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Vážení spoluobčania!

Naposledy ste NAŠE NOVINY mali
možnosť listovať v decembri minulého
roku. Dnes držíte noviny v novom šate a
budú vychádzať už iba polročne. Bola by
som veľmi rada, ak vyjadríte svoj názor,
či sa Vám tie noviny páčia, či by ste tam
niečo zmenili alebo doplnili.
Nakoľko ubehol polrok, dovoľte mi, aby
som v krátkosti zhrnula toto obdobie.
Kalendárny rok 2016 sme ukončili s
kladným hospodárskym výsledkom
pričom sme v uplynulom roku do obce
preinvestovali cca 390 000,-€. Začiatkom
roka sme úspešne dotiahli kolaudáciu
bývalej budovy pohostinstva spolu s
dvorom kultúrneho domu. Zároveň sme
dokončenie dvora zadali odborníkom z
televízie JOJ, ktorí nám po osobnej obhliadke sľúbili, že v jesenných mesiacoch
by mohlo prísť k realizácii dokončenia
dvora. V prípade, že by sa tento projekt
neuskutočnil, tak počas zimných mesiacov zadáme našu víziu projektantovi,
aby sme v jarných mesiacoch roka 2018
dokončili výsadbu dvora.
V apríli sme zrealizovali oplotenie detského ihriska na Brakoni, aby hrajúce deti
mali konfort a rodičia sa nebáli, že v zápale hier podbehnú pod okoloidúce autá.
V mesiaci máj nám prišlo oznámenie, že
zaregistrovali naše žiadosti o poskytnu-

tie nenávratného finančného príspevku
na dva podané projekty - chodníky v
miestnej časti Brakoň a revitalizácia okolia kostola sv. Rodiny. Na základe tohto
oznámenia s finančným príspevkom a
realizáciou v tomto roku nepočítame.
Finančné prostriedky na spolufinancovanie týchto projektov sme presunuli na
iné akcie, ktoré budú zrealizované ešte v
tomto roku, a to rekonštrukcia spevnených plôch v materskej škole a realizácia
chodníka od p. Rakickej po Staničnú
ulicu.

Zároveň v máji sme začali realizovať
rozšírenie kamerového systému. Doplnili
sme kamery v centre obce, a rozšírili sme
kamerový systém po kostol, odkiaľ WIFI
prenosom bude napojený areál športoviska.
V čase čítania týchto riadkov bude už
odovzdaná stavba pri cintoríne, kde sme
vytvorili spevnené plochy pre parkovanie
návštevníkov cintorína, sociálne zázemie (WC) pre návštevníkov a skladové
priestory, ktoré obec využije na skladovanie a garážovanie protipovodňového
vozíka a hasičského auta. Teraz už sme
v štádiu vybavovania kolaudačného
rozhodnutia.
Blíži sa dovolenkové obdobie, ktoré
niekto využije na oddych, iný na prácu.
Nás počas dovoleniek čaká vybavenie
stavebného povolenia na rekonštrukciu
chodníka, aby sme v jesenných mesiacoch
mohli začať s jeho realizáciou a taktiež
by sme chceli uskutočniť rekonštrukciu
spevnených plôch v MŠ, aby sme v septembri prekvapili naše detičky.
Dovoľte mi na záver Vám popriať, aby ste
si počas leta oddýchli, načerpali dostatok
síl, strávili ich v kruhu tých, ktorých máte
radi. Želám Vám príjemnú dovolenku a
deťom skvelé prázdniny!
Mgr. Denisa Ivančíková
starostka obce Gáň

V. ROČNÍK BEHU GÁŇOM

Spomedzi domácich bežcov boli
najrýchlejší Marko Takáč
a Dominika Horváthová

Šaliansky bežec Matúš
Kompas na piatom ročníku
Behu Gáňom na trati dlhej
8,88 kilometra zabehol čas
30:12, čo je o 45 sekúnd
lepší výkon ako vlaňajší
rekord Michala Puškár.
Víťaz predchádzajúcich
dvoch ročníkov tentoraz
skončil druhý, hoci
dosiahol svoj najlepší
výkon na týchto pretekoch.
V závere však nestačil
na neskoršieho víťaza
Kompasa, s ktorým bol na
čele od začiatku pretekov
a náskok tejto dvojice od
prenasledovateľov neustále
stúpal.
Najrýchlejšou ženou bola
Dagmar Vargová z AK
Bojničky v čase 38:29.
Jej klubová kolegyňa
Alexandra Pastieriková

za ňou zaostala štyridsať
sekúnd. Zaujímavosťou
je, že prvé štyri ženy boli
z vekovej kategórie 35 – 49
rokov.
Najlepší medzi
štyridsiatnikmi bol
Roman Šlúch, ktorý
vyhral svoju kategóriu
s viac ako dvojminútovým
náskokom. V kategórii
päťdesiatnikov bol súboj
o prvenstvo oveľa tesnejší.
Vladimír Cích z Behame.sk
predstihol Petra Urbanoviča
z Čiernych Kľačian
o sedem sekúnd. Medzi
šesťdesiatnikmi neohrozene
kraľuje Ján Cvičela. Pred
druhým bežcom v kategórii
mal náskok viac ako štyroch
minút.
Ženskú kategóriu do 34
rokov ovládli bežkyne

z okresu Galanta. Najlepšia
bola Beáta Hrvolová
z tímu Galanta behá, za
ňou nasledovali Veronika
Mičúchová z Roni Run
Clubu a Dominika
Horváthová z OZ
Mládež Gáň. Najlepšou
päťdesiatničkou bola
Mária Hutárová z Pavlíc,
ktorá si vymenila pozíciu
s vlaňajšou víťazkou Janinou
Baronovou. Spomedzi
domácich bežcov boli
najrýchlejší Marko Takáč
a Dominika Horváthová.
V behu zdravia na 2,22 km
sa síce časy nemerajú, ale
vyhodnocujú sa najrýchlejší
muž a najrýchlejšia žena.
Tentoraz nimi boli Patrik
Šidó z Roni Run Clubu
a Ivana Tomičová z Galanty.
Napriek pomerne
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podarilo prekonať aj
účastnícky rekord, a to
počtom 364 bežcov.
V hlavnom behu síce bolo
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menej bežcov ako vlani –
tentoraz ich nastúpilo 130,
kým v roku 2016 až 158, ale
v Behu zdravia sa počet zvýšil
zo 63 na 116. Potešujúce je

Výsledky (8880 metrov):
Muži do 39 rokov: 1. Matúš Kompas (Slovan Duslo Šaľa)
30:12, 2. Michal Puškár (Bernohy.sk) 30:18, 3. Ladislav
Kiss (Nový Život) 31:14
Muži 40-49 rokov: 1. Roman Šlúch (QSCert certifikáty
ISO 9001) 31:26, Gabriel Mácsodi (Chata Čertov 2017),
3. Erik Hübner (Bratislava) 34:14
Muži 50-59 rokov: 1. Vladimír Cích (Behame.sk) 35:00,
2. Peter Urbanovič (BK Pyxida Čierne Kľačany) 35:07, 3.
Ľubomír Kovačócy (Cífer) 38:35
Muži nad 60 rokov: 1. Ján Cvičela (BK 2000 Kľačany)
34:45, 2. Marián Chríbik (Senec) 39:01, 3. Rudolf
Petrikovič (TBK TORA Topoľčany) 41:46
Ženy do 34 rokov: 1. Beáta Hrvolová (Galanta behá)
43:49, 2. Veronika Mičúchová (Roni Run Club) 44:06, 3.
Dominika Horváthová (OZ Mládež Gáň) 44:26
Ženy 35-49 rokov: 1. Dagmar Vargová (AK Bojničky)
38:29, 2. Alexandra Pastieriková (AK Bojničky) 39:09, 3.
Jana Genčurová (Bernohy.sk) 39:30
Ženy nad 50 rokov: 1. Mária Hutárová (Pavlice) 43:36,
2. Janina Baronová (SMTA Nitra) 44:09, 3. Darina
Vuongová (Vuong team Žarnovica) 46:48
Dorastenky (1110 m): 1. Adriana Bojňanská (Sereď) 4:45
Dorastenci (1110 m): 1. David Holczhei (Bešeňov) 3:31
Žiačky 2002-2003 (1110 m): 1. Lucia Babicová (Galanta)
5:42
Žiaci 2002-2003 (1110 m): 1. Tadeáš Hiadlovský
(Atletika Nové Mesto n. V.) 3:33
Žiačky 2004-2006 (650 m): 1. Diana Holczheiová
(Bešeňov) 1:39
Žiaci 2004-2006 (650 m): 1. Rajmund Hezký
(Tešedíkovo) 1:39
Žiačky 2007-2008 (500 m): 1. Alexandra Pastieriková
(AK Bojničky) 1:44
Žiaci 2007-2008 (500 m): 1. Lukáš Černý (AK Bojničky)
1:42
Žiačky 2009-2010 (300 m): 1. Sara Nagyová (Galanta)
1:07
Žiaci 2009-2010 (300 m): 1. Marek Lukačeňa Garcia
(Bratislava) 1:00
Dievčatá predškolský vek (100 m): 1. Ema Lackovičová
(EJN Bučany) 0:12
Chlapci predškolský vek (100 m): 1. Norbert Adamča
(ADA Waste) 0:12

aj to, že počet štartujúcich
detí opäť prekročil stovku.
Celkovo ich štartovalo 118.
Už tradične bola silná aj účasť
domácich bežcov. Spolu ich

bolo 71, z toho 15 v hlavnom
behu, 17 v Behu zdravia a 39
v detských kategóriách.
pripravil: Tomáš Mrva

Reprezentovať prišli aj zastupcovia starostov regiónu ZMO – JE
Jaslovské Bohunice, ktorej členom je aj naša obec

štart - najmenší chlapci

štart – najmenšie dievčatá
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Na slovíčko so zástupcom starostky obce Františkom Jankovičom
V obci vyrastie detské
dopravné ihrisko a rozšíri
sa kamerový systém. Čo
nového sa ešte pripravuje
pre obyvateľov obce
nám prezradil zástupca
starostky Ing. František
Jankovič.

o Vedenie Gáňu sa usilovne
stará okrem kultúrneho,
športového a spoločenského
života aj o rozvoj a zveľaďovanie
obce. Jednou z dominánt obce
je Kostol sv. Rodiny. Gáň sa
spomína v Zoborskej listine
kráľa Kolomana z roku 1113,
preto je možné uvažovať aj
o prítomnosti existencie kostola
v tomto čase. Za posledné štyri
roky mu miestna samosprávna
s obyvateľmi vdýchli nový život.
Na novinky sa ale môžu tešiť
obyvatelia aj na Brakoni a pri
cintoríne.
- Veľmi nás teší, že sa nám
podarilo zrekonštruovať kostol.
Bol tam aj archeologický výskum,
kostol dostal novú strechu,
vnútorné i vonkajšie omietky,
novú vežu i oplechovanie. Obecné
zastupiteľstvo schválilo dotáciu zo
svojich zdrojov farskému úradu,
investovala do rekonštrukcie
približne 60-tisíc eur. Práce boli
rozdelené na etapy, realizovali sa
počas štyroch rokov. Teraz sa ešte

pripravujeme na skultivovanie
okolia kostola. Chceme tu
umiestniť osvetlenie, lavičky,
aby tu vznikol park. Projekt je
už hotový, realizácia bude po
získaní dotácie z eurofondov. Som
naozaj rád, že aj na Brakoni, kde
sa nachádza Kaplnka sv. Anny,
máme vízie. Budúci rok chceme
budovu podrezať, opraviť sokel
a kaplnku celkovo.
Teraz sú práce pri cintoríne,
robíme tu sociálne zariadenia.
V tej istej budove bude aj
garáž pre zásahové vozidlo
dobrovoľných hasičov. Robí
sa tu aj nové parkovisko pre
návštevníkov cintorína.
o Plánuje obec investície aj
v inej oblasti alebo časti dediny?
- Behom leta, ak sa nám podarí,
ide sa robiť aj dopravné ihrisko
pre deti na ľavej strane popri
materskej škole. Úspešne sme
vybudovali chodníky v novej
štvrti v Brakoni a ďalší nový
chceme vybudovať smerom
k železničnej stanici.
V minulosti sme dostali dotáciu
z Ministerstva vnútra SR vo
výške približne 8 000 eur na
vybudovanie kamerového
systému. Vtedy sa nám podarilo
pokryť priestory v okolí
obecného úradu, materskej
školy a cintorínu. Teraz sme sa
však rozhodli investovať do jeho
rozšírenia a podporíme to sumou
17-tisíc eur. Pod dohľadom tak

budú verejné priestory až ku
kostolu a aj multifunkčné ihrisko
a športový areál.
o K veľkým plánom treba aj
veľké pracovné nasadenie
a vieme, že na úrovni miestnej
samosprávy má veľké slovo
aj poslanecký zbor. Aká je
spolupráca medzi vedením obce
a obecným zastupiteľstvom?
- Spolupráca je veľmi dobrá
a efektívna. Je dôležité, že sme sa
zhodli v otázkach investičných
akcií. Nie je nikto, kto by sa
z princípu postavil proti. Všetci
máme ten istý cieľ – vytvárať
obyvateľom lepšie podmienky na
život v našej obci. Samozrejme,
že ak má niekto iný názor,
povie. Aj v prípade vybudovania
sociálnych miestností pri
cintoríne jeden z kolegov
nesúhlasil. Ale keď väčšina
rozhodla o realizácii, nakoniec aj
ten poslanec spolupracoval, mal
veľmi konštruktívne pripomienky
v technických otázkach. Takto to
má byť.
o Za posledných 8 rokov
obec ožila, dostala novú
tvár – vedeniu sa podarilo
zrekonštruovať materskú školu,
kultúrny dom či športový
areál rozšíriť o multifunkčné
a volejbalové ihrisko. Má
samospráva ďalšie ciele aj
v oblasti spoločenského či
kultúrneho života?
- 5. júla pripravujeme autobusový

zájazd do Terchovej v spolupráci
s katolíckou jednotou. Naši
seniori pôjdu autobusom do
Jeseníkov v auguste, pôjdu aj
do Prahy. Osobne sa starám
o šachový klub v obci. Pravidelne
sa stretávame v kultúrnom
dome a organizujeme aj súťaže,
napríklad v tomto roku sme
mali VII. Ročník Veľkonočného
turnaju v „DÁME“. Každoročne
sa koná Beh obcou a hasičské
súťaže DHZ, aktívne pracujúceho
s mladými hasičmi.
Veľkou oslavou v budúcom roku
bude 905. výročie prvej písomnej
zmienky našej obce. Určite
budeme chcieť zabezpečiť pekný
program, takže pomaly môžeme
rozmýšľať, koľko vyčleniť na
oslavy z rozpočtu. Aj na 900.
výročie sme mali veľkolepé
oslavy, 905. výročie a obyvatelia
obce si taktiež zaslúžia dôstojné
oslavy.
pýtala sa: Mgr. Erika Kollerová

Počas športového dňa súťažili aj o putovný pohár starostky obce
Plážový volejbal, futbalový turnaj a vybíjaná – všetky tieto
športy si prišli zahrať rôzne vekové kategórie 10. júna 2017.
Volejbalové a multifunkčné ihrisko poskytli dokonalý priestor
na realizovanie športového dňa v obci.
Cieľom športového dňa je
plnohodnotné využitie
športového areálu na
futbalovom ihrisku
a zároveň prežiť deň
v priateľskom duchu. „Pred
štyrmi rokmi tu vznikli tieto
nové ihriská, s tým prišiel aj
nápad uskutočniť športový
deň. Chceli sme, aby ľudia
vedeli, že je tu volejbalové

a multifunkčné ihrisko a aby ich začali využívať. Ďalším
cieľom bolo stretnúť sa s kamarátmi, s obyvateľmi, zoznámiť sa
a vytvoriť tak nové kontakty, priateľstvá,“ hovorí podpredseda
OZ Mládež Gáň Ľuboš Radimák. Tak ako ostatné ročníky, aj
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ten štvrtý zorganizovalo OZ Mládež Gáň v spolupráci s obcou.
Víťaz turnaja v plážovom volejbale si odniesol Putovný pohár
starostky obce Gáň. Trofej skončila v rukách najlepšieho tímu
s názvom Je to na tebe. Z dobrej spolupráce so združením
a obyvateľmi sa teší aj vedenie obce. „Tieto volejbalové ihriská si
sami vytvorili naši aktívni obyvatelia. Samozrejme, že obec dala
na to finančné prostriedky a zabezpečila mechanizmy, štrk, piesok,
ale ostatné bolo na nich,“ netajil radosť z aktivity Gáňanov
zástupca starostky obce František Jankovič.
Na plážový volejbalový turnaj sa prihlásilo 11 tímov, dve
družstvá hrali futbal na multifunkčnom ihrisku a viacerí si
zahrali vybíjanú. „Hrajú ju hlavne deti, ale aj tí, ktorí sa chcú
zabaviť, takže aj my dospelí. Dobré je, že prídu rôzne vekové
skupiny – deti, mladí i starší. To je na tom to pekné,“ hovorí
s radosťou podpredseda združenia. Nechýbalo ani občerstvenie,
každý si mohol pochutnať na guláši, párkoch či klobáske.
Obyvatelia majú záujem aj o ostatné podujatia, ktoré organizuje
OZ Mládež Gáň v spolupráci s obcou. Majú veľa zážitkov
zo spoznávacieho zájazdu, v rámci ktorého navštívili už
Budapešť, Prahu a Osvienčim. V zime boli spolu na lyžovačke
a v miestnom kultúrnom dome zorganizovali večer hier.
„Robievame aj Katarínsku zábavu, príde okolo 70 hostí,“ teší sa

Vážení občania!

Dňa 4. decembra
2014 som získala
vďaka Vám mandát
poslankyne obce
Gáň, čím som sa
stala poslankyňou obecného
zastupiteľstva. Dňa
26.1.2017 som sa
v zmysle Zákona
č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení
podľa § 25, ods. 2,
písm. c) v znení neskorších predpisov
dobrovoľne a vážne
vzdala tohto postu.
Dôvodom bola
moje terajšie zamestnanie, a tým je rodičovská dovolenka. Som matkou na rodičovskej
dovolenke, starajúca sa o 7 mesačné dieťa.
Keďže môj manžel pracuje ako vodič z povo-

zo záujmu obyvateľov Radimák. V júni šli s plným autobusom
ľudí na splav rieky Hron. Okrem obce im pomocnú ruku podali
aj obyvatelia, vo forme darovania 2% z daní. Z týchto financií
chcú ešte v tomto roku vybudovať street workoutové ihrisko.
„Chceme ho vybudovať samozrejme aj s podporou obce, keďže
je to veľká investícia. Obec nám veľmi veľa pomáha pri všetkých
akciách,“ uzavrel Radimák s tým, že o mieste, kde ihrisko
vyrastie, ešte budú rozhodovať.
- erika -

lania, výchova nášho dieťaťa ostáva vo väčšine
na mne. Z uvedeného dôvodu je pre mňa v
mnohých prípadoch náročné skĺbiť výchovu,
a teda režim môjho dieťaťa s jednotlivými
termínmi komisií, či zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Uvedené okolnosti pokladám
za nepriaznivé pre efektívne zastupovanie Vás,
občanov obce Gáň, v obecnom zastupiteľstve,
keďže sa nemôžem na uvedených zasadnutiach zúčastňovať. Z tohto dôvodu sa svojho
mandátu vzdávam vo viere, že to robím v
prospech obce Gáň a vás, občanov. Ďakujem
Vám za dôveru vo voľbách v podobe Vašich
hlasov. Počas svojho dvojročného pôsobenia
ako poslankyňa som podľa svojho vedomia a
svedomia hájila Vaše práva, predkladala Vaše
pripomienky, či reprodukovala Vaše názory.
Chcem poďakovať starostke obce Gáň, poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu a
poprosiť ich, aby naďalej zastupovali občanov
a boli im nápomocní. V neposlednom rade
chcem poďakovať zamestnancom obecného
úradu a vyjadriť im vďaku za spoluprácu a

Po Vianociach a privítaní Nového roku sme koncom januára
zahájili v našej obci Fašiangy fašiangovou veselicou. Tak,
ako po minulé roky, aj tentokrát kultúrny dom praskal vo
švíkoch. Zabávali sa „starí aj mladí“ – pre každého zahral DJ
Michael G.
Po dobrej večeri sme
si pochutili na tradičnej sladkej dobrote –
šiškách, ktoré pre nás
všetkých pripravili
ženičky z klubu dôchodcov. Domov sme
odchádzali až ráno s
ubolenými nohami,
ale už s túžbou, kedy
bude fašiangová veselica opäť.

ochotu. Každé začiatky sú ťažké, ako aj pre
mňa bolo náročné zoznámiť sa a porozumieť
všetkým úlohám poslaneckého mandátu.
Preto je mi veľmi ľúto, že práve v dobe, kedy
začínam rozumieť tejto zaujímavej pozícii,
musím odísť. Samozrejme, ak bude situácia
iná, v ďalšom volebnom období sa opäť pokúsim o Vašu priazeň. Ešte raz veľké ĎAKUJEM
a súčasne prosím o pochopenie všetkých, ktorí
mi dali svoj hlas.

Mgr. Barbora Masár
Informácia
z obecného úradu:
Na uvoľnené miesto
nastúpila
poslankyňa
Ing. Jana Dovinová,
ktorá zložila
poslanecký sľub
2. marca 2017.

Fašiangová veselica v Gáni

NAŠE NOVINY

6

Karnevalový víkend
Fašiangové obdobie sme ukončili karnevalovým víkendom. V piatok sa stretli tí starší, ktorí mali tak ako po
iné roky veľmi kreatívne a zaujímavé masky, z ktorých
bolo veľmi ťažké vybrať tie naj...
Do tanca nám zahral DJ Michael G, ktorý už tradične
urobil perfektnú zábavu. V sobotu sme v kultúrnom
dome očakávali našich najmenších. Detičky samozrejme v ničom nezaostávali za staršími z predchádzajúceho dňa. K princeznám, vílam, červenej čiapočke,
rôznym zvieratkám, spidermanovi a ďalším sa pridali
aj pani učiteľky z materskej školy a všetkému tomu
velila Pipi dlhá pančucha v podaní pani starostky. Na
záver bolo každé dieťa ocenené balíčkom sladkostí.
Pre všetkých napiekli ženičky z klubu dôchodcov
vynikajúce šišky.
- obec Gáň -

Veľkonočný
turnaj v DÁME
18. apríla 2017 sa v Gáni uskutočnil
už 7. ročník Veľkonočného turnaja
v „DÁME“. Súťaž prebehla v Dome
kultúry – pod patronátom Ing.
Františka Jankoviča, ktorému hra so
šachovými figúrkami učarovala a je jeho
veľkou srdcovkou.

Ing. František Jankovič
a Veronika Jankovičová

Vladimír Radimák

Mladší šachisti bodovali
nasledovne:
1. miesto - Bálint Boženík
2. miesto - Mário Mičani
3. miesto - Veronika Geletiová
Starší šachisti:
1. miesto - Barbora Jankovičová
2. miesto - Veronika
Jankovičová, Vladimír Radimák
Mladší šachisti

pripravila: Mgr. Mária Májeková
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V našej škôlke... v Gáni.

Cítite to? Vo vzduchu už
pomaličky začína rozvoniavať
leto. A preto predtým, než sa
aj brány našej materskej školy
pomaly zatvoria a detičky odídu na prázdniny, dovoľte nám,
aby sme sa s vami podelili o
pár zážitkov, ktoré sme spolu
počas zimného a jarného
obdobia zozbierali.
V piatok 10. februára sa celá
naša škôlka premenila na
rozprávkovú krajinu. Zavítali do nej krásne princezné,
čarovné víly, odvážni bojovníci, či strašidelní piráti. A
to všetko z jediného dôvodu
– mali sme karneval! Zabávali
sme sa od skorých ranných
hodín. Pre deti boli pripravené súťaže, rôzne tanečné
kreácie a dobroty, ktoré pre ne
pripravili a priniesli rodičia. A
keďže zábavy naše deti nikdy
nemajú dosť, stretli sme sa o
deň neskôr v kultúrnom dome
na obecnom karnevale.
Každoročným dobrým zvykom našej materskej školy je
účasť predškolákov na Dni
otvorených dverí ZŠ M. R.
Štefánika v Galante. Ani tento
rok, 28. marca, tomu nebolo
inak. Tento deň je dôležitým
míľnikom v živote malého
predškoláka. Po prvýkrát sa
zoznámi so školským prostredím, navštívi vyučovaciu
triedu, sadne si do lavice
a vyskúša si, aké je to byť
školákom – aj keď zatiaľ iba
tak, „na nečisto“. Túto predprípravu považujeme pre dieťa za
dôležitú. Pomáha čiastočne redukovať strach detí pri zápise
do prvého ročníka, ktorý ich

následne čaká.
My v materskej škole pokladáme za nevyhnutné realizovať
osvetu v rámci dopravnej
výchovy. Preto každý rok, s
príchodom teplejších dní,
navštevujeme dopravné ihrisko v Galante. Tento školský
rok pripadol tento deň na 26.
apríla. Deti sa na návštevu dopravného ihriska vždy veľmi
tešia – starší si pri bicyklovaní
a mladší pri kolobežkovaní
precvičia pravidlá cestnej
premávky, následne si pozrú
poučnú rozprávku a riešia
dopravné situácie.
„Milá moja mamulienka. Už
dlho ti chcem niečo dôležité
povedať...“ Týmito slovami
pozývali deti svoje mamičky
na jedinečnú slávnosť, ktorá sa
konala 12. mája. V tento krásny deň privítali deti mamičky

v priestoroch materskej školy
a „pohostili“ ich dávkou básní,
piesní, scénok a tančekov.
Veď Deň matiek je krásnou
príležitosťou na oslavu lásky,
ktorá má v našich srdciach
výnimočné postavenie.
Poznáte detskú reláciu Fidlibum? Naše deti tiež. A keďže
ju majú veľmi rady, pozvali
sme jej hlavných protagonistov už po druhýkrát do našej
materskej školy. Tentoraz sa
nám 9. mája predstavili s rozprávkou O statočnom Indiánovi, ktorý podstúpil namáhavú cestu, aby našiel liek pre
svojho chorého otca. Určite
sme sa nestretli naposledy!
1. jún je pre deti dôležitým
dňom – oslavujú svoj sviatok,
Deň detí. V našej materskej
škole tomu nebolo inak. A
ako najlepšie osláviť detský

sviatok? No predsa hrami, súťažami, sladkými odmenami,
či divadelným predstavením
Traja Tučniaci, ktoré sme 2.
júna spolu s deťmi navštívili
v divadle J. Palárika v Trnave.
Bol to pre deti nezabudnuteľný zážitok!
Máme toho pred sebou ešte
veľa. Do konca školského
roka zostáva už len pár dní
a my chceme stihnúť mnohé – navštívi nás kúzelník,
vyskúšame si, ako to vyzerá
v sférickom kine a už teraz
sa pripravujeme na rozlúčku
s našimi trinástimi predškolákmi. A potom? Vitaj leto!
Želáme vám, aby bolo krásne,
slnečné a aby prinieslo mnoho
nezabudnuteľných dovolenkových zážitkov. Vidíme sa opäť
v septembri!
pripravil: kolektív MŠ Gáň
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Poľovníci sa starajú o zvieratá a zároveň chránia ľudí

Vedeli ste, že sa v okolí rozmnožujú
nutrie, ktoré by tu podľa poľovníkov
nemali čo robiť? Vrásky na čele im
v minulosti narobili aj líšky alebo
premnožené zajace. O rovnováhu
v prírode a ochranu obyvateľov sa
starajú v okolí obce Gáň poľovníci
z Poľovníckeho združenia Hubert
Nebojsa. Na starosti majú viac ako 2 000
ha poľného revíru.
Združenie, ktoré oficiálne vzniklo
1.3.1973, má 26 členov. Jeho predsedom
je Rastislav Domko. Poľovníci majú
počas celého roka plné ruky práce.
O jedálniček zvierat sa staraú v každom
ročnom období. „Prikrmujeme ich
v lete suchým, aby sa náhodou nezduli
od zeleného. V zime, okrem príkrmu,
podávame srnkám soľ obohatenú
o patričné minerálne látky a medikamenty.
Práve tie liečivá bránia v prípade srnky
strečkovitosti,“ zavádza
nás do života poľovníka
predseda združenia
vlastníkov a dlhoročný člen
združenia poľovníkov Jozef
Janský. Prezrádza aj to, že
každý rok, do konca marca
musia zrátať zver. Občas
ich výsledky prekvapia.
„Spravíme rojnicu, 5
kilometrov dlhú a ideme
jedným smerom. Povieme
si, že to, čo ide po ľavej ruke,
ja rátam. Iné nerátam. Na
konci to zrátame a zistíme,
že máme napríklad 750
zajacov. Ale sú aj iné
prekvapenia – napríklad
v tomto regióne by nemal

existovať jazvec. Ale už sa tu objavil aj
ten.“ V tomto roku sú podľa jeho slov
premnožené v ich poľnom revíri aj škorce
a preto na nich bola zorganizovaná
poľovačka. Tvrdí, že škorce nie sú žiadne
neviniatka. Vykúkajú vraj hniezda a veľmi
radi si pochutia na mláďatách vtákov,
ktoré by následne chránili ovocné stromy
obyvateľov pred škodcami. Zajace či
srnky dokážu tiež narobiť veľa škody
poľnohospodárom. Stalo sa vraj, že ich
obeťou sa stalo 25 hektárov cukrovej repy.
Chutí im aj hlavička slnečnice.
Nie všetci obyvatelia však majú
pochopenie pre činnosť poľovníkov.
Mnohí si myslia, že je neetická voči
prírode. V tejto súvislosti však Jozef
Janský upozorňuje na fakt, že cieľom
poľovníkov nie je bezhlavé poľovanie na
zver, ale regulovanie stavu a udržanie
zdravej rovnováhy v zvieracej ríši.

„Kebyže necháme premnožiť napríklad
zajace, okrem toho, že narobia veľké
škody poľnohospodárom, môžu dostať
nejakú chorobu. Pokapú, náhodou sa
z nich nažerú psy alebo mačky a donesú
tú chorobu domov. Alebo si predstavte,
že do dvora, kde sa hrajú malé deti,
nabehne besná líška a napadne ich. Pred
dvoma rokmi sme vystrieľali 47 líšok,“
konkretizuje člen združenia. Každú
poľovačku musia nahlásiť lesnému
úradu aj polícii. Policajti napríklad
chodia a dávajú im fúkať počas celej
poľovačky. Ak by niekto nafúkal, prišiel
by o zbrojný preukaz. Poľovníci sa snažia
svoju činnosť priblížiť obyvateľom aj
spoločenskými podujatiami. Raz do roka
navaria pre verejnosť guláš z diviny. Z ich
kalendáru podujatí nechýba ani ples,
na ktorý chodia približne dve stovky
ľudí. Každoročne sa tešia aj na výstavu
v rámci obecných slávností
koncom leta. „Vystavujeme
preparovanú tu žijúcu zver,
aby aj obyvatelia a ich
deti videli, že takto vyzerá
srnka, aby vedeli, čo u nás
žije. Samozrejme sú aj
iné kúsky. Jeden má lebku
z vlka. Môj syn má lebku
jazveca,“ dodal na záver
člen združenia Jozef Janský.
Všetky udalosti a zážitky
zachytávajú fotoaparátom.
Fotografie majú svoje
miesto v kronike, o ktorú
sa dlhé roky stará jeden
z členov združenia, Jaroslav
Hlavatý.
- erika kollerová -
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Členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Gáni už
zachránili mnoho životov,
ale riešili aj všakovaké
problémy občanov obce. Počas
90-ročnej existencie zboru sa
toho do pomyselnej kroniky
dobrovoľníkov zapísalo veľa.
Okrúhle jubileum hasičov
patrične aj oslávili.
27. mája 2017 sa z futbalového
ihriska ozývali sirény
hasičských áut. Horelo tu
vozidlo a hasiči vyslobodzovali
zakliesneného človeka z auta.
Našťastie nešlo o skutočný
zásah, ale o ukážky pre
návštevníkoch veľkého
podujatia – osláv 90. výročia
založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Gáni.
Svoju prácu prišli ukázať
návštevníkom aj príslušníci

je občianske združenie a
Dobrovoľný hasičský zbor obce
je obecná organizácia. Obe
majú bohatú históriu a niektorí
sú členmi oboch združení
zároveň. „Členov DHZ máme
asi 30. Z tých sú 18-ti zaradení
v zásahovej jednotke. To
znamená, že v prípade potreby
vieme týchto ľudí poslať na
zásah. Na okolí sme asi raritou,
a tým sa chcem aj pochváliť, že
máme veľa dievčat. V zásahovej
jednotke sú dve dospelé dievčatá,
ktoré sú pre túto dobrovoľnú
činnosť zapálené. Tiež ma
teší fakt, že 10 percent nášho
dobrovoľného zboru pracuje
v okresných štruktúrach,“ hovorí
s radosťou veliteľ zásahovej
jednotky DHZ obce Gáň
Marián Novotný.
Či už ide o požiare, pílenie

vozidlo Iveco Daily, ktoré sme
dostali minulý rok od štátu. Toto
auto je naše „prvozásahové“
vozidlo,“ približuje veliteľ
Marián Novotný a dodáva,
že ako jedny z mála DHZO
v okrese disponujú aj
autonómnym dýchacím
prístrojom.
Nielen 49-ročné auto si
pamätá veľa, ale aj niektorí
členovia zásahovej jednotky.
S dobrovoľnou prácou totiž
začínali ako deti. Jednou
z najvýznamnejších osobností
je pán Dušan Bucko, ktorý bol
dlhé roky veliteľom, predsedom,
neskôr aj predsedom okresného
výboru, bol zaslúžilým členom
dobrovoľnej požiarnej ochrany,
čestným predsedom obecného
zboru. V rámci osláv 90.
výročia založenia dobrovoľných

Zbojek, Kornel Grell, Vincent
Radimák, Vincent Laboš, Jozef
Radimák, Ján Dovina. Prvým
veliteľom bol Jozef Radimák.
Prvá zbrojnica bola pri kostole.
Tá súčasná sa nachádza
v budove obecného úradu.
Deti sú budúcnosť – platí to
nielen v živote rodín, ale aj
v živote dobrovoľných hasičov.
Našťastie sa im darí vychovávať
si svojich následníkov. Dokonca
im niektoré obce môžu aj
závidieť. „Obce, ktoré majú
2500 obyvateľov, majú problém
dať dokopy detské družstvo.
My máme veľa detí. Je ich
približne 20,“ chváli sa predseda
združenia Igor Kianička. Deti
majú tréningy každý týždeň
v utorok a veľa sa dozvedia
aj ohľadom bezpečnosti,

Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Galante
so psovodom a príslušníci
Ženijného práporu v Seredi.
Počas predpoludňajších
hodín si zmerali sily aj
mladí záchranári – hasiči
deti a dorastenci z okolitých
miest a obcí (Abrahám, Gáň,
Sládkovičovo, Reca) súťažili
v hasičskom športe v rôznych
kategóriách. Najmenších potešil
nafukovací hrad či cukrová
vata. Hasiči v obci pôsobia
v rámci dvoch organizácií –
Dobrovoľný hasičský zbor

nebezpečných stromov,
pomoc pri autonehodách či
povodniach, pri prácach im
slúžia dve autá a k dispozícii
majú aj protipovodňový vozík.
Dobrovoľníci sú s technickou
výbavou spokojní, zdôrazňujú,
že okrem finančnej a morálnej
podpory od obce cítia posledné
roky podstatne väčšiu podporu
aj od štátu. „Disponujeme
dvoma vozidlami. Máme jednu
49-ročnú „babičku“, Škodu
706, ale aj keď na pohľad nie
je vábna, motor a čerpadlo sú
vo výbornom stave. Máme aj

hasičov získal aj ocenenie Rad
svätého Floriána. „Keď niekde
spomenieme, že sme z obce Gáň,
všetci vedia, že odtiaľ pochádza
pán Bucko a nechajú ho
pozdravovať. Všade ho poznajú,
on je skutočná ikona,“ pýši sa
terajší veliteľ zásahovej jednotky
Marián Novotný.
Podľa historických zdrojov
DHZO vznikol po nešťastnej
udalosti, veľkom požiari,
ktorého obeťou bolo niekoľko
domov. Vtedy založili Zemskú
hasičskú jednotu. Zakladajúcimi
členmi boli Karol Radimák, Ján

ako sa správať pri požiari,
absolvujú kurz prvej pomoci.
Na starosti ich majú manželia
Veronika Babicová - Blahová
a Michal Blaho a odvádzajú
s nimi fantastickú prácu.
Veliteľ zásahovej jednotky
a predseda sa tešia tomu, že
sa im darí vychovávať ďalšiu
generáciu hasičov, ktorí po
splnení predpísaných kritérií
budú môcť zachraňovať životy
a pomáhať aj obyvateľom obce
aj pri bežných problémoch.
Mgr. Erika Kollerová

Dobrovoľní hasiči pomáhajú už 90 rokov

NAŠI POSLANCI

Radi by sme v Našich novinách dali
priestor aj miestnym
poslancom, a tak sme
oslovili jedného z nich na krátky
rozhovor, ktorý Vám prinášame:
o Dobrý deň, pán poslanec, môžete sa
nám predstaviť?
- Milí spoluobčania a priatelia, s dovolením
pre tých, ktorí ma nepoznajú osobne, rád sa
Vám predstavím. Volám sa Ladislav Kollár,
bývam na Podhumenskej ulici a pracujem
ako elektrotechnik v Západoslovenskej distribučnej v Trnave. Nie som rodák z Gáňu,
ale v našej obci žijem už 21 rokov. Som
ženatý a s manželkou máme tri deti.
o Prečo ste sa rozhodli prijať funkciu
poslanca vo svojej obci a ktoré oblasti
života v obci sú Vám najbližšie? Na čo sa
orientujete?
- Každý z nás má možnosť prispieť k rozvo-

Ladislav Kollár

ju ktorejkoľvek oblasti života v obci preto som sa rozhodol aj ja prispieť
svojou troškou k zveľadeniu našej dediny. Keďže mojím povolaním je
práca elektrotechnika, najbližšou oblasťou k mojej práci je zameranie
na údržbu verejného osvetlenia a návrhy na pripojenie nových a zrekonštruovaných budov na elektrickú energiu.
o Koľko rokov pôsobíte ako poslanec za obec Gáň?
- Funkciu poslanca vykonávam prvé volebné obdobie a zároveň som
členom finančnej komisie.
o Prešla viac ako polovica volebného obdobia. Podľa Vás – ako hodnotíte prácu v obci z pohľadu poslanca?
- Spoločne s ostatnými poslancami a starostkou obce sa spolupodieľam
na príprave projektov na ďalšie zveľaďovanie našej dediny. Projekty sú
predstavované obyvateľom na pravidelných verejných zasadnutiach.
Pozitívne hodnotím vzájomnú spoluprácu, podporu a ústretovosť medzi poslancami.
o Aká je spolupráca s občanmi a ako Vás vnímajú?
- Naši občania nás budú hodnotiť nie podľa reči, ale podľa skutkov,
ktorých je do budúcnosti potrebných vykonať ešte veľa. A to nielen pri
budovaní obce a jej skrášľovaní, ale aj v medziľudských vzťahoch. Teším
sa na ďalšie stretnutia s občanmi pri ďalších aktivitách.
pýtala sa: Dáša Líšková
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Záhradkári z Gáňu chodia na výlety aj výstavy

„Do radov záhradkárov
pribúdajú aj mladí... Je ale
veľmi dôležité, aby boli
medzi záhradkármi aj tí
„starší“. Nemyslím vekovo,
ale skúsenosťami, pretože
tá historická pamäť je
veľmi potrebná ,“ hovorí
predsedníčka Základnej
organizácie Slovenského
zväzu záhradkárov Gáň (ZO
SZZ Gáň) Miriam Jarošová
(na snímke).
o Slovenský zväz
záhradkárov oslavuje
v tomto roku 60. výročie
svojho založenia. V obci Gáň
vznikla základná organizácia
medzi prvými v rámci
okresu. ZO SZZ Gáň má
dnes približne 30 členov. Ak
si niekto myslí, že sú to len tí
skôr narodení, je na omyle.
- Pomaly sa rozrastáme.
Obzvlášť ma teší, že do

radov záhradkárov pribúdajú
aj mladí. Veď to nie je len
o paprikách a rajčinách, ale aj
o liečivých bylinkách, ako si
záhradu navrhnúť, akú ružu si
kam zasadiť.
o Tvrdíte, že v rámci
združenia je dôležitá aj
prítomnosť „historickej
pamäte“. Čo tým máte na
mysli?
- Záhradkárov mal dlhé
roky pod palcom pán Karell.
On bol ten, ktorý združenie
celý čas udržiaval a viedol.
Je veľmi dôležité, aby boli
medzi záhradkármi aj tí
„starší“. Nemyslím vekovo,
ale skúsenosťami, pretože
tá historická pamäť je veľmi
potrebná. Aby tí noví členovia
a mladší vedeli, že aké má
korene a aby na to boli trošku
aj hrdí. Aby sme nezabúdali,
že aj tu máme veľa dobrého,
na čom treba stavať.
o Záhradkársky život členov
združenia spestrujete aj
rôznymi tematickými
výletmi.
- Chodíme dosť často niekam.
Za rok absolvujeme asi päť
výletov. Máme výročnú
schôdzu, kde vyhodnotíme,
čo sme urobili, kde sme sa
zúčastnili, na akých výstavách.
Dohodneme sa, kam by sme
sa chceli ísť pozrieť. Minule
sme boli v Parku miniatúr

Ešte nekončím...
Každý dobrý hospodár bilancuje svoje výsledky, aj ja Vás chcem
poinformovať, ako som reprezentoval našu obec na behoch počas
piatich rokov.
Za túto dobu, aby som zvládol súťažné behy,
musel som natrénovať mnoho kilometrov. Nabehal
som spolu 4.406 km a nabicykloval 15.726 km, čo
je spolu vyše 20 tisíc kilometrov. Za tú dobu som
absolvoval 185 súťažných behov Behal som rôzne
vzdialenosti: 2 míle, 5km, 10km, 15km, najdlhšiu
21,1km, čo je pol maratón. Doteraz som ich odbehol desať. Najkratšie sú pre mňa dva, ktoré som
odbehol v Maďarsku, v Budapešti v rokoch 2014 a
2015. Pre mňa, chalana z malej dedinky Gáň, to
bol obrovský zážitok behať v takom veľkom meste
za účasti 16.134 bežcov v rôznych kategóriách z
vyše 70-tich štátov sveta. Náhodná pocta sa mi
dostala od hlásateľa, keď v roku 2014 som dobiehal do cieľa a kričal moje meno – Bravó Jarolím
Kozemér Slovakiabol! Ja som nad hlavu rozprestrel slovenskú zástavu, unavený po namáhavom
behu, ale spokojný a šťastný, že som to dokázal. Je
to zážitok na celý život. Behal som aj – Crosy, čo
sú preteky ťažké na fyzickú záťaž, lebo sa behá po
kopcoch, tráve, oráčine, v lese, blate. Také preteky
som absolvoval v Smoleniciach, Chtelnici, Čachticiach, Dolných Orešanoch, Trstíne, Piešťanoch –
na Havran, vo Vinohradoch, Bojničkách a náročný
Grant Prix – Cabaj Čápor, kde som mal možnosť

v Podolí, potom sme boli
na Trenčianskom hrade,
na Čachtickom hrade. Boli
sme aj v rakúskom Badene,
kde je asi 600 koreňov ruží,
navštívili sme aj Schönbrunn.
Nedávno sme boli v rámci
Víkendu otvorených parkov
a záhrad v Hlohovci. Vďaka
sprievodcovi sme sa dozvedeli,
čo by vám ani nenapadlo.
Napríklad, že park v Hlohovci
má krásne platany, ktoré nie
sú typickou drevinou pre túto
oblasť. Keď do toho parku
pôjdete druhýkrát, už sa na
to dívate inak. Boli sme sa
pozrieť aj na výstave Flora.
Zavítali sme aj na Devín.
Teraz sa chystáme do
maďarského mesta Tihany,
kde organizujú levanduľový
festival, na konci júna. Na
jeseň si zopakujeme Dni zelá
v Stupave.
o Táto činnosť je však
aj o práci v prírode
a s prírodou. Chodievate na
výstavy s vašimi „dielami“?
- Vždy sa niečo podarí
vypestovať, tak prečo sa
nepochváliť? Organizujeme
výstavy a zapájame
sa do nich v okolí, aj
do celoslovenských.
S najkrajšími jablkami
sa pán Lancz (na
snímke) pochválil aj na
celoslovenskej súťaži

Jablko roka v Trenčíne.
Je to radosť, keď vidíte, že
trebárs pri odrode Idared
je práve vaše meno. Už
tradične chodíme na výstavu
v rámci Galantských trhov.
Prostredníctvom výstav
šírime povesť aj o obci. Veď
my záhradkári, aj ostatné
združenia, máme maximálnu
podporu zastupiteľstva
a vedenia obce, vďaka čomu
sa v dedine veľmi čulo
a intenzívne žije.
pripravila: Erika Kollerová
foto: Miriam Jarošová

na štarte stáť vedľa jedného z najlepších slovenských bežcov,
Jozefom Urbanom, ktorý bol najrýchlejší na MMM v Košiciach zo
Slovákov v roku 2016. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, načo to robím.
Okrem toho, že to robím pre radosť a hlavne pre zdravie, spoznávam mnoho ľudí a nadväzujem kamarátstva. Doteraz som behal
vo viac ako 50-tich mestách a dedinách, kde sa dozvedeli o našej dedine aj tým, že mám na tričkách
a vetrovke logo našej dediny, ako aj názov „Obec
Gáň“. Pod touto značkou ma pozná celá bežecká
komunita. Bolo robených viacero rozhovorov v
regionálnej TV napr. v Trnave a Dunajskej Strede
a v Trnavskom hlase. Mám dobré vzťahy aj v Maďarsku, konkrétne v klube TATABANYA. Bežci z
tohto klubu sa zúčastnili behu aj u nás v Gáni, na
moje pozvanie. V Maďarsku som okrem Budapešti
behal v Tatabanye, Tate, Tardosi, Tarjane, Bankonsarkane, Ászáre, Komárome a Győri. Najviac behov v roku 2016, som absolvoval v Nitre. Chodím
tam behať interšport Nitriansku ligu. Beháva sa
1x za mesiac. Dňa 10. decembra 2016, bola sútaž
vyhodnotená v Nitre, na Klokočine v Bowling klube. Bol som vyhodnotený a ocenený za 3. miesto v
kategórii M 60. V roku 2017 budem mať 70 rokov.
Od januára budem zaradený do kategórie bežcov
M 70 – keď sa mi bude dariť a zdravie bude slúžiť,
chcem behať ďalej.
Záverom mi dovoľte, vážení spoluobčania, popriať
Vám veľa zdravia, šťastia a rodinnú pohodu v živote. To Vám všetkým zo srdca praje Váš spoluobčan, bežec, Jaro Kozmér.
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„Aj dôchodcovia sa snažia byť v Gáni užitoční. Okrem iného sme
napríklad varili pre všetkých účastníkov „Behu Gáňom“ guláš“,
hovorí Emília Suchopová, predsedníčka Jednoty dôchodcov v Gáni.

V obci Gáň pôsobí Klub dôchodcov pod vedením p. Emílie
Suchopovej. Spýtali sme sa jej na to, ako sa Klubu dôchodcov
darilo v uplynulom období a načo sa môžu dôchodcovia tešiť v
najbližšom období.
o Pani Suchopová, ako by ste zhodnotili uplynulé obdobie
vašej činnosti?
- Ešte v decembri 2016 sme boli v Istropolise v Bratislave na
predstavení Karla Šípa, čo bolo veľmi
príjemné spestrenie predvianočného zhonu. Prešli Vianoce,
Nový rok a znova sme sa dostali do každodenného kolobehu
života. Niektorí máme každý deň rovnaký a niektorí sa snažíme
o to, aby sme si jednotvárne dni trochu spestrili napríklad aj
stretnutiami, ktoré sa konajú každý pondelok o 16.00 hod v
klube dôchodcov. Od marca 2017 máme nové priestory, kde sa
môžeme stretávať a tak s radosťou navštevujeme tieto stretnutia,
kde nás pán Lancz raz za mesiac informuje o tom, čo treba
robiť aktuálne v záhrade, napr. kedy a čím postrekovať stromy,
ako založiť kompost, atď... A tak bývajú tieto stretnutia veľmi
zaujímavé a my sa vždy niečo nové naučíme.
o Okrem týchto stretnutí sa podieľate aj na iných aktivitách
obce?- Áno, naši dôchodci sa aktívne zapájajú aj do podujatí,
ktoré organizuje obec. V januári sme sa napríklad zabávali na
fašiangovej zábave, vo februári na maškarnom plese, na ktorý
sme upiekli šišky. Marec bol v znamení kúpania v Gyori. Veľmi
radi navštevujeme Radošinské naivné divadlo, ktoré je vždy
zdrojom dobrej zábavy. Navštívili sme predstavenie pod názvom
„POLOOBLAČNO“ - išlo o smutno-smiešnu komédiu zo života
Radošiny v 20. storočí, ktoré sa nám veľmi páčilo. Poslednou
udalosťou obce bol „Beh Gáňom“, ktorý sa konal 20. mája 2017.
Náš klub varil pre všetkých účastníkov behu guláš. Aj takto sa
snažíme byť v našej obci užitoční.
o Vidím, že Vaša činnosť je naozaj pestrá a bohatá.
Nepochybujem o tom, že určite niečo chystáte aj na najbližšie
obdobie. Prezradí nám čo?
- Samozrejme, máme pripravené ďalšie zaujímavé podujatia,
rada Vás pri tejto príležitosti
chcem o nich informovať. Najbližšie to bude výlet do Prahy,
ktorý pripravujeme. Chceme zorganizovať kúpanie na kúpalisku
Veľký Meder a v Podhájskej. Pripravujeme trojdňový výlet
do Jesenníkov, ako aj výlet loďou po Dunaji. Od JEDNOTY
dôchodcov Slovenska máme pridelené 4 poukazy do kúpeľov
po celom Slovensku, stačí sa prihlásiť. Sú to 7-dňové kúpele s
50 – eurovou dotáciou. V septembri chystá Okresná organizácia
klubu dôchodcov športové hry, na ktorých sme boli minulý
rok úspešní a tak veľmi dúfame, že tomu bude tak aj tento rok.
Veľmi sa na toto podujatie tešíme. Okrem toho chystáme súťaž

v prednese poézie a prózy, uvítame aj vlastné príspevky. Rada by
som všetkých srdečne na tieto podujatia pozvala, a zároveň by
som chcela poďakovať všetkým, ktorí mi pri organizovaní týchto
podujatí pomáhajú.
zhovárala sa: Dáša Líšková

Spoločenská kronika
obce Gáň
október 2016 – máj 2017

Narodili sa

Karolína Adamková, Zara Godályová, Filatov Samuel,
Ivan Geleta

Opustili nás
Milan Horník, Anna Ujlacká

Jubilanti
60 roční

Forgáč František, Tibor Kohút, Ján Kolárik, Vojtech
Babinec, Peter Henček, Július Takáč, Igor Blaho, Anna
Matonogová, Magdaléna Valábeková, Alžbeta Forgáčová,
Daniela Horníková, Lýdia Hanáková, Terézia Vlkovičová,
Zdenka Blahová

65 roční

Jozef Boledovič, Milan Bertalan, Gabriel Babic, Jozef Kováč, Oto Ambruš, Peter Tatarko, Ing. Marián Čirip, Paulína
Hlavatá, Emília Suchopová, Helena Zbojeková, Jarmila
Boledovičová

70 roční

Dušan Holček, Ing. Jozef Janský, Anton Holček

75 roční

Veronika Lanczová, Alexander Kamen, František Lisičan,
Otília Filová, Anna Bublincová, Marta Radimáková, Mária
Janďourková

80 roční

prof.doc.Ing. Eduard Bublinec

85 ročné

Mária Macová, Anastázia Mrvová
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Dorastenci z našej obce túžia po postupe
Dorastenci FK Slovan
Gáň hrali počas uplynulej
sezóny v okresnej súťaži.
Dorastenecké družstvo
majú v okrese, okrem Gáňu,
ďalšie tri obce. Chlapci si
tak sily zmerali každý tretí
týždeň s tým istým kádrom.
Futbal však hrajú srdcom
a sú medzi nimi aj takí,
ktorí opúšťajú svoju alma
mater z dôvodu postupu do
vyššej súťaže.
Po skončení sezóny
obsadili chlapci druhé
miesto v rebríčku. O body
prišli hneď počas prvého
zápasu sezóny s Jelkou,
ktorý bol pre postup
kľúčový. „Už sme vedeli,
že Jelka nikde inde nestratí,
lebo majú vyrovnaný káder. Jelku sme
porazili nakoniec u nich. To bola veľká
chyba, že u nás doma sme prehrali. Deti
veľmi chceli, ale možno ten tlak spracovali
inak a preto sa to nepodarilo, veď v Jelke
sme ich porazili,“ hovorí tréner Justín
Strapáč. Zároveň dodáva, že ich pýchou

z Gáňu. „Po konci sezóny som bol oslovený
Oblastným futbalovým zväzom, aby
som išiel vybrať do 11-ky roka z každého
mužstva v okrese, lebo ich poznám.
V 11-ke roka sú z Gáňu Jaroslav Filipčík,
Kristián Danišovič, David Regec. Plus
do zápasu s Jelkou, s víťazom okresu
boli nominovaní ešte Filip Linek, Adrián

je, že ako jediné družstvo chodili na
zápasy v plnom počte. Ostatné mužstvá
nemali stopercentnú dochádzku, hoci sú
to ďaleko väčšie obce ako Gáň.
Ukončením sezóny sa však život kádru
nekončí. Dorastencov čakajú rôzne
zápasy, napríklad aj dvojdňový futbalový
zápas v Kysuciach, kam družstvo chodí
už 11 rokov. Trénera teší aj fakt, že pri
výbere najlepšej jedenástky v okrese
mohol nominovať skvelých hráčov aj

Renáč, Erik Tóth. Takže šesť chlapcov
máme vo výbere, ktorí budú reprezentovať
aj FK Slovan Gáň. Zápas sa odohrá
v Jelke,“ hovorí tréner. Ďalšou radostnou
správou pre neho je, že hráč z radov jeho
zverencov postupuje do vyššej súťaže.
„Jaroslav Filipčík nám odchádza do
Horných Salíb hrať do tretej ligy, lebo má
na to!,“ pýši sa tréner.
Spomedzi štyroch mužstiev - Jelka,

Oslava Dňa matiek....

Tak ako každý rok, sme si v máji uctili naše
mamy, babky, tety...
Oslava v našej obci sa začala netradične,
v kostole sv. Rodiny svätou omšou, ktorú
slúžil dôstojný pán farár Mgr. Novanský.
Potom sme sa presunuli do kultúrneho
domu, kde sme pripravili pre naše mamy
posedenie pri kávičke a zákusku. O kultúrny program sa nám postaral harmonikár
Lukáš, s ktorým sme si zaspievali naše
obľúbené piesne.

Sládkovičovo, Gáň, Čierna
Voda, majú Gáňania
rozhodne najlepšie
podmienky na súťaž. Vďaka
za to patrí rodičom i vedeniu
obce. Gabriel Molnár, ktorý
má na starosti financie
a administratívne záležitosti
v súvislosti s chodom
klubu tvrdí, že spolupráca
s obcou sa za posledný čas
výrazne zlepšila. Okrem
dotácie, z ktorej hradia
časť cestovného, vedeli
z pridelených peňazí zakúpiť
chlapcom aj nové futbalové
dresy. Vďační sú obci aj za
zamestnávanie hospodára futbalového
ihriska, ten sa stará o maximálny
komfort mužstva. „Sprchy či ihrisko sú
vždy pripravené, sú vo veľmi dobrom
stave. V tomto smere máme určite
komfort oproti iným dedinám. Paľo Grell
je hospodár s veľkým H, ktorý sa stará
o kosenie a polievanie ihriska, vylajnuje
ihrisko, nahodí sieťky, aby sme mali pred
každým domácim zápasom všetko tip top.
Šatne sú vždy čisté a dresy vypraté. Keď
treba, chlapcom aj vynadá, aby nechodili
dnu v špinavých kopačkách, aby si vážili,
čo majú a to je dobré,“ opisuje Gabriel
Molnár.
Neodmysliteľnou súčasťou života klubu
sú rodičia. Okrem iného vraj pomáhajú
aj s dovozom a odvozom detí na zápasy,
pomáhajú s občerstvením. Sú veľmi
ochotní, čo potvrdzujú aj slová trénera.
„Rodičia sú pre nás veľmi dôležití,
niektorých, ak zobudíme o polnoci, prídu
a pomôžu. Sme malá dedina, aj preto je
to v klube také rodinné,“ hovorí na záver
a dodáva, že vďaka podpore rodičov
a fanúšikov miestneho futbalu sa im z 2%
daní podarilo vyzbierať krásnu sumu vo
výške približne 500 eur. Obaja páni si
veľmi vážia aj pomoc prezidenta klubu
p. Jaroslava Horníka a nestarnúceho
Petra Ormandika,.
- erika kollerová -

