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Vážení spoluobčania!
Jar je tu – ten nekonečný kolobeh ročných období pokračuje a my dúfame, že sa
ani nikdy nezastaví. Ako príroda – zeleň, stromy, kry – tak aj človek je ovplyvnený
jarným slnovratom. Čakáme na teplé slnečné lúče, od ktorých si sľubujeme, že nám
vyženú bolesti z krížov a lámku z tela. Iste, to večné slniečko tento účinok má. Príroda
sa v tomto období zaodieva do nového rúcha skladajúceho sa z rôznych krásnych
farieb, s nádychom mladosti. Aj človek sa chce prírode prispôsobiť a pomôcť jej,
a preto si čistíme trávniky, striháme kríky, vysádzame rôznorodé kvetinky.
Pevne verím, že teplé slniečko nás nebude vyháňať len za prácou, ale že sa
budeme spolu viac stretávať na akciách, ktoré pre Vás obec pripravuje.
Zároveň by som Vás chcela požiadať, v prípade, že máte nejaké dobré nápady či
rady, o ktoré sa chcete podeliť aj s ostatnými občanmi, či už máte básnické vlohy
a nechcete, aby to ležalo len v šuflíku stola, neváhajte a určite nám to prineste a tým
pomôžete obohatiť Vaše - „Naše noviny“.
Ďakujem a prajem veľa úspechov v tvorivých prácach v našich záhradkách.
Mgr. Denisa Ivančíková, starostka obce Gáň

Ako dopadli voľby prezidenta SR v našej obci
Prvé kolo voľby prezidenta SR sa konalo dňa 15.03.2014. Výsledky volieb po prvom kole dopadli v našej obci
nasledovne:
Účasť na voľbách............................................................................................................... 45,99%
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov .......................... 622
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky....................................................... 281
Počet odovzdaných obálok .................................................................................................... 281
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov .............................................. 276
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Bárdos Gyula
8
2. Behýl Jozef Mgr.
3
3. Čarnogurský Ján JUDr.
3
4. Fico Róbert doc. JUDr., CSc.
88
5. Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc, FICS 4
6. Hrušovský Pavol JUDr.
19
7. Jurišta Ján PhDr.
0

8. Kiska Andrej Ing.
9. Kňažko Milan
10. Martinčko Stanislav
11. Melník Milan prof. RNDrDrSc
12. Mezenská Helena Mgr.
13. Procházka Radoslav doc. JUDr. PhD
14. Šimko Jozef JUDr.

66
22
1
0
6
58
8

Postupujúci kandidáti do druhého kola:
1. Fico Róbert doc. JUDr., CSc.
2. Kiska Andrej Ing.
Druhé kolo volieb prezidenta SR sa konalo dňa 29.03.2014.Výsledky volieb po druhom kole dopadli v našej obci
nasledovne:
Účasť na voľbách............................................................................................................... 50,98%
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov .......................... 610
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky....................................................... 311
Počet odovzdaných obálok .................................................................................................... 311
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov .............................................. 305
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Fico Róbert doc. JUDr., CSc.
136
2. Kiska Andrej Ing.
169
V našej obci sme si za prezidenta zvolili Ing. Andreja Kisku
Voľby do európskeho parlamentu
V mesiaci máj nás čakajú ďalšie voľby, ktoré sa uskutočnia dňa 24.05.2014. V týchto voľbách budeme voliť
poslancov do európskeho parlamentu. V prípade, že sa počas volieb nebudete zdržiavať doma si môžete na obecnom
úrade vyzdvihnúť voličské preukazy a to od 24.04.2014 do 22.05.2014 počas stránkových hodín.
Info OcÚ
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Dňa 20.2.2014 sa konalo ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa prijali nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 275/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
Podľa §13, ods.6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „môže starosta obce pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné..“. V zmysle §13, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení Obecné zastupiteľstvo obce Gáň. P o t v r d z u j e platnosť uznesenie OZ č. 271/20114 zo dňa 30.01.2014
Uznesenie č. 276/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A. b e r i e na vedomie Správu o plnení uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Gáň ku dňu 20.2.2014
B. s c h v a ľ u j e ukončiť sledovanie úloh schválených uznesením č.: 221/2013, 268/2013 bod 1, 272/2014, 273/2014, 274/2014
ponechať v sledovaní úlohy schválené uznesením č.:
36/2011 - úloha trvalá
70/2011 - úloha trvalá
73/2011 - termín – najbližšie zasadnutie OZ
93/2011- úloha trvalá
101/2012 - úloha trvalá
139/2012 - termín – do prevzatia a skolaudovania diela
149/2012 - termín – najbližšie zasadnutie OZ
187/2012 - úloha trvalá
222/2013 - termín – najbližšie zasadnutie OZ
268/2013 bod 2- termín – najbližšie zasadnutie OZ 271/2014 - termín – najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 277/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
Prerokovalo a v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1) písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
B e r i e na v e d o m i e Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Gáň za rok 2013 bez pripomienok
Uznesenie č. 278/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
Prerokovalo a v súlade s ustanoveniami §18f, ods. 1) písm. d)
B e r i e na v e d o m i e
Správu o výsledkoch kontroly stavu a vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľnosti v obci Gáň bez pripomienok
Uznesenie č. 279/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
B e r i e na v e d o m i e Správu o vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb, podaných na Obec Gáň v roku 2013
Uznesenie č. 280/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
V súlade s ustanovením §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
S ch v a ľ u j e
VZN č. 79/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gáň bez pripomienok
Uznesenie č. 281/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
V súlade s ustanovením §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
S ch v a ľ u j e
VZN č. 84/2014 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom
iných médií v čase volebnej kampane na území obce Gáň bez pripomienok
Uznesenie č. 282/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
A. Konštatuje, že starostkou obce predložený, Návrh viacročného rozpočtu na r. 2014-2016
 je v súlade s §10 ods. 7 zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 celkový rozpočet obce je prebytkový a z toho bežný rozpočet je prebytkový vo výške 81796 € a kapitálový rozpočet je schodkový vo
výške 184500 €
B. Schvaľuje rozpočet obce Gáň vrátane programov a podprogramov na rok 2014, kde príjmy predstavujú finančný objem 597543 € a
výdavky 597543 €
C. Berie na vedomie viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov na roky 2015-2016
Nakoľko len dvaja poslanci hlasovali za schválenie rozpočtu: Rozpočet nebol schválený
Uznesenie č. 283/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň,
S ch v a ľ u j e zámer prenajať majetok obce podľa §9a, písm. c) zákona o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou
nájomnej zmluvy v prospech Dobrovoľného hasičského zboru v Gáni
a)
b)

Uznesenie č. 284/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
B e r i e na v e d o m i e Správu o stave pozemkov získaných obcou v rámci ROEP
Ž i a d a starostku obce Miestnym šetrením zistiť mená užívateľov pozemku parciel č. 197,198 a 267 (orná pôda)
T: najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 285/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
Vychádzajúc zo záverov pracovného stretnutia konaného dňa 13.02.2014 a na základe odporúčania starostky obce
A./ n e s c h v a ľ u j e
Prenájom plochy futbalového ihriska a priestorov budovy futbalového ihriska pre Občianske združenie FC Slovan Gáň
B./ ž i a d a Starostku obce zabezpečiť - Riadnu ochranu obecného majetku, Kosenie plochy futbalového ihriska a ostatných plôch
športového areálu, Údržbu a poriadok v budove a okolí. Uznesenie prijaté nebolo.

-

Uznesenie č. 286/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
U k l a d á Hlavnej kontrolórke obce vykonať následnú finančnú kontrolu – preveriť faktúry zverejnené na webovej stránke obce:
Rok 2012, Por. č. 370/2012: Ing. Bako Jozef, CSc. – RES, Jazerná 20, Šaľa. Doručená dňa 28.12.2012. Faktúra za výkon stavebného
dozoru na stavbe multifunkčného ihriska 2.000,- €
Rok 2013 Por.č. 354/2013: A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava. Doručená dňa: 04.11.2013, Vývoz objemného
kontajnera pre občana, 589,22 €, Por. č. 307/2013: A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava. Doručená dňa: 04.11.2013,
Vývoz objemného kontajnera pre občana, 577,56 € T: najbližšie zasadnutie OZ
Uznesenie č. 287/2014 Obecné zastupiteľstvo obce Gáň
S c h v a ľ u j e Odmenu hlavnej kontrolórke obce za II. polrok 2013 vo výške 20% súčtu mesačných platov.
Info OcÚ
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Dňa 15. februára 2014 o 20.00 hodine sa v Kultúrnom dome v Gáni konal
IV. ročník Maškarného plesu, ktorý sa v našej dedinke stal určitou tradíciou.
Každoročne sa tomuto podujatiu podarí spojiť všetky vekové kategórie. Tohto
roku sa o zábavu postaral DJ Michael G. Ako inak občerstvenie bolo formou
batôžkov. Ceny získal takmer každý, nakoľko tohto roku bolo veľa naozaj
zaujímavých a prepracovaných masiek.
Víťazom blahoželáme a zúčastneným veľa nápadov do budúceho roka.

Samospráva obce Gáň pozvala dňa 16. februára 2014
v nedeľu o 15:00 hod. do Kultúrneho domu v Gáni všetky detičky,
ich rodičov a občanov na karneval pre deti . Stretnutie sa nieslo
v pokojnom duchu plnom detskej radosti a výskania. Každý sa
zabával, tancoval, pochutnával si na šiškách od našich babičiek či
potešil sa z prekvapenia v podobe odmeny za krásnu masku.
Detičkám, rodičom i občanom ďakujeme a pozývame ich i na
budúcoročné stretnutie detských masiek. Ďakujeme sponzorom
akcie – Pannon Food Slovakia a Delap Matúškovo. Mgr. Pekarová
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V jedno všedné piatkové popoludnie do našej
obce zavítal cirkus Arotti z Prahy. V kultúrnom dome
sme sa zišli malí aj veľkí a netrpezlivo sme očakávali
začiatok predstavenia. Predstavenie bolo plné ilúzií
a kúziel, pobavil nás šašo Bimbosvojimi šašovskými
kúskami, Štaflík a Špachtlička nám ukázali, že aj zo
psíkov môžu byť perfekné modelky. Vrcholom
predstavenia bola „pusa od krokodíla pre kúzelníka“.
Pre deti bol najväčší zážitok, keď mohli pohladkať
„naozajstného „ hada. Počas prestávky sme si pochutili
na cukrovej vate, ktorú nám pripravil šašo Bimbo.
Tešíme sa, kedy sa opäť v našej dedine takýto
cirkus zastaví...
Info OcÚ

Dňa 23. marca 2014 sme mali zasadanie výročnej členskej schôdze, na ktorej sme
si v tomto roku naplánovali návštevu výstav, na ktoré Vás týmto pozývame. V apríli to
bola návšteva výstavy GARDÉNIA Nitra, v máji bude FLÓRA v Bratislave, na jeseň
Jablko a Hruška v Trenčíne. Plánujeme ďalej aranžovanie kvetov. V septembri chceme
urobiť výstavu ovocia a zeleniny a kvetov, v Galante prispieť na výstavu v kaštieli,
v Seredi na regionálnu výstavu. Týmto Vás žiadam, aby ste i svojimi výpestkami
reprezentovali Obec Gáň na výstavách. Aj tento rok sme požiadali obec o dotácie. Ocenili
sme členov za ich aktívnu prácu a to: p. H. Miklóšovú a p. A. Lancza. Chceme Vás pozvať
do našich kruhov záhradkárov – členské je 6,- Eur na rok s možnosťou využitia zliav pri nákupe. Zároveň Vám
predstavujeme novú predsedkyňu ZO SZZ Gáň : p. Mgr. Miriam Jarošovú. Želám jej dobrú spoluprácu
a ústretovosť v práci.
Mária Danišovičová

Katolícka jednota Slovenska Vás pozýva aj v roku 2014 na púte podľa aktuálnej ponuky a na turistické
akcie mládeže. V minulom roku sme uskutočnili púť na Velehrad, do Šaštína a v máji a auguste boli turistické
výlety katolíckej mládeže a spevokolu. Ďakujeme za veľkú pomoc pri vedení mládeže p. F. Jankovičovi a p. M.
Kollárovej za vedenie spevokolu. Dúfame, že aj tento rok nám akcie a púte a spolupráca s obcou bude prospešná.
Zároveň by sme Vás chceli pozvať do svojich radov, nakoľko nám členstvo slabne, vstupné 1,- €. Ďakujem Vám

Mária Danišovičová
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Opäť sa Vám prihovárame spoza bráničky našej materskej školy aby sme sa s Vami podelili o to, čo sme
za posledné mesiace prežili s našou veľkou „škôlkárskou“ rodinou.
S novým rokom sme sa vrátili do škôlky po vianočných prázdninách a hneď sme naplno plnili naše naplánované
ciele formou zaujímavých každodenných edukačných aktivít v týždenných témach.
Medzi tieto milé povinnosti sme mali zaradené aj rôzne triedne i mimoškolské aktivity. Január ubehol ako
voda – postarali sme sa o vtáčiky vešaním kŕmidiel a dopĺňaním potravy, zabavili sme sa na maňuškových
divadielkach v podaní pani učiteliek, tradične sme oslávili narodeniny i meniny našich kamarátov a tešili sme sa
z úspechu Natálky Novotnej vo výtvarnej súťaži.

Kŕmenie vtáčikov v zime

Február je mesiacom fašiang, ktoré nechýbali ani v našej škôlke. Okrem masiek, veselej farebnej výzdoby
v triedach i šatniach sme si v oboch triedach urobili karnevalové „bláznenie“ – staršie deti vo vlastnoručne
vyrobených maskách a drobčekovia z „malej triedy“ si masky priniesli z domu a všetci sme si to riadne užili.

Fašiangové karnevaly

Počas zimných olympijských hier si deti v malej triede zašportovali v rôznych disciplínach, čím oslávili tento
ortový sviatok a oboznámili sa so základnými informáciami o zimnej olympiáde. Za svoj výkon obdržali, ako inak,
zlatú medailu.

Zimné olympijské hry v „malej“ triede
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Staršie deti naďalej pokračovali v projekte dentálnej hygieny, kde sa s pani dentálnou hygieničkou naučili i
prakticky si vyskúšali ako sa správne starať o svoje zúbky a ako predchádzať ochoreniam zúbkov a zubným
kazom.

Dentálna hygiena vo „veľkej“ triede

Na konci mesiaca marec sme autobusom navštívili detské dopravné ihrisko v Galante, kde sa deti naučili
základné dopravné predpisy, význam dopravných značiek, ohľaduplnosti voči ostatným účastníkom cestnej
premávky, zajazdili si na bicykloch, kolobežkách, odrážadlách, šliapacích autíčkach. V teoretickej časti im milá
teta premietla rozprávku o panáčikovi, ktorý sa učil bezpečne prechádzať cez cestu. Návšteva dopravného
ihriska bol pre deti veľmi zaujímavý a poučný zážitok.
Naša materská škola sa zapojila a bola úspešne zaradená do projektu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR pod názvom „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ vďaka čomu
bude vybavená digitálnym setom – interaktívna tabuľa, notebook a farebná tlačiareň.
Sme radi že sa nám darí uskutočňovať všetky naše plány, že môžeme detičky potešiť rôznymi aktivitami aj
mimo škôlky, že máme rodičov, na ktorých pomoc sa môžeme spoľahnúť, za čo im srdečne ďakujeme a tešíme
sa na ďalšie pekne strávené spoločné chvíle.
Miroslava Večerková

Túra...
Prvú jarnú sobotu, 22.3.3014, sa 11 odhodlaných turistov vydalo zdolať Mohylu M.R.Štefánika.
Vyrazili sme po červenej značke zo Železničnej stanice Buková. Prvou zástavkou bolo rázcestie Mihalinová a smer
dedinka Dobrá Voda, kde sme sa zastavili pri pamätníku Jána Hollého a na zrúcanine hradu Dobrá Voda. Po ťažkých 5
hodinách túry sme dorazili do dediny Brezová pod Bradlom, bohužiaľ sme nestihli vyjsť až na Mohylu, lebo sme museli
chytiť vlak domov. Po nútenom zastavení autobusa v strede cesty, kedy sme si mysleli, že najhoršie je za nami, autobus
nás doviezol do Jablonice a železničná stanica bola ďalších 1,5 km cesty. Keďže sme nemali čas, museli sme si trochu
pobehnúť. Mali sme šťastie na pekné počasie a dobrých ľudí, ktorí nás všade čakali. Dúfam, že sa opäť uvidíme na ďalšej
turistike a možno sa raz aj dostaneme na tú Mohylu :).
Veronika J.
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Žiaci FK Slovan Gáň naďalej úspešne pokračujú v práci
Trénovaniu žiakov FK Gáň sa venujeme tretiu sezónu. Za ten čas sa u nás vystriedalo niekoľko chlapcov.
Niektorí z nich sa rozhodli pre niečo iné a s futbalom skončili. Sme však radi že ešte stále sa nájdu takí, ktorých
šport, konkrétne futbal baví a majú ho radi.
Za tieto 3 roky sme sa mohli
spoľahnúť na pomoc od viacerých ľudí.
Od p. Rakického a p. Suchopu, ktorí nás
podporovali od samého začiatku nielen
finančne, ale aj návštevami tréningov
a zápasov, rozhovormi s hráčmi a ich
motiváciou, cez p. Ormandíka, ktorý nám
neraz zabezpečil občerstvenie a vždy je
ochotný s čímkoľvek pomôcť, po rodičov,
ktorí navštevujú naše zápasy, pomáhajú
nám ako sa dá a povzbudzujú aj vtedy, keď
sa celkom nedarí.
Po ukončení minulej sezóny sme sa
rozlúčili so 4 chlapcami, ktorí už nezapadali
Zľava:Zuzák Branislav, Regec Dávid, Farkas Kevin, Grell Martin
do vekovej kategórie žiakov.
Sú to Branislav Zuzák, Dávid Regec, Kevin Farkas a Martin Grell, ktorým sa chceme aj touto cestou ešte raz
poďakovať za ich účinkovanie a za ich prínos pre tím.
Po dobrej uplynulej sezóne, v ktorej sme sa umiestnili
na celkovom 11. mieste, sme nadviazali úspešnými
výsledkami v príprave aj v samotnej sezóne na úspech
z uplynulého roka. Za výsledkami stojí predovšetkým usilovná
práca v tréningu a chuť do futbalu.
Výsledky prípravných zápasov jeseň 2013:
Gáň-Veľká Mača 2-3 Góly: Voros M,Danišovič
Matúškovo-Gáň 2-5 Góly: Maškovič 2,Danišovič,Tóth,Horák
Gáň-Matúškovo 8-3 Góly: Danišovič 4,Šipkovský 2,Horák,Filipčík
Matúškovo-Gáň 2-7 Góly: Horák 2,Šipkovský 2,Filipčík,Voros M,Tóth
Matúškovo-Gáň 3-6 Góly: Filipčík 2,Danišovič,Voros M,Deák,Tóth
Veľká Mača-Gáň 9-5 Góly: Filipčík 2,Kiliany,Šipkovský,Baloghová

Výsledky súťaźných zápasov jeseň 2013:
Gáň-Šintava 3-0 (1-0) 25.8.2013 Góly: Danišovič 3
Váhovce-Gáň 0-5 (0-3) 1.9.2013 Góly:
Maškovič,Škvarek,Filipčík,Danišovič,Voros K
Gáň-Šoporňa 2-2 (0-1) 4.9.2013 Góly: Filipčík,Danišovič
Pata-Gáň 1-2 (0-1) 8.9.2013 Góly: Danišovič,Škvarek
Dolná Streda-Gáň 0-2 (0-2) 11.9.2013 Góly: Škvarek,Danišovič
Galanta-Gáň 4-3 (1-0) 15.9.2013 Góly: Danišovič,Škvarek,Filipčík
Gáň-Dolná Streda 1-1 (1-1) 22.9.2013 Gól: Filipčík
Šintava-Gáň 0-1 (0-1) 28.9.2013 Gól: Danišovič
Gáň-Váhovce 1-0 (0-0) 10.10.2013 Gól: Danišovič
Šoporňa-Gáň 1-1 (0-0) 13.10.2013 Gól: Horák
Gáň-Pata 1-7 (1-2) 20.10.2013 Gól: Danišovič
Gáň-Galanta 2-0 ( 0-0 ) 27.10.2013 Góly: Škvarek,Filipčík

Mužstvo žiakov pre sezónu 2013/14
Horný rad zľava: Strapáč Erik,
Vlček Adam, Škvarek Tomáš, Renáč Erik,
Filipčík Jaroslav, Danišovič Kristián,
Kača Igor, Póša Marcel, Grell Štefan,
Strapáč Justin
Dolný rad zľava: Vörös Kevin,
Horák Lukáš, Polgár Martin,
Bležáková Soňa, Baloghová Diana,
Šipkovský Miloš, Tóth Erik, Renáč Adrián
Na fotke chýbajú: Komačka Patrik, Vörös Manuel
Po jesennej časti sezóny sme sa umiestnili medzi 8. najlepšími tímami v okrese z celkového počtu 20, čo je obrovský
úspech. Hráči dosiahli osvojením si základných futbalových schopností a pravidiel, prácou v tíme kde má každý svoje úlohy
a poctivým tréningom. Vďaka tomuto umiestneniu sa Gáň stáva známejším a rešpektovanejším miestom na futbalovej mape.
V jarnej časti sezóny nás čakajú zápasy o celkové umiestnenie. Postupne si zmeriame sily s mužstvami Veľkej Mače, Trstíc,
Čiernej Vody, Paty, Kráľovho Brodu, Jelky a Šintavy.
Výsledky prípravných zápasov jar:
Dolná Streda-Gáň 1–4 Góly: Komačka,Renáč E, Grell, Danišovič
Váhovce-Gáň 1-3 Góly: Škvarek,Tóth,Horák
Dolná Streda-Gáň 6-7 Góly: Šipkovský 3,Danišovič 2, Horák,Filipčík
Gáň-Matúškovo 6-0 Góly: Horák 2,Škvarek,Vlček,Danišovič 2
Horné Saliby-Gáň 3-3 Góly: Šipkovský,Škvarek,Voros M
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Výsledky súťažných zápasov jar:
Gáň-Šintava 2-0 (2-0) 23.3.2014 Góly: Danišovič,Škvarek
Gáň-Veľká Mača 2-1 (2-1) 30.3.2014 Góly: Danišovič,Škvarek
Trstice-Gáň 1-3 (0-2) 5.4.2014 Góly: Danišovič,Škvarek,Filipčík
Pata-Gáň 1-1 (1-1) 13.4.2014 Gól: Danišovič

NAŠE NOVINY
Aktuálna tabuľka ku dňu 16.4.2014 - Umiestnenie o 1-8 miesto
#

Klub

Z

V

R

P

Body

+ Body

1.

F C Pata

4

3

1

0

9

Skóre
:

1

10

4

2.

F K Gáň

4

3

1

0

8

:

3

10

7

3.

F C Jelka

4

3

0

1

17

:

4

9

3

4.

TJ Družstevník Trstice

4

3

0

1

10

:

8

9

-3

5.

F K Veľká Mača

4

1

0

3

6

:

7

3

0

6.

F K Šintava

4

0

2

2

6

:

9

2

2

7.

Š M Kráľov Brod

4

0

1

3

8

:

19

1

-8

8.

T J Čierna Voda

4

0

1

3

5

:

18

1

-8

K dispozícii máme deti pre vekovú kategóriu žiakov minimálne na jednu ďalšiu sezónu, ak sa
nestane nič neočakávané. Od budúcej sezóny sa k nám pripojí Davidko Dančo, ktorý disponuje
výnimočným talentom a už teraz v jeho veku je minimálne vyrovnaným „súperom“ aj pre niektorých
starších chlapcov. Ak bude v trénovaní pokračovať tak ako doteraz, môže sa stať že v Gáni nám
vyrastie hráč, ktorý sa bude neskôr schopný presadiť aj vo vyšších súťažiach.
Dvere majú u nás otvorené všetky deti, ktoré sa chcú venovať športu, chcú spoznávať nových
ľudí a miesta, a ktoré sú ochotné a pripravené učiť sa niečo nové. Prvoradá je však disciplína,
zodpovednosť a chuť spolupracovať s ostatnými hráčmi a s trénermi.
Po tejto sezóne u nás končia z vekových dôvodov 4 chlapci, ktorí sa za 3, resp. za 1! rok práce
stali ťáhúňmi a na ktorých bolo a je vždy spoľahnutie, že na ihrisku odovzdajú maximum. Vďaka
svojim výkonom a napredovaniu sa môžu tešiť záujmu iných klubov, ktoré by niektorých z nich radi
získali pre svoje dorastenecké mužstvá.
Po tejto sezóne u nás končia z vekových
dôvodov 4 chlapci, ktorí sa za 3, resp. za 1! rok
práce stali ťáhúňmi a na ktorých bolo a je vždy
spoľahnutie, že na ihrisku odovzdajú maximum.
Vďaka svojim výkonom a napredovaniu sa môžu
tešiť záujmu iných klubov, ktoré by niektorých z nich
radi získali pre svoje dorastenecké mužstvá.
Pokiaľ však pôjde všetko tak ako sa
predpokladá, zostanú k dispozícii pre dorastenecké
mužstvo FK Gáň. Je dosť pravdepodobné, že od
budúcej sezóny sa v Gáni minimálne na jeden rok
dajú dohromady 3 mužstvá-žiaci, dorast a „A“čko, čo
v tejto obci už dlhú dobu nebolo. Dorastenecké
mužstvo sme mali naposledy v sezóne 2005/2006.

Horný rad zľava: Hanus Milan,
Strapáč Justin, Jurina Martin, Liptai
Marcel, Tibenský Martin, Döme Július,
Garaj Maroš, Lakatoš Mikuláš,
Kováč Štefan, Zuberec Mário,
Bucko Dušan st.
Dolný rad zľava: Strapáč Erik,
Farkas Martin, Ambruš Matej,
Horváth Martin, Garaj Dušan,
Liptai Peter
Aj napriek momentálne nie veľmi dobrej finančnej či materiálnej situácii robíme ako tréneri všetko pre to, aby bolo
umiestnenie na konci sezóny čo najlepšie. Aby sme si mohli povedať, že sme naučili pár detí hrať futbal. Aby bolo vidieť, že
naša práca má zmysel a všetok ten čas strávený na ihrisku nebol zbytočne premrhaný.

Na záver chceme vyzvať všetkých občanov, mužov aj ženy, mladých aj starých, aby začali vo
väčšom počte navštevovať žiacke zápasy. Máme na dosah futbalový úspech, aký obec už dávno
nezažila. Čakajú nás zápasy s najlepšími mužstvami v okrese a chlapci a dievčatá si zaslúžia Vašu
podporu.
Časy a miesta najbližšieho zápasu sú vždy oznámené v miestnom rozhlase a na plagátoch v obci.
S pozdravom tréneri žiakov FK Gáň
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Erik Strapáč
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Byť skutočným človekom
Ľudia túžia po láske. Preto pozerajú nekonečné
seriály o šťastnej i nešťastnej láske, počúvajú jemné
melódie, čítajú milostné romány... Napriek hlboko
zakorenenej túžbe po láske sa zdá, že všetko ostatné je
oveľa dôležitejšie ako láska: úspech, sláva, bohatstvo,
moc. Priveľa energie vynakladáme na to, aby sme sa
naučili, ako dosiahnuť tieto ciele. No takmer žiadnu
energiu nepoužívame na to, aby sme sa naučili umeniu
milovať. Láska je umením, a preto vyžaduje znalosti
a úsilie. Ak teda chceme naplno milovať, musíme najskôr
pochopiť, čo je to skutočná láska.
Bola vojna, ktorá všade vnášala hrôzu a strach. Smrť a násilie mali zelenú. Väznice sa
plnili. Za ich kamennými múrmi žijú svoje posledné chvíle ľudia smrti. Ženy a i muži. Tu uvažujú, čo je život a čo
smrť. Dobre vedia, že za väzenskými múrmi pulzuje život, do ktorého už nevstúpia. Aj mladá dvadsaťdeväťročná
žena sa musí s ním rozlúčiť. Oznámili jej, že zajtra o štvrtej hodine ráno bude popravená. Prečo? Lebo sa zapojila
do podzemného hnutia proti nacistom. Svoje deväťmesačné dieťa stačila dať susedke. Teraz tu sedí a spomína. V
tom čase telefonovali z väznice do blízkeho kláštora, aby niektorá sestra prišla k odsúdenej a dala jej poslednú
útechu. Určená bola sestra Alžbeta. Šla. Bola to veľmi ťažká cesta. Nohy jej oťažievali. Čo jej povie? Aké to bude
stretnutie? Jej myšlienky sa dvíhali ako morské vlny a dorážali na ňu. S úpenlivou prosbou sa obrátila k nebu a
vrúcne prosila: Bože, ty hovor za mňa! S tou prosbou vošla do cely. Na dubovej lavici sedela mladá, pekná, krehká
žena. Žena smrti. Žena, ktorá vedela, že zajtra už nebude... Matka Alžbeta s najväčšou jemnosťou a citom hovorí
žene o večnosti, o Bohu, o jeho láske, s ktorou čaká na svoje deti, teda aj na ňu. Žena však neverí v Boha,
nerozumie rečiam, ktoré jej rehoľná sestra hovorí. Jej srdce je plné nenávisti voči násiliu. Preto išla bojovať proti
nepriateľovi vlasti, preto i svoj život obetuje za víťazstvo pravdy. Ale čo o tom vie táto rehoľníčka? Zavrela sa
pred svetom, pred zlom ju chránia kláštorné múry. Sestra Alžbeta pozorne počúva všetky jej výčitky a v duchu si
hovorila: Bože, prehovor za mňa! No čas na návštevu sa pomaly končí. Sekundy leteli ako svetlo. Cez ústa
rehoľnej sestry prehovoril Boh a padlo rozhodnutie. Sestra Alžbeta rázne povedala: Rýchlo si obleč moje šaty, ja
zas tvoje. Ty pôjdeš domov, aj ja pôjdem domov k svojmu Otcovi. Len rýchlo. A netráp sa. To Boh tak rozhodol.
Odsúdená sa nevládala obliekať, chvela sa na celom tele. Nemohla ani hovoriť. Čas návštevy sa skončil. Odišla.
Dvere cely sa zatvorili, aby sa zase ráno pred štvrtou otvorili. Vtedy vojaci vedú ženu na popravisko. Presne o
štvrtej zaznel povel, ozvali sa výstrely a pád k zemi. Prítomný lekár konštatuje smrť. Tak zomrela jedna žena –
rehoľníčka. Vlastne zomreli dve. Aj väznená žena „zomrela“ – zmenila sa. Pochopila, aký Boh naozaj je. Ďakuje
sestre Alžbete za svoj život i za vieru, ktorú našla.
Tento príbeh nám prezrádza, že láska je omnoho
viacej než len krásny pocit. Ten, kto lásku obmedzuje iba
na oblasť sebeprospešných emócií, nikdy neobjaví, čo
láska naozaj je a čo nám dáva. Nemožno dosiahnuť pravú
lásku bez schopnosti milovať svojho blížneho, bez
skutočnej pokory, odvahy a disciplíny.
Láska prináša aj riziko, dobrodružstvo a námahu,
lebo sa otváram druhému, aby som sa mu daroval. Láska
teda znamená zabudnúť na seba a prekonať sebeckosť.
A tak je láska spojená s obetou. Preto meradlom pravej
lásky je schopnosť obetovať sa.
Poznanie teórie ešte z človeka neurobí odborníka. Podstatná je aj prax. Preto je dôležité nielen pochopiť
zmysel lásky, ale v láske aj žiť. Iba takto sa môže človek stať skutočným človekom a naša spoločnosť bude naozaj
humánnou.
JCLic. Ľuboš Tvrdý
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SAMOSPRÁVA OBCE GÁŇ

JUBILANTI
NAŠEJ OBCE:

Kultúrne podujatia
17. mája 2014 – II. ročník Beh Gáňom

31. mája 2014 – Deň detí

OZNAMY

Letný tábor
Milé deti, milí rodičia,
aj tento rok obec pripravuje 2 turnusy letného tábora pre deti od 6 do 12 rokov.
Letný tábor bude prebiehať v kultúrnom dome v turnusoch:
I. turnus – 14. 7. 2014 – 18. 7. 2014 v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.
II. turnus – 11. 8. 2014 – 15. 8. 2014 v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod.

60 – roční
Euard Hupka
Slávka Ambrušová
Jarmila Ujlacká

Poplatok za tábor je 25.-€ za 1 dieťa za 1 týždeň.
V prípade záujmu je potrebné dieťa nahlásiť na obecný úrad – č.t. 031/7805104,
0911 892700 v termíne do 30.05.2014.
Poplatok je potrebné uhradiť v termíne do 30.06.2014.

Info OcÚ

Vážení obyvatelia obce Gáň,
dňa 17. mája 2014 (sobota) v rámci zachovania tradície sa
uskutoční II. ročník športovo-spoločenského podujatia Beh
Gáňom.
Konanie behu si vyžiada uzatvorenie väčšiny cestných komunikácií v obci, a to
v katastrálnom území Gáň približne medzi 9:00 a 15:00 hodinou.
Trasa bude nasledovná:
Štart bude pred KD 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 smerom na V.Maču a späť na Podhumenskú ulicu a na
križovatke smer bar Nagano a cieľ bude pred KD.
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 nedošlo
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 pri organizovaní 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. Novinkou je beh zdravia (1 okruh 2220m) pre všetkých záujemcov
o beh bez ohľadu na vek.
Srdečne Vás pozývame, aby ste sa zúčastnili buď aktívne, alebo ako diváci
povzbudzujúci domácich bežcov aj hostí z rôznych kútov Slovenska.

65 –ročné
Mária Bancziová
Marta Bilková
85 - ročné
Mária Beňušová
Anna Čemezová
90–ročná
Mária Baťková

SRDEČNE
BLAHOŽELÁME!!!
OPUSTILI NÁS

Helena JANČIOVÁ

NARODILI SA

Organizačný výbor Behu Gáňom

Kontakty:
Jozef Butko 0903/235 575, Tomáš Mrva 0903/930 545, Peter Suchopa 0905/973 017

UPOZORNENIE!
Upozorňujeme občanov, ktorí nezaplatili poplatky za komunálny odpad, aby ich uhradili
do 31.05.2014. Po tomto termíne obec pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov formou exekučných
konaní.
Info Ocú
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Maximilian Andrei
FOGHIS
Maxim
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