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ÚVODNÍK
Milí Ďanovčania,
v mesiaci apríl sa všetko vôkol
nás prebúdzalo, slnečné lúče hriali
častejšie, tráva bola čoraz zelenšia
a aj rozkvitnuté kvety nám pripomínali, že jar je v plnom prúde.
V súčasnej uponáhľanej dobe
ľudia čoraz menej venujú svoju
pozornosť prírode a to aj napriek
tomu, aká je pre nás nesmierne
významná. Aj známy citát hovorí:
,,Príroda môže existovať bez nás,
no my bez nej zahynieme”. Apríl
sa spája s mesiacom lesov, preto
sme v štvrtom čísle našich novín
dali do pozornosti, aké podstatné
je ich chrániť a udržiavať čisté.
Spomenuli sme si aj na oslobodenie obce a dodržiavanie tradícií,
ktoré ovplyvňovali už život
našich predkov. Určite nikto z nás
nepochybuje o tom, aké dôležité
je ich odovzdať aj ďalším
generáciám. Na konci mesiaca sme preto už tradične stavali máj v obecnom parku. Tento
pekný zvyk sa zachováva v našej
obci dlhé roky a vždy je spojený s veselou hudbou a dobrou
náladou. V aprílovom čísle nájdete aj pozvánku na deň matiek,
kde naši škôlkari svojim milým
programom pripomenú našim
mamám a starým mamám ako ich
ľúbime a aké sú pre nás dôležité.

Dominika Gombárska

Apríl - mesiac lesov
Minulý mesiac sme si pripomenuli lesy, ktoré pre Slovákov znamenajú veľa. Naši predkovia žili a dýchali s prírodou a mnohí tak žijú i dnes.
Už staroveké národy si boli vedomé, že dary prírody, ktoré dostávajú, nie
sú samozrejmosťou, ale sú prejavom milosti „nebies“. Dnes tieto dary s
pokorou prijímajú väčšinou už len starší ľudia. Súčasná doba sa pozerá
na všetko optikou komfortu a blahobytu a nerozumie, prečo by mala byť
„niekomu“ za „niečo“ vďačná. Kedysi bolo treba vyvinúť veľkú energiu
na to, aby sa v ľudskom príbytku ocitol chlieb, či v rodinnom krbe praskalo horiace drevo.
Veľký indiánsky náčelník raz povedal: „Až bude zoťatý posledný
strom, až bude posledná rieka otrávená, až bude chytená posledná ryba,
a až zahynie aj posledná včela, vtedy spoznáme, že peniaze sa nedajú
jesť.“ Spomenul som si na tento výrok múdreho náčelníka, keď som
videl 10 – 12 ročné deti diskutovať o živote. Nehovorili o prírode, dobrých rodičoch, láske k životu, hovorili o peniazoch. O tom, čo všetko si
kúpia, keď budú veľkí. Pre ľudstvo však bude ekológia čím ďalej, tým
naliehavejšia téma. Nanič nám budú drahé autá a honosné veľkomestá,
ak v nich nebude možné dýchať čistý vzduch. Bankové kontá sa stanú
zbytočnými, domy s bazénmi a jachtami bezcennými, ak budú stromy
ničené kyslými dažďami a zmiznú z povrchu zeme. Ak nebudú čisté
moria, rieky, hory a lúky, život na zemi bude čoraz ťažší...
Iný múdry starec raz povedal: „To, že my, ľudia súčasnosti, ničíme
okolité prostredie, poukazuje na to, že nemáme hojnosť lásky.“ Tento
starec nás usvedčuje z našej nelásky k prírode, ľuďom a Bohu. Láska k prírode a jej ochrana je pritom hlboko v človeku zapísaná zlatým
písmom. Celá Zem a všetko, čo sa na nej hýbe, čo lieta vo vzduchu alebo
lozí po súši, čo žije v moriach a pod zemou – nič z toho nie je samozrejmosť.
Ak chceme zanechať ďalším generáciám zdravé prostredie, majme na
pamäti, že Zem nie je naša korisť, ale obrovský a vzácny „DAR“.
Milan Taraba

Oslobodenie Ďanovej opísané v obecnej kronike
Píše sa 10. apríl 1945. Tu i tam vznesie sa do výšky škovránok a veselo trilkuje ako by nám chcel niečo radostné a veľké zvestovať. Ináč je
ticho, zvláštne ticho. Ľudí sa zmocňuje obava, čo bude. Do toho ticha
zaznie razom hukot lietadiel. Už sa ich nebojíme, ale uprene hľadíme

FUTBAL
Počas mesiaca apríl sa futbalová sezóna rozbehla v plnom
prúde. Náš A- tím odohral štyri
zápasy, v ktorých zaznamenali dve víťazstvá, jednu remízu
a bohužiaľ aj jednu prehru.
Po týchto zápasoch sa naši chlapci umiestnili na 7. priečke. V apríli sa začali športovo angažovať aj
naše mladé nádeje, kedy prípravka Ďanová odohrala v jarnej časti jeden zápas, a to 18.04.2016
s Hornou Štubňou, kedy prehrali
vysoko 0:13 a hoci sa im nepodarilo vyhrať, aspoň strávili deň
v kolektíve a športovom prostredí. Všetkým našim futbalistom
prajeme veľa šťastia do ďalších
zápasov. V nadchádzajúcom mesiaci vás všetkých tiež srdečne
pozývame povzbudiť deti i pánov,
konkrétne na zápasy konajúce sa
v mesiaci máj, kedy prípravku čakajú: 30.04.2016 súperi z Diviak,
07.05.2016 zavítajú k súperom
do Valče, 14.05.2016 si zmerajú sily s prípravkou Tepličan,
21.05.2016 si skúsia poradiť
v Malom Čepčíne a 28.05.2016
odohrajú zápas so Slovenským
Pravnom, všetko so začiatkom
o 10.00 hod. Taktiež budeme radi,
ak prídete na zápasy A- tímu,
ktorý čaká ťažký boj o body
s tímami: 01.05.2016 privítajú
na domácom trávniku TJ Lipovec, 07.05.2016 pôjdu na zápas
do Sučian, 14.05.2016 ich čaká
domáci súboj s družstvom z Koštian, 21.05.2016 sa budú snažiť
získať body v Malom Čepčíne
a 29.05.2016 budú doma vítať
hráčov z Dražkoviec.

na ne a pátrame po znaku. Poznávame v nich rumunské pozorovacie
lietadlá. Krúžia celkom nízko nad strechami domov. Takto preletia niekoľkokrát. Pri Necpaloch počuť akési výstrely.
Je desať hodín predpoludním. V dedine je ruch. Ktosi oznámil, že
prišli Rusi, do dediny dorazili akísi neznámi jazdci. Ľudia boli v pomykove, sú to Rusi, či nejakí prestrojení nepriateľskí vojaci? Ale naša
pochybnosť sa rýchlo zmenila na neopísateľnú radosť a jasot. Vítaniu
niet konca kraja. Mnohí občania plačú od radosti. Ani na pohostenie sa
nezabúda, každý donáša, čo môže a ponúka prvých poslov slobody.
Zrazu ako hrom z čistého neba padli v blízkosti obce míny. To Nemci,
zbadajúc u nás rumunskú hliadku, strieľajú do nej. Všetci sa rozpŕchli.
Rumunská hliadka uteká k Starinám. Padajú a vybuchujú ďalšie míny.
Okolo obeda od Karlovej prichádzajú ďalšie rumunské jednotky. Spočiatku idú roztrateno, aby sa zaistili proti prípadnej streľbe
nepriateľa, ale neskôr postupujú už v kolónach. Do Ďanovej prišlo okolo tisíc vojakov. Ubytovali sa v škole, domoch, humnách a kôlňach.
V dome Ondreja Kapustu sa ubytoval štáb na čele s generálom.
No obyvatelia Ďanovej mali pocity radosti striedané nespokojnosťou
a obavami. Na druhý deň po oslobodení žiadali rumunskí vojaci 30
kusov dobytka. Krátko potom prišli vojaci československej brigády a
žiadali ďalších 15 kusov. Ešte pred oslobodením - 5. marca 1945 vtrhol
do našej obce oddiel Nemcov a začal rekvirovať dobytok a ošípané.
Občania museli odovzdať 79 kusov rožného statku a 16 kusov ošípaných.
Po oslobodení úrady nariaďovali ďalšie dodávky a nebolo jedného dňa,
aby sa niečo nebolo odovzdávalo.
Podľa kroniky pripravila Elena Pakánová

Kladenie venca k pamätníku SNP
Slovenské národné povstanie
vypuklo 29. augusta 1944. Toto
obdobie bolo najvýznamnejším
revolučným vystúpením slovenského národa a navždy bude
zapísané v dejinách veľkými
písmenami. Každoročne si túto
významnú udalosť pripomíname
aj v našej obci.
Preto sa dňa 10. 04. 2016 o 13:00
hod uskutočnilo kladenie venca k pamätníku SNP. Pietnu spomienku okrem príhovoru nášho starostu spestrili piesne v podaní spevokolu
Nezábudky z Necpál pod vedením Anny Záborskej – Dudovej a báseň
na počesť padlých vojakov a ostatných občanov chrániacich si svoju
slobodu predniesla Silvia Pakánová.

Spomienka na Petra Švábika
V týchto dňoch uplynulo už 10 rokov od smrti bývalého starostu Petra
Švábika. Prinášame vám krátku spomienku na jeho starostovanie, ktoré
predčasne ukončila náhla smrť.
• odišiel 28.4.2006 vo veku 49 rokov
• funkciu starostu vykonával od 14.10.2003 – spolu dva a pol roka
• organizoval výstupy na Tlstú - august 2004 a 2005

•
•
•

•
•

KD - dvere do kuchyne zo sály, predtým tam bolo len okienko
Tržnica pri obecnej garáži
2005 - začal družbu s partnerskou obcou Tlumačov na Morave. Zámerom tejto družby bol projekt na
získanie finančných prostriedkov na oslavy 110. výročia založenia hasičstva v našej obci. Osláv sa zúčastnili predstavitelia Tlumačova na čele so starostom a hasičmi, ktorí pozdravili našu obec v hanáckych krojoch. Boli to krásne oslavy, na ktoré si určite spomenie nejeden z našich občanov.
2006 - navrhol, aby sa budova materskej školy vrátila deťom a nástojil na jej rekonštrukcii.
Obnovil činnosť Zboru pre občianske záležitosti, najmä spevokol tzv. “Morbidky”, ktoré chodili spievať
pri úmrtí občana, pri uvítaní novonarodených detí do života, ako aj pri sobášoch.

V deň výročia sme si spoločne uctili Petrovu pamiatku krátkou spomienkou v miestnom rozhlase a
následne sa mnohí občania zhromaždili pred Obecným úradom, odkiaľ sa v sprievode vybrali na cintorín položiť spomienkovú kyticu na jeho hrob.

Písal sa piatok 28. apríl 2006...
... bol to deň ako každý iný, no ja naň nikdy nezabudnem. Bol to jeden z najhorších dní môjho života. Peter mal stretnutie so zástupkyňami firmy ohľadom tlače kalendárov na rok 2007. O desiatej hodine, keď odišli, vybral sa odpíliť deťom do MŠ máj z malej brezy, aby si ho mohli ozdobiť stužkami,
ako to už bolo zvykom. Dlho sa však nevracal a nemala som ani tušenia, že sa mu niečo prihodilo. Mohol sa s niekým stretnúť, alebo ten máj zaniesť do škôlky, mohol sa zdržať hocikde... Okolo obeda pribehol do kancelárie Peter Páleš, ktorý ledva lapal po dychu a bolo mi hneď jasné, že sa niečo strašné stalo. Až po chvíli dokázal povedať, aby som ihneď volala záchranku, lebo našiel Petra za cintorínom ležať
na zemi a už nedýcha. Okamžite som zavolala záchranku, ktorá prišla asi do desiatich minút. Utekali
sme za cintorín, kde sme Petra našli ležať bez známok života. Vedľa neho bola sekera a odťatý malý máj
z briezky. Záchranári ho oživovali asi hodinu, no neúspešne. Umrel nám starosta! Bol to šok, aký nik nečakal.
Pre mňa, ako účtovníčku obecného úradu, keď zástupca bol v nemocnici po operácii a všetko bolo na mojej
zodpovednosti, to bola veľmi ťažká situácia. Hoci pomáhali všetci poslanci, aj tak sme museli chodiť po rady
do okolitých obcí a zisťovať, čo máme ďalej robiť, ako pokračovať v takejto nečakanej situácii, pretože nové
voľby boli až v decembri. Obec dovtedy viedol zástupca starostu Milan Bucha.
Kto zažil túto nepríjemnú situáciu, ten si určite spomenie, čo sme prežívali. Bola by pekná spomienka
na Petra, keby sme si pripomenuli 10. výročie jeho úmrtia výstupom na Tlstú. Ja by som určite išla.
Petrova najobľúbenejšia pieseň bola „Cigaretka na dva
ťahy“, keď ju počujem v rádiu, vždy si naňho spomeniem....
									
Kristína Adamišová

Nový zborový farár – Belo Húska
Bývali časy, kedy v obciach požívali zvláštnu úctu traja ľudia. Boli to richtár, učiteľ a farár. Dnes je to už trochu inak, ale i tak má farár významné postavenie. Hoci v našej obci nie je farský úrad, sme fíliou ECAV Necpaly
a máme tak svojho „pastiera“. V auguste 2015 po svojom 24. ročnom pôsobení odišiel z Necpál pán senior
Jozef Havrila. Administrovaním cirkevného zboru bol poverený príbovský farár Marek Szabó. Dňa 3. apríla
2016 bol za nového zborového farára v Necpaloch zvolený Belo Húska, doteraz pôsobiaci v Súľove pri Bytči.
Belo Húska, nový zborový farár v Necpaloch, má 48 rokov a s manželkou majú tri deti. Narodil sa
v Liptovskom Mikuláši, no detstvo prežil v Martine. V roku 2001 absolvoval teologickú EBF UK v Bratislave
a ako kaplán pôsobil v Bratislave, na Gemeri, v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši a do 30.4. 2016 bol ešte
v Súľove.
Necpalskú farnosť prevezme z rúk administrátora Szabóa po jeho návrate z USA. Nový pán farár sa teší

na svojich veriacich aj v Ďanovej a na prvé služby Božie v krásne
zariadenej bohoslužobnej miestnosti. Prajeme mu, aby ho noví veriaci
s láskou prijali a aby sa mu darilo v jeho pastierskej činnosti.

OZNAMY
Deň matiek
Drahé mamy, prijmite naše pozvanie a dovoľte nám osláviť váš
deň spolu s vami. Materská škola
a obecný úrad pre vás pripravili
bohatý program, ktorý s láskou
a radosťou nacvičili vaše deti a
vnúčatá. Oslava bude v pondelok, 9. mája 2016 o 16:30 hod.
v kultúrnom dome v Ďanovej.
Tešíme sa na vás.
Konkurz na kronikára obce
Vážení spoluobčania, podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každá obec povinná písať obecnú kroniku. Preto
touto cestou vyhlasujeme konkurz
na obecného kronikára. Kto má
záujem byť kronikárom, nech
sa prihlási na obecnom úrade.
Ďanovianska kvapka krvi ...
... bola zrušená z dôvodu nedostatočného množstva prihlásených
darcov. V prípade záujmu, je
možné akciu usporiadať v inom
termíne. Ďakujeme všetkým,
ktorí prejavili záujem podporiť
dobrú vec.

Jubilanti:
80 rokov: Mária Michálková,
Jozef Šmál
70 rokov: Anna Boďová
65 rokov: Ing. Štefan Mišota
“Všetkým srdečne gratulujeme!”
OBEC ĎANOVÁ
Ďanová 22
038 42 Ďanová
IČO: 00316644
DIČ: 2020594719

Rampa je otvorená
Zimná uzávera cesty na rybník sa skončila 30. apríla. V uplynulom
období sme v lokalite rybníka zaznamenali:
• menší počet cudzích návštevníkov (motoristov) v obci, najmä
v nočných hodinách
• v čase uzávery nedošlo k zámernému výrubu drevín na rybníku ako
v minulých rokoch
• nepribudli nové odpadky a staré boli vyzbierané
• milo nás prekvapil väčší počet skupinových vychádzok, najmä
páriky a rodiny s deťmi z radov domácich
Je vidieť, že okolitú prírodu si vážia aj domáci. Skúsme neodhadzovať
ani papierové vreckovky, prázdne obaly z cigariet a nápojov „kade-tade“. Nech je príroda prírodou a nie odpadkovým kontajnerom.

Stavanie mája
V predvečer prvého májového dňa vyrástol na obvyklom mieste
v parku stužkami vyzdobený máj. Postavili ho miestni hasiči za pomoci
prítomných mužov z našej dediny, povzbudzovaní zrakmi okolostojacich občanov.
Dnes túto slávnosť môžeme vidieť za denného svetla všetci. „Kedysi“ sa však máje stavali výlučne v noci (prekvapenie) a najmä v tom
dvore, kde mali dievča na vydaj (prejav lásky od budúceho ženícha).
Pokiaľ nebolo dievčaťa, po ktorom by pokukoval nejaký mládenec, máj
postavili zvyčajne pred krčmou v strede obce. Pred niekoľkými rokmi
sa obec začala centralizovať v okolí miestneho parku a odvtedy sa máje
stavajú tam.

Letný športový deň + MDD
TJ Družstevník Ďanová a Roman Podhradský v spolupráci s obecným
úradom pripravujú v sobotu 4. júna 2016 ďalší ročník Letného športového dňa v spojení s MDD. Pre deti budú pripravené rôzne atrakcie.
Pre dospelých bude pripravený turnaj v minifutbale, kopanie jedenástok
a zaujímavý exhibičný futbalový zápas. Príjemný deň plný športu
a zábavy ukončíme letnou diskotékou. Počas celého dňa bude postarané
o bohaté občerstvenie. Presné informácie oznámime prostredníctvom
sociálnych sietí a na plagátoch vo vitrínach obce. Akákoľvek pomoc –
dobrovoľnícka alebo sponzorská – bude srdečne vítaná. Na všetkých
športovcov, divákov či fanúšikov sa už veľmi tešíme.

ÚRADNÉ HODINY
PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:		
ŠTVRTOK:
PIATOK: 		

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
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