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Úvodník

Deň detí a športový deň

Milí Ďanovčania,
prvý letný mesiac máme za sebou. Prvé horúčavy sa striedali
s náhlymi búrkami. Počasie nám
však prialo počas dôležitých dátumov.
Deti ukončili ďalší školský rok
a tešia sa na sladké dva mesiace
voľna a oddychu. Začína obdobie
dovoleniek, kedy aj dospelí aspoň
na pár dní prerušia svoje pracovné
povinnosti a odchádzajú načerpať
nové čerstvé sily. Aj naša redakčná rada si potrebuje oddýchnuť,
a preto ďalšie vydanie občasníka bude dvojčíslo za mesiace júl
a august, ktoré vydáme na konci
augusta.
V auguste spoločne položíme
veniec k pamätníku padlých hrdinov SNP. Viac informácií poskytneme prostredníctvom oznamu
v obecnom rozhlase.
Prajeme vám príjemné leto,
krásne prázdninové a dovolenkové zážitky a hlavne dni plné
pokoja a oddychu.
Silvia Bogárová

Prvý júnový víkend už tradične patrí deťom. Na mnohých miestach
bývajú rôzne podujatia pre deti a celé rodiny. Inak tomu nebolo ani
u nás. Deň sa začal športovou časťou na ihrisku, kde sa v infostánku
registrovali jednotlivé družstvá, penalty. Vystavené pestré ceny bohatej
tomboly inšpirovali k nákupu tombolových lístkov.
Popoludní pokračoval bohatý program pre najmenších. Na svoje si
mohli prísť aj starší a dospelí. Hlavnú časť programu odštartovala ukážka činnosti policajných psovodov, následne svoj útok predviedla skupina našich mladých hasičov „Plameň“, záchranná služba poskytla ukážku
prvej pomoci a ošetrenie zraneného figuranta. Deti sa mohli dovesela
vyšantiť na skákacom hrade, fotiť sa s maskotmi, nechať sa pomaľovať
na tvár či previesť sa na našom hasičskom Ivecu, štvorkolkách a motorkách. Veľký záujem zožal lietajúci balón, ktorý na vzlietnutie dostal
špeciálne povolenie od dispečera letovej prevádzky v Žiline a z koša
balóna sa tak viacerí mohli pozrieť na ihrisko a jeho okolie z výšky.
Počas celého dňa bolo k dispozícii bohaté občerstvenie v dvoch
stánkoch, ktoré dopĺňali výborné guľáše z viacerých druhov mäsa, zemiakové placky a domáce koláčiky. Pestrý deň zavŕšil večerný futbalový
zápas ME Slovensko – Írsko, ktorý sa premietal na plátne na zadnej
stene kultúrneho domu. Po zápase nasledovala diskotéka do neskorých
nočných hodín.
Veľký záujem o akcie tohto druhu nás veľmi teší a je zároveň výzvou
posunúť pomyselnú „latku“ zas o niečo vyššie.
										
								
Milan Taraba
POĎAKOVANIE
Organizátori MDD + LSD srdečne ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k príprave a realizácii podujatia, či už finančne, materiálne, vecným darom alebo zapožičaním zariadenia. Rovnako ďakujeme aj chlapcom a dievčatám z dediny, mužom a ženám, ktorí pomohli
svojou prácou.
VÝŤAŽOK
Zakúpením ponúkaného sortimentu ste prispeli na našich malých futbalistov a zveľadenie areálu TJ Ďanová. ĎAKUJEME.

OZNAMY
Počas letných prázdnin sa nebudú
vydávať obedy pre dôchodcov.
V našej škôlke sa začala rekonštrukcia (zväčšovanie priestorov).
Deťom a pani učiteľkám prajeme
pekné a slnečné letné prázdniny.
V sobotu 3. júla bude o 18:00 hod.
katolícka omša v obradnej miestnosti v kultúrnom dome. Počas
prázdnin už ďalšia omša nebude.
Záujemcovia o funkciu: správca
obecných budov, prihláste sa do
31.7.2016 na OÚ.
Záujemcovia o funkciu: kronikár,
prihláste sa do 31.8.2016 na OÚ.
V najbližších mesiacoch dôjde
k rozsiahlej prestavbe križovatky
s priechodom pre chodcov pri katolíckom kostole v Príbovciach.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť.
V najbližších týždňoch ŽSR
nainštalujú automatické závory
na železničnom priecestí na ulici
Československej armády a Škultétyho (smerom od stanice na Podháj).
V čase prestavby bude priecestie
uzatvorené.
V prípade požiaru alebo inej živelnej hrozby môžete kontaktovať našich hasičov na čísle
0944 525 588.
Viete že...?
...časť obce „za vodou“ sa kedysi nazývala „pažite“. Bolo to
močaristé územie a používali ho na
máčanie konope.

Deň detí a športový deň - fotoreportáž

FUTBAL
Tento mesiac prišiel koniec
sezóny Jar 2016, v ktorej sa náš
A-tím umiestnil po trinástich
odohratých zápasoch na 11. priečke
s 26 bodmi a skóre 31:45. V posledných zápasoch odohratých
v júni naši bohužiaľ nezvíťazili
ani v jednom z troch zápasov.
Naše malé nádeje v prípravke
sa po sezóne Jar 2016 umiestnili
na 8. mieste s 9 bodmi a so skóre
35:115. Veríme, že naši mladí futbalisti to v ďalšej sezóne zvládnu
lepšie, pretože bojovnosť a túžba
vyhrávať je v nich skutočne silná.
Po poslednom domácom zápase
sa na domácom ihrisku v Ďanovej
konalo posedenie k ukončeniu
sezóny, kde si prípravka ako aj
chlapi z A-tímu mohli pochutnať
na pečených stehnách a výbornej
kapustnici. Všetkým želáme počas
prestávky pred sezónou Jeseň
2016, aby zvládli letnú prípravu
čo najlepšie.
Dospelí:

Prípravka:

Ďakujeme vám

Jánska vatra
S menom Ján (24. 6.) spájame mnoho kúzelných zvykov, ktoré súvisia s letným slnovratom. Počas tejto
,,zázračnej“ noci ľudia v minulosti okrem zbierania liečivých bylín, pletenia vencov, či chytania svätojánskych mušiek, zvykli páliť aj jánske vatry. Okolo vatry tancovali a zabávali sa. Verili, že vatry privolávajú
bohatú úrodu a zdravie. Ohňu sa pripisovala magicko - očistná funkcia.
Dňa 25. 6. bola jánska vatra na Hrádku. Počasie bolo príjemné a všade vôkol panovala dobrá nálada.
Každoročne občania podporia túto peknú tradíciu svojou účasťou a posúvajú ju mladším generáciám.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri jej stavaní.

Turčiansky amatérsky triatlon
Poslednú júnovú sobotu sa v našej obci konal už 14.
ročník Turčianskeho amatérskeho triatlonu. Súťažiaci
plávali v rybníku, cyklistická trasa v dvoch okruhoch
viedla až do Blatnice a bežecká trať bola vyznačená
priamo v uliciach obce. Okrem tradičnej pomoci našej
mládeže, ktorá zabezpečovala bezpečnosť a osvieženie športovcov na trati, podala naša obec tento rok
pomocnú ruku vo väčšej miere pri organizovaní podujatia. Dobrovoľníci športovcom vydávali stravu a nápoje, uvarili guláš nielen pre rodinných príslušníkov či
priateľov súťažiacich, ale aj pre našich občanov. Ozvučenie podujatia bolo zabezpečené aj
v centre obce. Veľké poďakovanie patrí všetkým
občanom, ktorí napriek horúcemu počasiu prišli
povzbudiť súťažiacich a vytvorili príjemnú atmosféru.

Jubilanti:
70 rokov: Anna Barátová
Darina Kapustová
Pavel Kľučiar
Elena Kmeťová
Anna Ševrlová
60 rokov: Květoslava Hudecová
Mária Králiková

Narodili sa:
Tamia Škumátová
18. máj 2016
“Vitaj medzi nami!”

“Všetkým srdečne gratulujeme!”
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