyskúšať niečo nové a zažiť trochu adrenalínu, ste srdečne vítaní.
Kontaktovať nás môžete na emaily hasici.gan@gmail.com, na stránke facebooku DHZ Gáň alebo osobne kontaktujte
niektorého
I. Kianička, M. Blaho, DHZ Gáň
DHZ detičlena DHZ, však nás poznáte .
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Skúška ohňom
Po úspešnej minulej sezóne sa mužstvo žiakov ocitlo pred ťažkou skúškou, tento úspech
zopakovať. Potom čo sa do vyššej vekovej kategórie presunuli 4 chlapci a mužstvo sa výrazne omladilo,
sa nám žiaľ nepodarilo postúpiť medzi najlepších 10 tímov, keď sme v našej základnej skupine obsadili
3. miesto. Ďalej nás opustili Škvarek Tomáš, ktorý skúša šťastie v treťoligovej Galante a Komačka
Patrik, ktorého Sereď bohužiaľ neuvoľnila pre potreby nášho tímu aj pre túto sezónu. Vekový rozdiel,
hlavne čo sa týka fyzických predpokladov a schopností bol viditeľný. Doprevádzali ho individuálne
chyby a nepresnosti, ktoré sa nám však darí postupne odstraňovať a tým pripraviť žiakov na posun do
vyššej kategórie do dorastu. Ako som už spomínal, pre nás však výsledky nie sú dôležité. Dôležité je
odísť z ihriska aj po prehratom zápase so vztýčenou hlavou a s pocitom, že som spravil všetko preto,
aby som úspešný ja a v prvom rade môj tím. Až na zopár prípadov sme s výkonmi chlapcov v tomto
smere spokojní.
V letnej príprave 2014/15 žiaci odohrali tieto zápasy:
Gáň - Dolná Streda 1-9 Gól: Komačka
Gáň - Matúškovo
20-4 MALÉ IHRISKO
Matúškovo - Gáň
1-10 Góly: Voros Kevin3, Polgár 3,
Šipkovský 2, Bedecs 18, Vlček 13
Gáň - Pata
0-6
Veľká Mača - Gáň 6-1 Gól: Šipkovský8
Gáň -Veľká Mača 0-3
Gáň - Vozokany
7-0 Góly: Žuškovič 3, Koday 12,
Tóth 11, Valenský 17,
Voros Kevin 9

Do tejto sezóny sme vstúpili
s novinkou,
kde
každý
z chlapcov
nosí
svoje
obľúbené číslo dresu. Za
mojich čias sme takúto
možnosť nemali 
Káder pre sezónu 2014/2015:
1 Kiliany Andrej
22 Ujlacký Samo
2 Renáč Erik
3 Renáč Adrián
4 Linek Filip
5 Polgár Martin
6 Vörös Mano
7 Horák Lukáš
8 Šipkovský Miloš
9 Vörös Kevin
10 Dančo Dávid
11 Tóth Erik
12 Koday René
13 Vlček Adam
14 Žuškovič Róbert
15 Kanko Tomáš
17 Valenský Marián

Sme radi že sme konečne mohli využiť
multifunkčné ihrisko, či už v tréningovom
procese alebo v zápase s Matúškovom.
Pred prvým súťažným zápasom si chlapci
tajným hlasovaním volili svojho kapitána.
Kapitánom pre najbližšiu sezónu sa stal
Filip Linek. S touto voľbou som aj ja
osobne spokojný, pretože viem aký má
prístup a verím, že ho táto „funkcia“
posunie ešte ďalej.

SEZÓNA 2014/2015 JESEŇ
Gáň - Sládkovičovo 0-3
Gáň - Pusté Úľany 3-3 Góly: Linek, Šipkovský, Horák
Abrahám - Gáň
4-1 Gól: Polgár
Pusté Úľany - Gáň 0-4 Góly: Horák 2, Vlček, Žuškovič
Gáň - Abrahám
2-2 Góly: Horák, Polgár
Sládkovičovo - Gáň 3-0

18 Bedecs Filip

Tabuľka základnej časti
Por.

Družstvo

Z

V

R

P

Skóre

Body

+/-

1

FK Slavoj Sládkovičovo

6

6

0

0

26 : 2

18

9

2

OFK Abrahám Hoste

6

3

1

2

13 : 9

10

1

3

FK Slovan Gáň

6

1

2

3

10 : 15

5

-4

4

ŠK TOP Pusté Úľany

6

0

1

5

6 : 29

1

-8

V ďalšej fáze súťaže sa naši chlapci stretnú so súpermi z Dolnej Stredy, Pustých Úľan, Topoľnice, Paty,
Mostovej, Veľkých Úľan, Vozokán a Čiernej Vody. S niektorými z týchto tímov sa stretneme prvý krát, načo sa
tešíme. Spoznáme nové prostredie, nových ľudí a verím, že si z týchto zápasov odnesieme zážitky a skúsenosti, ktoré
nám do budúcnosti pomôžu.
Dorastenecké mužstvo, ktoré sa dalo dokopy pred začiatkom tejto sezóny začalo takisto svoju súťaž pod
vedením Justina Strapáča. Keďže disponujeme aj tu veľmi mladým kádrom, výsledky sa zdajú byť dosť zlé. Treba si
však pripomenúť, že aj v tejto kategórii je rozhodujúcim faktorom vek a s ním spojené fyzické predpoklady
jednotlivých hráčov. Hrať vo veku 15-16 rokov proti dospelým chlapom nie je jednoduché a je len na našich
chlapcoch ako sa s tým všetkým vysporiadajú. Hlavne vo vlastných hlavách. Zo súčasného kádra po tejto sezóne
neodchádza ani jeden hráč, a preto je dôležité vydržať a výsledky sa dostavia.
Napriek podmienkam ktoré máme, naďalej pracujeme a snažíme sa z chlapcov vychovať nie futbalistov, ale
v prvom rade ľudí, ľudí ktorí vedia alebo niekedy v budúcnosti budú vedieť hrať futbal. Vytvoril sa nám silný zdravý
kolektív a dobrá partia tak u žiakov, ako aj v doraste. Reči o tom, koľko strašne veľa peňazí za svoju prácu
poberáme, by som rád vyvrátil. Dostávame 70,00 € v „čistom“ v nepravidelných intervaloch. Všetky tieto peniaze
vynakladáme či už na benzín, ktorý za ten mesiac prejazdíme, na občerstvenie pre decká, na výlety (Galandia, zápas
SR proti Taliansku v Senci,...) alebo na tréningové pomôcky. Keby sme na tom chceli zarábať, robíme to niekde
inde. Takže ľudia ktorým táto vec nedala spávať, môžu byť pokojní a nájsť si nejakú zmysluplnejšiu činnosť.

Dorastenecké
mužstvo pre
sezónu 2014/15:
Ruman Dávid,
Kača Igor,
Zuzák Branislav,
Póša Marcel,
Filipčík Jaroslav,
Regec Dávid,
Danišovič Kristián,
Farkas Kevin,
Jeskó Ladislav,
Kianička Adam,
Piroška Lóránt,
Horváth Dominik,
Horváth Filip,
Grell Martin,
Marcius Matej.

13. 10. 2014 oslávil dlhoročný hráč, tréner, fanúšik futbalu a v prvom rade môj otec Justin Strapáč okrúhlych 50 rokov. Aj touto
cestou by som mu chcel v mene mojom a mene oboch mládežníckych mužstiev FK Slovan Gáň poďakovať, zablahoželať a zaželať
hlavne veľa zdravia a pevné nervy pri výchove mladých ľudí, mladých futbalistov.
Erik Strapáč
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Máloktorá obec sa môže pochváliť takým vzácnym románskym kostolíkom, aký
máme my v Gáni, ktorý je zároveň aj Národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963 pod
číslom 3. Je to najstaršia budova v našej obci a jediná je zapísaná ako Národná kultúrna
pamiatka. Je nositeľom urbanisticko-historických a remeselných hodnôt. Dopĺňa poznanie
o vývine rannostredovekého sakrálneho umenia Juhozápadného Slovenska. Datovanie
nášho kostolíka do 12. storočia, je všeobecné a vychádza zo Zoboskej listiny z roku 1113,
kde sa spomína „villa Gan“. /minulý rok sme slávili 900. výročie Prvej písomnej zmienky
o našej obci/. Prvým i keď nepriamym dôkazom o jeho existencii sú záznamy pápežských
„decimátorov“ /súpis pápežských desiatkov/ z r. 1332-37, keď bola obec /de Inang –
Guan/ sídlom fary, pravdepodobne s filiálkami Brakoň a Nebojsa. Vtedajší farár sa volal
Geogius. Kostolík bol zasvätený sv. Ondrejovi, apoštolovi.
Schátraný kostolík dal v roku 1745 na vlastné náklady obnoviť miestny šľachtic Juraj
Pacer / Patzer, Pacera/. Pri tejto príležitosti bolo zmenené aj patrocínium Svätého Ondreja
a kostol bol požehnaný ku cti Ježiša, Márie a svätého Jozefa, /Svätá Rodina – prvá nedeľa
po Vianociach – hody/.
Na budúci rok budeme sláviť 270. Výročie jeho obnovenia
a zmeny patrocínia na Svätú Rodinu.
Po dlhej a náročnej papierovej príprave a vykonaní všetkých predpísaných
výskumov /pamiatkový a reštaurátorský, archeologický, atď./, so súhlasom Krajského
pamiatkového úradu v Trnave, sme začali práce na exteriéri farského kostola, ktoré po
výberovom konaní vykonáva firma Re Art – reštaurátorský Ateliér z Veľkého Kýra, Erik
Bolfa odborný reštaurátor – konzervátor, majiteľ firmy.
Reštaurátorský dozor vykonáva Mgr. Art. František Šmigrovský, člen Komory
reštaurátorov. Pamiatkarsky dozor z Krajského pamiatkového úradu v Trnave vykonáva
Mgr. Arch. Rastislav Petrovič. Po dokončení exteriéru sa na budúci rok plánuje vykonať aj
obnova jeho interiéru. Sú to veľmi komplikované a náročné práce nie len finančne.
Preto sa na Vás obraciam najprv s vďakou za Vašu doterajšiu štedrosť a s prosbou o ďalšiu pomoc pri jeho oprave a zveľadení.
A aj takto poďakujme Pánu Bohu za všetky dobrodenia a duchovné dary, ktoré dostávame prostredníctvom nášho kostola od
Pána Boha. Miestna farská obec sama, vlastnými silami nedokáže financovať jeho náročnú obnovu. Je majetkom nás všetkých.
Kňaz je len jeho dočasným správcom, ktorý je zaň zodpovedný.
Pane! Vo svojej dobrote dal si nám chrám, aby sme v jednote zhromaždení doňho prichádzali chváliť Tvoju veľkosť a lásku.
.Roky už ho nahlodali, ale nezatvorili srdcia kresťanov. Tvoj dom je aj našim domom. V ňom ti ďakujeme za naše dni, Tvoje dni,
sviatočné i všedné, ktoré napĺňaš svojím požehnaním. Dávaš nám, čo potrebujeme k životu časnému i večnému- Dívaš sa nám
celý, aby si nás naučil dávať. Nech každý príspevok na obnovu chrámu pomôže obnoviť aj nás. Ďakujem Vám za vašu štedrosť.
Ak máte záujem môžete prispieť finančne na jeho obnovu. Číslo farského účtu: 4 210 203 904/3100 SBERBANK Galanta.
Mgr. Miroslav Kováč

Kostol Svätej Rodiny v Gáni
Chrám je vo všetkých náboženstvách posvätné miesto, kde sa ľuďom sprítomňuje Boh. Vďaka chrámu prichádza človek do
styku s Bohom. Podobne ako proroci aj Pán Ježiš Kristus prejavuje voči chrámu veľmi hlbokú úctu. Dom, kde bývame je náš malý dom,
kostol je dom Boží i náš veľký, spoločný domov, kde sa stretáme s naším Nebeským Otcom, aby sme ho oslavovali spolu s našimi
blížnymi, bratmi a sestrami. Tu k nám hovorí Boh, tu nachádzame pokoj pre svoju dešu i srdce, čerpáme posilu. Vriaci sa zhromažďujú
v kostole k vysluhovaniu Eucharistie pod vedením kňaza, aby tam prijímali sviatosti, počúvali Božie slovo a spoločne sa modlili.
Pripomína večeradlo, v ktorom lámanie a prijímanie eucharistického chleba zjednocuje veriacich s Kristom a medzi sebou navzájom.
Takto je symbolom jednoty Božieho ľudu, tvoriaceho jedno mystické telo, ktorého Hlavou je Ježiš Kristus a my sme jeho údy. Kostol,
vybudovaný z mnohých kameňov, tehál, je znakom všeobecnej Cirkvi, zloženej z mnohých pokrstených veriacich ako zo živých
kameňov. Svojou veľkosťou, ktorá je nápadná a bijúca do očí, a svojím vzhľadom je znakom, ktorý prebúdza svedomie ľudí zo spánku.
Pripomína zmysel ľudského života, ako aj jeho posledný cieľ. Ako znak nadzemských skutočností pripomína nebo, svätyňu boha, je
bránou do neba. V živote veriaceho človeka má kostol dôležitú úlohu. Je to posvätné miesto, kde medzi nami býva sám Boh,
v Najsvätejšej Eucharistii. Každý kostol má jedinečnú vlastnosť v tom, že je to najkrajšia budova v meste alebo obci /mala by byť/.
Práve v tejto kráse je vyjadrená túžba ľudí postaviť na slávu Boha a pre Ježišovu prítomnosť to najkrajšie, čo dokáže ľudský génius.
Preto bolo v minulosti a je aj v prítomnosti prianím všetkých architektov, aby raz mohli naprojektovať kostol. Je to zároveň aj
požiadavka ľudského ducha. Veď do kostola vchádzame preto, aby sme objavili nový svet, novú atmosféru. Preto nemôže byť ako naše
domy. Musí byť úplne iný, lebo je to miesto stretnutia človeka s Bohom a človeka s iným človekom. Vážme si náš farský kostol,
v ktorom ste sa mnohí stali Božími deťmi. Má byť dôstojným príbytkom Boha a preto sme sa pustili do jeho obnovy a zveľadenia. Je
obrazom našej obce a jej občanov. Aj turisti, keď prídu do mesta, alebo na nejakú dedinu obdivujú kultúrne pamiatky a najmä kostoly.
A podľa nich si vytvoria obraz, aký sú v nej ľudia.
Mgr. Miroslav Kováč
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NAŠE NOVINY

September je mesiac, v ktorom si železničiari na Slovensku rôznymi akciami pripomínajú svoj sviatok, Deň
železničiarov. História železničiarskeho sviatku sa začala odvíjať v roku 1954. Tento rok si 60. výročie pripomenuli aj
pracovníci železníc 15. ročníkom medzinárodného minifutbalového turnaja, organizovaného ZV OZŽ Galanta v obci Gáň
na miestnom novovybudovanom ihrisku s umelým povrchom. Prezliekli svoje
uniformy za športové dresy a s chuťou si zmerali sily s mužstvami zo Slovenska,
Čiech a Maďarska. Najviac sa darilo mužstvu železničiarov z Čadce, ktoré si
odnieslo víťazstvo a zároveň aj putovný pohár . Na ďalších miestach skončili
usporiadajúca Galanta, Szob, Púchov a Brno.
Tak ako to býva pri športe, niektoré mužstvá odchádzali s radosťou
z víťazstva, niektoré sklamané z prehry, ale dôležité je, že zvíťazil šport a
priateľský duch. Turnaj prebiehal tradične ako po predchádzajúce roky pod
názvom ProLogis Cup. Firme ProLogis Slovakia patrí veľká vďaka.
Bez jej sponzorského príspevku by sa táto vydarená akcia dala veľmi ťažko zorganizovať. Okrem futbalu si účastníci pri
občerstvení vymenili pracovné skúsenosti, viedli priateľské rozhovory a prejavili záujem zúčastniť sa na ďalšom futbalovom
podujatí v malebnej obci Gáň.
Dúfame, že 15. ročník tohto tradičného podujatia nebol posledný a o rok sa opäť stretneme, aby sme náš
„železničiarsky sviatok“ oslávili športom.
Jozef Bednár

SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

November 2014:

JUBILANTI

Kultúrne podujatia
- uvítanie detí
- Katarínska zábava
- Divadelné predstavenie Radošinci v KD v Gáni

December 2014:

- zdobenie stromčeka – zahájenie adventu
- Mikuláš
- Vianočný koncert

Január 2015:

- Novoročný koncert

NAŠEJ OBCE:

60 – roční
Ján Ambruš
Eva Tibenská

OZNAMY

65 –ročný
Joyef Šulec

VÝZVA
Vyzývame občanov, ktorí majú voči obci nedoplatky na dani
z nehnuteľností a na miestnom poplatku za vývoz TKO, aby si
svoje nedoplatky vyrovnali najneskôr do 28.11.2014. Úhradu je
možné uskutočniť v hotovosti do pokladne OcÚ v Gáni, alebo na
účet obce č. 20726-132/0200.
Po tomto termíne budú zoznamy neplatičov zverejnené na
informačných tabuliach v obci a v najbližšom čísle Našich novín.
Inf. OcÚ

NARODILI SA
Tia

Adela

PAPÁNEKOVÁ

HROTKOVÁ
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70 - roční
Dušan Bilka
Jarolím Michalčík
Emilia Krajčovičová
75–ročný
Anton Košík
80–roční
Štefan Neština
Emil Vaculčiak
85–roční
Mária Tibenská
Edita Blahová

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
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