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Úvodník
Leto nám ubehlo ako voda.
V uliciach bolo počuť rozradostené deti, ktoré si plnými dúškami
užívali prázdniny. Rodičia si cez
dovolenku oddýchli tiež, iných
zas potešili slnečné lúče. Pekné
dni využili aj návštevníci a rybári, ktorí trávili svoj voľný čas
pri našom krásnom rybníku. I keď
nás sem-tam zastihla búrka, na
úsmeve to snáď nikomu neubralo.
V našej dedinke sa nezaháľalo
ani cez prázdniny. Mnohých potešilo multifunkčné ihrisko ako
aj rozšírenie škôlky, do ktorej sa
s radosťou tešia naši najmenší.
V tomto čísle nájdete pozvánku
na jesennú šarkaniádu, ktorá nám
pripomenie, že leto už končí a
prichádza pani jeseň.
Čakajú nás kratšie dni, zemiakové brigády, zber ovocia a
iné povinnosti, ktoré sa spájajú
s jesenným obdobím. Veď nie na
darmo sa hovorí: ,,September je
krásny ako kvet a ovocie v ňom
sladké ako med”.
Dominika Gombárska

Výročie SNP
V týchto dňoch si pripomíname výročie Slovenského národného
povstania. V obecnej kronike sa povstanie spomína nasledovne:
Predsedom miestneho revolučného národného výboru bol učiteľ Milan Cagarda. Občania mravne a hmotne podporovali povstanie, dodávali partizánom potraviny. Z našej obce odišli k partizánom nasledovní
občania: Ján Suráň, Rudolf Kľučiar, Miloslav Kľučiar, Miloslav Klimas,
Ľudovít Ďanovský, Miloslav Giliaň, Jozef Giliaň, Andrej Putra, Jaroslav
Vrtiak. Partizáni sa hlásili v Sklabini a po krátkom výcviku boli zaradení
do boja. Spolu s vojakmi bránili priesmyk pri Strečne. V týchto bojoch
padli naši dvaja občania - vojaci Ján Šmál pri Priekope a Ondrej Hlobej
pri Lipovci. V blízkosti obce 21. 9.1944 zasiahla mína partizána Vojtecha Kováča z Turian, pochovaný bol na cintoríne v Ďanovej, neskôr bol
exhumovaný a prevezený do Turian. V noci z 19. na 20. októbra 1944
bol vo Folkušovej zastrelený náš občan Jozef Majer spolu so šiestimi
obyvateľmi Folkušovej a jedným z Necpál v budove miestnej školy.
Nemci ho prinútili doviesť ich z Ďanovej do Folkušovej. V dedine sa
mu podarilo ujsť do školy a upozorniť na nebezpečenstvo, no bolo už
neskoro.
Mená našich troch padlých občanov sú vyryté na pamätníku SNP
v obci - Česť ich pamiatke!

Vladimír Pakán – najstarší muž v obci
Často chodím na bicykli smerom na Folkušovú. Túto jar a cez leto
som neraz videl Vladimíra Pakána sedieť v tráve pri záhumienkoch.
Jeho zrak sa upieral na polia, lúky, háje. Raz sa jeho oči leskli pokojom, inokedy nostalgiou či smútkom. V jeden pekný jarný deň som sa
pristavil a spýtal som sa ho, ako sa má a či je všetko v poriadku, keď
som videl ten lesk v jeho očiach. Povedal, že sa mu cnie za vrstovníkmi,
z ktorých už takmer nik nežije, a tak si spomína na svoje mladé letá, ako
spolu gazdovali a ťažko pracovali.
Ujo Vlado už zďaleka volá človeka po mene a vždy niečo vyloví
zo spomienok. Raz som si uvedomil, že tento najstarší chlap v Ďanovej
(nar. v r. 1927), má aj napriek svojmu veku výbornú pamäť a sviežu myseľ. V chotári pozná každú piaď, z rukáva sype názvy už dávno zabudnuté, pamätá si mená ľudí minimálne po moju generáciu. Keď som bol
požiadať o fotku do tohto vydania, nezabudol mi pripomenúť, kto je ešte
v obci najstarší.

OZNAMY
Nezaplatené dane
Obecný úrad žiada občanov, ktorí
ešte neuhradili miestne dane, aby
tieto pohľadávky čo najskôr uhradili. Ďakujeme za porozumenie.

Slávnostné otvorenie nových
priestorov MŠ Ďanová pre občanov, priateľov a rodičov sa bude
konať v piatok 9. septembra
2016 o 17.00 v priestoroch MŠ.
Pozývame všetkých, ktorí majú
záujem nakuknúť do rozšírených
priestorov našej škôlky.

Futbalová prípravka detí
Ďalší

ročník

prípravy

našich

najmenších futbalistov (deti do 11
r.) sa začne zápasom 2. septembra
2016.
TJ Ďanová spolu s TJ Blatnica
založili spoločné mužstvo Ďanovej
a Blatnice žiakov do 15 rokov.
Vystupovať budú pod hlavičkou TJ
Blatnica a domáce zápasy sa budú
hrať v Ďanovej.

Obec dostala darom zánovné tenisové rakety pre dospelých aj pre
deti od p. Petra Kornhausera, ktoré
môžu záujemcovia využiť na multifunkčnom ihrisku. Nájdete ich
u správcu ihriska.

Obec plánuje obecnú burzu. Občania budú môcť svoje nepotrebné
veci a prebytky zo svojich záhrad
vymeniť za iný pre nich zaujímavý
tovar alebo ponúknuť na predaj
za výhodné ceny. Predpokladaný
termín burzy je október.

Obdivujem ten prehľad a ujovi Vladovi želám, nech mu vydrží čo
najdlhšie, aby sme sa ešte mnoho dozvedeli zo života našich predkov.
Veď sa aj hovorí, že každý národ má pred sebou len takú budúcnosť,
nakoľko je ochotný obzrieť sa do svojej minulosti.
										
Najstarší obyvatelia
Ďanovej:

Milan Taraba

Emília Beličková,
Anna Herčútová,
Elena Suráňová,
Vladimír Pakán,
Ondrej Špánik,
Anežka Šmálová,
Mária Bernátová,
Pavla Malinová

Koniec školského roka v materskej škole
Na konci školského roka sa v materskej škole v Ďanovej konala
malá slávnosť, rozlúčka s predškolákmi. Sedem predškolákov, ktorí už
čoskoro budú prvákmi, si pripravilo pre rodičov pekné vystúpenie. Pani
učiteľky ich „spromovali“ na predškolákov, každý dostal bakalársku
čiapku a slávnostnú šerpu s nápisom predškolák. Na školskom dvore
bol postavený stan, kde na všetkých čakalo bohaté občerstvenie. Pani
poslankyňa Bronislava Bukvová upiekla chutnú tortu, ktorá bola ozdobená fotkou a menami predškolákov. No a najväčšie prekvapenie pre
všetkých bolo vystúpenie sokoliarky z Považskej Bystrice, ktorá deťom
zaujímavo porozprávala o dravcoch, ktoré deťom predviedla a mohli ich
aj pohladkať. Deti videli orla stepného, plamienku driemavú, sovu, ktoré
poletovali po školskom dvore. Ďakujeme všetkým, ktorú túto rozlúčku
pripravili a tešíme sa na otvorenie školského roka vo vynovenej materskej škole.
Nový školský rok sa v materskej škole začne v nových priestoroch
s rozšírenou kapacitou na dve triedy (40 detí). Dňa 15.8. bolo vydané
právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Pre deti bude škôlka pripravená už
5. septembra, ako bolo pôvodne plánované.
Anna Šimová

Naše bociany
Každým rokom do našej obce prilietajú bociany,
aby zniesli vajcia a vychovali ďalšiu generáciu.
I tento rok sme na jar sledovali, či sa opäť naše bociany nasťahujú na hniezdo v družstevnom dvore.
Dočkali sme sa a dospelé bociany vychovali opäť
tri mladé, ktoré v týchto dňoch už trénujú na odlet
do teplých krajín. Veríme, že sa im u nás darí a budú
sa do našej obce vracať každý rok, aby vychovali
tieto krásne a užitočné vtáky.

Rajské záhradky u nás
Výstižnejší názov pre tohtoročné priedomia, záhradky či balkóny a ich
vzhľad sa hľadá ťažko. Kvetinová výzdoba je z roka na rok bohatšia a
krajšia. Len starostliví pestovatelia vedia koľko času, námahy a peňazí
je za tým. Výsledok však stojí zato a poteší mnohé oči, nielen domácich.
Pestrosť druhov a farieb môže konkurovať i väčším výstavám. Milé
gazdinky, vďaka vám za to, čo ste pri svojich príbytkoch vytvorili.
Na pohľad krásny bol asi každý druhý balkón či okno ovešané pelargóniami a inými kvetmi. Z množstva pestrej flóry sme vybrali tie, ktoré pripomínajú spojenie tradícií a návrat k jednoduchosti vidieckeho života...

RELAX
TELEFÓNNY ZÁZNAMNÍK
BABIČKY A DEDKA
Dobré ráno, momentálne nie sme
doma. Po zaznení zvukového
signálu nám zanechajte, prosím
odkaz! Ak ste jedno z našich
detí, a: potrebujete, aby sme vám
strážili deti, stlačte 1; ak potrebujete požičať naše auto, stlačte 2;
chcete, aby sme dnes vyzdvihli
zo škôlky vnúčatá, stlačte 3;
chcete, aby sme uvarili na nedeľu, stlačte 4; potrebujete od nás
peniaze, stlačte 5; máte v úmysle
pozvať nás na večeru, alebo nás
vziať do divadla, začnite hovoriť,
počúvame vás...
Viete, že ...:
- drevený most pri p. Beličkovej
postavili v roku 1936.
- prvé osobné motorové vozi-dlo
(značky Tatra) v dedine bolo u
Achimských. Vlastnil ho Miloš
Achimský – Braňov starý otec.

Kvetinová výzdoba Betky Maťkovej

- slávny Matej Bel v 18. storočí
vo svojom diele o Turčianskej stolici píše o Ďanovej nasledovne:
„bohatá obec, ktorej chotár zdobia úrodné pahorky a dodávajú jej
pôvab.“

Túto záhradku môžete vidieť v Beniciach u Štefky Andelovej s manželom.

Leto v záhrade manželov Mišotovcov.

- sa pripravuje kniha Turiec Kremnicko. V texte o Ďanovej
sa nachádza aj táto zaujímavosť: Podľa ústneho podania
po tatárskych vpádoch dostali
údajne dvaja bratia hrdinovia Ján
a Karol od kráľa Bélu IV. darom
kusy zeme, a tak na Jánovom majetku vznikla Janová, neskoršie
Ďanová, na Karolovom blízka
obec Karlová.

Záhradná výzdoba u Švábikov.

Farby trikolóry v okne Pokrievkovcov.

Prestavba cesty v Príbovciach
Prestavba priechodu pre chodcov a autobusových zastávok
v Príbovciach pokračuje podľa plánu. Výsledok uvidíme
o mesiac, keď v strede vozovky budú ostrovčeky pre chodcov
a existujúce autobusové zastávky budú umiestnené na nových
miestach. Táto prestavba sa realizuje z dôvodu zvýšenej intenzity dopravy, ktorá sa bude ďalej zvyšovať s postupnou opravou
panelovej cesty.

Šarkaniáda
Príďte s nami prívítať jeseň na 3. ročník šarkaniády a vyzdobme spoločne
oblohu nad Ďanovou pestrými šarkanmi rôznych veľkostí a tvarov. Presný dátum vám oznámime prostredníctvom plagátov a obecným rozhlasom. O voňavé
koláčiky a teplý čaj bude postarané.

Jubilanti:

Opustili nás:
Ivan Ďanovský
24. júla vo veku 65 rokov

75 rokov:
Eva Šuteková
70 rokov:
Elena Fidriková

Pavel Šplho
29. júla vo veku 69 rokov
“Česť ich pamiatke!”

“Srdečne gratulujeme!”
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