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Združenie rodičov pri MŠ Ďanová
Blíži sa čas, ktorý nám umožňuje urobiť niečo viac pre deti z našej obce a okolia. Pre tých, ktorým
nie sú ľahostajné aktivity a prostredie vzdelávania našich detí sme sa opäť registrovali ako prijímatelia 2% z dane.
V priebehu roka 2015 sme z vašich príspevkov z roku 2014 zaobstarali nové drevené kryty
radiátorov pre materskú školu, vstavanú policovú skriňu v triede usilovných včeličiek a čiastočne sa
podieľali na nákupe germicídnych žiaričov.
Aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň v čase, keď pred nami stojí výzva väčších stavebných
úprav budovy škôlky počas leta 2016, s víziou zlepšenia súčasných podmienok. Chceme do nej
priniesť opäť niečo nové a lepšie. Veríme aj vo vašu pomoc, za ktorú ďakujeme!
ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE
http://rozhodni.sk/institution/rodicovske-zdruzenie-pri-ms-danova/
Obchodné meno (Názov): Rodičovské združenie pri MŠ Ďanová
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42346355
Sídlo: 03842 Ďanová, Ďanová 151
Tlačivá sú k dispozícii v materskej škole, na obecnom úrade, na požiadanie pošleme elektronicky.
Kontakt: Katarína Móricová - 0907163881

Oznamy
Naši hasiči majú telefónne číslo pre nahlasovanie
požiarov, povodní, živelnej katastrofy a pod. Toto
tel. číslo bude v pohotovosti 24 hodín denne, t.zn.,
vždy ho bude mať k dispozícií veliteľ zásahu.
0944 52 55 88
V sobotu 12. marca 2016 o 10.00 prosíme dobrovoľníkov na zber odpadkov okolo rybníka.
Stretneme sa na parkovisku pri rybníku – rampa
bude otvorená. Vrecia a rukavice budú zabezpečené. V prípade daždivého počasia bude
v miestnom rozhlase ohlásený iný termín.
Dňa 5.3. 2016 sa uskutočnia parlamentné voľby, ktoré budú v našej obci prebiehať od 7:00
do 22:00 v kultúrnom dome. Príďte dať svoj
hlas a rozhodnúť o budúcnosti tejto krajiny.

Jubilanti:
85 rokov: Adela Horváthová
80 rokov: Božena Cígrová
75 rokov: Ján Kováč
65 rokov: Oľga Lehotzká, Igor Lehotzký,
Anna Malinová
“Všetkým srdečne gratulujeme!”

Február v Ďanovej
Brigáda DHZ Ďanová
6. februára sa v našej obci organizovala aj brigáda za účelom vypiľovania dreva určeného orgánmi
povodia rieky Váh, ktorej sa zúčastnili naši členovia DHZ Ďanová. Konkrétne poďakovanie patrí Milanovi Buchovi ml., Andrejovi Ďanovskému, Pavlovi Žuborovi ml., Viliamovi Poloncovi st., Jozefovi
Kľučiarovi ml. Pomocných prác sa tiež zúčastnil aj starosta obce Miroslav Ďanovský a pri odvoze
pomáhal so svojou technikou Milan Taraba st., ktorým tiež ďakujeme. Hoci to nebola ľahká práca,
naši chlapi sa s tým správne popasovali a drevo, ktoré bolo spílene sa následne spracovalo pre
potreby kúrenia Materskej školy v Ďanovej.

Predvalentínsky karneval
Veselo bolo detičkám z našej materskej školy, ale aj starším školákom z našej obce, ktorí
sa dňa 12.2.2016 zúčastnili predvaletínskeho karnevalu v kultúrnom dome. Podujatie
bolo organizované materskou školou v spolupráci s Obecným úradom Ďanová. Deti sa
zmenili na princezné, zvieratká, bojovníkov
a zabávali sa na hudbu, ktorú im zabezpečil
pán Peter Šimo. Pre deti bol pripravený bohatý program pod vedením riaditeľky MŠ
Silvie Pakánovej, ktorej pomáhal celý kolektív
zo škôlky, za čo im patrí veľká vďaka. Pomedzi
súťaže boli deťom ako občerstvenie ponúknuté
párky v rožku a sladké dobroty s čajom, ktoré pre nich zabezpečili všetci nápomocní rodičia, začo
taktiež ďakujeme. Každá maska bola odmenená drobnosťou a celý karneval sa niesol v duchu dobrej nálady, rozžiarených detských očí a radostných zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať.

Stretnutie členov COOP Jednota
17. februára sa v kultúrnom dome našej obce konalo posedenie členov COOP Jednota, ktoré
sa koná tradične raz za päť rokov. Tohtoročné stretnutie organizovala pani Dagmar Móricová a
zúčastnili sa ho dvadsiati členovia z Ďanovej i Folkušovej. Pani Móricová nahradila vo funkcii predsedníčky dozorného výboru pani Annu Šmálovú, ktorá pôsobila vo funkcii predsedu dozorného
výboru, a ktorej patrí veľké poďakovanie za dlhoročnú a precíznu prácu, trpezlivosť, ochotu a čas
venovaný pri organizovaní každého posedenia, ktoré vždy robila rada a s vrúcnou snahou potešiť všetkých zúčastnených. V rámci stretnutia predniesla výročnú správu podpredsedníčka COOP
Jednota, pani Boháčová, ktorá zhodnotila predchádzajúcich 5 rokov a taktiež predostrela plány
do nadchádzajúcich piatich rokov. Pani Boháčová výrazne apelovala na používanie slovenských
výrobkov, ktoré sú nepochybne kvalitnejšie ako výrobky dovážané, teda je potrebné posilniť postavenie slovenských výrobcov a spracovateľov na našom domácom trhu, čím sa zabezpečí udržanie
pracovných miest v našom okolí a po celom Slovenku.

Obecný ples
V sobotu 20. februára 2016 sa v našej obci konal už 8. ročník Obecného plesu, na ktorom sa
zúčastnilo 74 osôb z našej obce a blízkeho okolia. Do tanca hrala hudobná skupina Alfa
a bohatý program spríjemnili Kristínka Grilusová so svojím tanečným partnerom, ktorí sa
predstavili v dvoch vstupoch – zmesou štandardných tancov a neskôr zmesou latinskoamerických tancov. Kultúrny program spestrila aj skupina orientálneho tanca Amirah

s cigánskymi tancami. Tanečné vystúpenia zabezpečila Silvia Pakánová. O skvelé jedlo sa
postarala Monika Boďová a Miroslav Hrivnák.
Krásnu výzdobu vytvorila Zuzana Pokrievková
so svojou dcérou Laurinkou. Nikoleta Rybárová, Natália Kubová a Michaela Gavendová sa postarali o profesionálne zvládnutú
obsluhu, a zároveň pomáhali pri príprave
kultúrneho domu. Veľká vďaka patrí tiež
Renáte Kubizňovej, Miroslave Mazúrovej, Betke Maťkovej, Andrei Zacharovskej, Kataríne
Móricovej, Andrei Ďanovskej a Kataríne
Ďanovskej, ktoré sa podieľali na prípravách
priestorov pred plesom, a taktiež pomohli pri upratovaní po plese. Štedrí sponzori, ktorí svojimi
darmi spestrili bohatú tombolu s päťdesiatimi piatimi cenami, boli nielen podnikatelia a spoluobčania
z našej obce, ale i hostia z okolia. Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie. Podujatie fotograficky
zdokumentoval Viliam Polonec ml.. Celý ples sa konal pod taktovkou poslankýň Silvie Bogárovej,
Bronislavy Bukvovej a starostu obce Miroslava Ďanovského. Veríme, že všetci zúčastnení boli
počas celého večera spokojní a dobre sa zabávali a taktiež dúfame, že sa v takomto hojnom počte
stretneme aj o rok!

Spomienky na fašiangy
Rada spomínam na fašiangy. Boli sme mladí, radi sme sa zabávali a po advente konečne trochu
tradičnej zábavy.
Fašangovanie v dedine organizoval DHZ. Jeho členovia, ale aj mládenci z dediny sa poobliekali
za masky a išli dedinou. Na čele sprievodu boli muzikanti s harmonikou a husľami a vyhrávali známu
pesničku:
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožucha, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem...
Za nimi išli mladucha, mladý zať, svadobný sprievod, (lebo fašiangy boli obdobím svadieb) a potom
ostatné masky - fašangovníci. Chodili po domoch a obyvatelia im dávali peniaze, vajcia, klobásy,
slaninu, no nechýbala ani pálenka na počastovanie. Hasiči si zapisovali, čo kde dostali a pozvali
domácich na večeru. Zo surovín, ktoré dostali, pripravili praženicu a čaj. Na večeru chodili zásadne
len muži, ženy nie. Až neskôr, keď sa predpokladalo, že večera už skončila, prišli aj ženy, mládež a
tancovalo a zabávalo sa jedna radosť. Na túto zábavu prichádzali nielen mladí, ale aj starí, celá dedina. Veľmi sa mi to páčilo. Obdivovala som, ako sa starší ľudia dokázali zabávať a ani sa nečudujem, veď sme mali vynikajúcu ľudovú kapelu.Tvorili ju Janko Bernát (cimbal), Milko Bernát (bubon),
Juľko Ďanovský (husle), Jožko Ďanovský (kontrabas), Jožko Hnilica (harmonika).
Teraz vidíme vo fašiangovom sprievode aj školopovinnú mládež a berieme to akosi samozrejme.
Nech mládež žije tradíciami svojich predkov. Časy sa menia a my s nimi.
												

Elena Pakánová

Prečo sa pred Veľkou nocou máme postiť?
40 pôstnych dní je dlhá doba, v živote človeka však má svoj význam. Pôst má najmä náboženský
charakter a v našej obci ho zachovávali celé generácie, bez rozdielu vierovyznania. V súčasnosti táto tradícia nie je veľmi obľúbená, no i tak sa mnohí k pôstu občas odhodlajú. Dnes sa
v spoločnosti skloňujú najmä dva priaznivé znaky pôstu:
- zdravie človeka – telo sa zbavuje škodlivých látok - čiže detoxikácia organizmu;

- psychická a duševná pohoda - odrieknutie si sladkej „dobrotky“ alebo zdržanie sa štipľavého komentára upevňuje pevnú vôľu človeka – zvyšuje morálny aspekt jednotlivca. Pôst neprináša osoh
len kresťanom, ale priaznivo pôsobí na všetkých. Kresťan by mal mať na zreteli jednu vec navyše
a to, že vonkajšie úkony kajúcnosti by mali vychádzať z úprimného srdca. Aby to nebolo len o tom,
že máme plno rečí a “skutek – utek“.
												

Milan Taraba

Čo nás čaká v marci
Veľkonočné trhy

Futbal

Zasadnutie OZ

Srdečne Vás všetkých pozývame na Veľkonočné trhy našej
Materskej školy, ktoré sa uskutočnia dňa 23.marca 2016,
t.j. v stredu v priestoroch MŠ.
Všetci návštevníci si budú môcť
kúpiť veľkonočné výrobky detí
z našej škôlky, ako napríklad
veľkonočné vajíčka, venčeky,
pozdravy, rôzne kuriatka a
sliepočky, ale aj pletené korbáče, rezané kvety, kvietky na
sadenie, ktorými si okrášlite
vaše domovy, vďaka čomu
navodíte veľkonočnú atmosféru
do vašich príbytkov. Tešíme sa
na Vašu účasť!

Dávame do povedomia, že sa
nám tiež blíži jarná sezóna futbalových derby v rámci 1. Quick
triedy Turčianského futbalového
zväzu, ktoré odštartuje náš
dedinský tím TJ Družstevník
Ďanová už 27.marca 2016.
Sily si zrovná so súperom MŠK
Turany na hosťujúcom ihrisku
v Turanoch, začiatok výkopu je
očakávaný na 15tu hodinu. Momentálne sa náš tím po jesennej
sezóne nachádza na 9.priečke
so 17 bodmi , avšak súťaž je
veľmi vyrovnaná, takže veríme
že nadchádzajúca sezóna prinesie pozitívne úspechy. Všetci
ste srdečne vítaní na každom
stretnutí, ktoré nás čaká. Príďte
povzbudiť našich chlapcov!

V mesiaci marec sa bude
konať verejné zasadnutie
obecného zastupiteľstva
v Ďanovej. Konkrétny termín bude oznámený v priebehu mesiaca v obecnom
rozhlase. Veríme, že dianie
v obci a jej fungovanie vás
zaujíma a nie je vám ľahostajné ďalšie smerovanie našej
obce. Je tu možnosť prísť
s novými nápadmi, návrhmi
a pripomienkami, a teda dopomôcť tak k nášmu lepšiemu
spolunažívaniu. Všetci ste
srdečné vítaní!

Srdečné blahoprianie letí pánovi Jánovi Kováčovi, ktorý dňa 7.2.2016 oslávil svoje 75 narodeniny!
Hodiny života krútia sa dokola, kto sa raz narodil musí ísť do boja. A preto len to najkrajšie čo život môže
dať, Ti chcem k tvojim sedemdesiatym piatym narodeninám zaželať. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života! Zo srdca ti úprimne praje Ľubica Ďanovská s celou rodinkou
z horného konca!

OBEC ĎANOVÁ
Ďanová 22
038 42 Ďanová
IČO: 00316644
DIČ: 2020594719
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E- MAIL: danova@danova.sk
INTERNET: www.danova.sk

ÚRADNÉ HODINY
PONDELOK: 8:00 - 15:00
UTOROK: 8:00 - 15:00
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PIATOK: 8:00 - 15:00
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