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Úvodník

Advent a jeho symboly

Milí čitatelia,
blíži sa koniec roka, preto dovoľte malé ohliadnutie
za prvým rôčikom našich novín.
Čím by tieto noviny mali byť,
už viete. No chcel by som, aby ste
vedeli, že noviny majú byť najmä
o vás a hlavne pre vás. Toto bolo
našim krédom a rovnako zmýšľali i tí, ktorí počas roka prispeli
svojimi riadkami. Obecné noviny
sa stali predmetom záujmu občanov a vďaka nim sa odvážnejšie
vyjadrujete k dianiu v obci. Vaše
postrehy pomáhajú zlepšovať
každé ďalšie číslo. Ďakujeme
za spätnú väzbu a tešíme sa, ak
ste sa dozvedeli niečo zaujímavé
a potrebné, čo by sa k vám možno
inak nedostalo. Je príjemné vedieť, že občasník je u nás žiadaný,
dokonca sa oň zaujímajú i
v okolitých obciach. Zaznamenali
sme, že vám chýba spätná väzba
z akcií, v ktorých sa na niečo
prispieva. Keďže si zakladáme
na korektnom jednaní, výťažky
z jednotlivých akcií sa budú
zverejňovať. Už dnes vám predkladáme vyúčtovanie jednotlivých
podujatí a obecných novín.
December v KD bude bohatý.
Budeme radi, ak pripravované akcie poctíte svojou návštevou, veď
ich úlohou je odštartovať sviatočnú atmosféru a potešiť i žalúdky.
			
Milan Taraba

Advent alebo adventné obdobie (z lat. adventus
– príchod) je očakávaním narodenia Ježiša Krista.
Zjednodušene povedané - ide najmä o duchovnú
prípravu na túto udalosť.
Symbolika adventného venca je krásna. Veniec
je vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré znamenajú trvalý život. Vavrín znamená víťazstvo nad prenasledovaním a utrpením, borovica, cezmína a tis
znamenajú nesmrteľnosť a cédru sa pripisuje sila a
uzdravenie. Cezmína má aj špeciálny kresťanský symbol - pichľavé listy
pripomínajú tŕňovú korunu.
Okrúhly tvar venca symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život. Šišky, oriešky alebo semienka,
ktoré zdobia veniec, sú symbolom života a vzkriesenia. Všetko dokopy vyjadruje nesmrteľnosť našej duše a nový večný život. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo symbolizuje
Krista - svetlo sveta. Fialová stuha znamená nádej, očakávanie.
Milan Taraba

Nerobia to pre seba...
Mnohí s obľubou sledujú majstrovské zápasy
našich futbalistov. V prípade dospelých mužov
sú nároky väčšie a gól sa logicky očakáva.
Horšie je, keď nedajú žiadny alebo im naopak naloží súper. Pri mladších či najmenších –
nádejných futbalistoch - sa niečo dá aj prehliadnuť, úspech a víťazstvo však prináša obrovskú
radosť nielen chlapcom samotným, ale aj ich
trénerom, rodičom a samozrejme divákom.
Navyše upevňuje vzťahy a posúva ich vpred.
Platí to o to viac, ak trénujú a hrajú s vášňou pre
futbal a neberú ohľad na množstvo vynaloženej
energie, času a peňazí. Našu prípravku a žiakov trénujú: Roman Buocik, Ján Boďa, Peter Ďurdík a Ján Bohuš. Nakoľko sa nezištne
a dosť intenzívne chlapcom venujú, treba im
za to poďakovať. V dnešnej dobe sa takmer
na všetko hľadí optikou peňazí. Stále sa však

OZNAMY
Vývozný deň komunálu
V roku 2017 sa bude odpad
vyvážať v stredu, nie vo štvrtok
ako doteraz.
Separovanie odpadu - KOVY
V prílohe o triedení odpadu, ktorú
ste obdržali v minulom vydaní,
sa kovy separujú osobitne alebo
podľa pokynov obce. Pýtali ste sa
ako separovať kovy, keď nemáme
červený kontajner. Kovový odpad
ako sú kovové obaly, nápojové plechovky, konzervy, alobal,
môžete separovať ako doteraz - do
žltého kontajnera na plasty.

Drobné odpadky
Snaha o čistú prírodu musí byť
permanentná, preto opäť prosíme
aj domácich, aby papierové servítky, krabičky od cigariet, obaly
od nápojov – nehádzali do hrádz a
kríkov. Zároveň žiadame občanov,
aby po silvestrovskej noci po sebe
upratali použité prázdne obaly
z pyrotechniky a nenechávali
ich na verejných priestranstvách
obce či na vyvýšených miestach
nad obcou.

Obecný úrad počas sviatkov
Obecný úrad a materská škola
budú zatvorené od 24.12.2016
do 8.1.2017.
Obec zriadila opatrovateľskú
službu pre občanov, aktuálne ju
poskytuje p. Beličkovej. Ak majú
záujem o službu opatrovateľky
aj iní občania, môžu sa prihlásiť
na Obecnom úrade, kde im poskytneme bližšie informácie.
Vianočný strom, ktorý bude zdobiť našu obec, darovala rodina
Kováčiková.

nájdu ľudia, ktorí vidia aj iný rozmer ako ten
finančný a v snahe vychovať nasledovníkov
neraz vynakladajú aj vlastné prostriedky.
Niekto možno povie, že je to ich koníček.
Je, no nerobia to pre seba, ale pre iných.
Milan Taraba

Napísali nám
Na redakčný e-mail prišlo poďakovanie za rozlúčku s V. Vrtiakom.
Z textu vyberáme: … “chcem všetkým, čo si na môjho Vladka budete
navždy len s láskou a úctou spomínať, rovnako ako ja, poďakovať sa
za dôstojnú, pre mňa až dojemnú rozlúčku v ďanovianskych novinách.
Ešte raz ďakujem za všetky vyslovené i napísané slová z Ďanovej, ktorú
mal tak hlboko v srdci.”					
S vďakou Katarína Vrtiaková

Cesta na rybník
Na zimu sa cesta na rybník opäť uzavrie. K rybníku prichádza čoraz
viac motoristov a s nimi aj odpadky. Vybudovanie rampy spôsobilo,
že sa v zime do lokality nedostali a postupne prestali chodiť najmä tí,
ktorí spôsobovali neporiadok. Počas minulej zimy nepribudli v lokalite
za rampou takmer žiadne odpadky a od jari až doposiaľ ich bolo
viditeľne menej. Je fajn vedieť, že si to všimli tak domáci občania ako i
návštevníci z mesta, ktorí poznamenali, že sa s tým konečne niečo robí.
Vďaka za čistejšie okolie patrí aj vám – našim občanom.
Naďalej platí, že v prípade potreby sa rampa otvorí. Otvorenie rampy
vám na požiadanie zabezpečí poslanec Milan Taraba. Sezónna uzávera
skončí 30.4.2017.
						
Milan Taraba

Vyúčtovanie – Matričný fond
Obec každoročne prijíma dotáciu na prenesený výkon štátnej správy
na úseku matričnej činnosti, keďže naša obec je aj sídlom matričného úradu (Zákon 154-1994 Z.z.). Z dotácie je možné uhrádzať bežné výdavky,
napr. mzdy, poistné, tovary a služby, príspevok na úhradu zvýšených
výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku matrikárov.
Obec v r. 2016 dostala dotáciu vo výške 1898,82 €. Z uvedenej sumy sme do obradnej miestnosti zakúpili garnižu, záclony, lustre, nástenné lampy a žiarovky do osvetlenia
v celkovej hodnote 576,83 €.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri zakúpení a výmenách uvedených tovarov. V roku 2017 z tejto dotácie plánujeme sobášnu miestnosť vymaľovať a zakúpiť nový koberec.
Silvia Bogárová

Vyúčtovanie - Obecný ples
Vo februári sa konal už 8. ročník obecného plesu. V tomto roku sme
dokázali uhradiť kompletné náklady na organizáciu plesu z finančných
prostriedkov získaných z predaja plesových vstupeniek a tombolových
lístkov. Ba čo viac, akcia skončila so ziskom 743 €. Tie sme zainvestovali
do kuchyne kultúrneho domu, ktorú sme vymaľovali a vybavili novými
regálmi pre inventár. Do inventáru sme zakúpili sklenené džbány, polievkové misy, naberačky, šálky, podšálky, servírovacie podnosy a misy
a ďalšie kuchynské pomôcky.
Jednu kuchynskú linku sme umiestnili do bufetu TJ. Druhú sme použili na uskladnenie potrebných vecí v bývalej premietacej miestnosti. Touto úpravou sme získali priestor potrebný pre zánovnú chladničku darovanú od TJ.
Ďakujeme všetkým za účasť na plese, čím podporili úspešný finančný
výsledok a tým aj spomenutú rekonštrukciu. Za atraktívne ceny venované
do tomboly by sme sa
chceli opätovne poďakovať našim milým sponzorom.
Veľká vďaka patrí aj
spoluobčanom za pomoc
pri nákupoch a úpravách.
				
Silvia Bogárová

Vyúčtovanie - Letný športový deň
Letný športový deň spoločne prežitý v júni tohto roku bol okrem
mnohých zážitkov úspešný aj po finančnej stránke. Čistý zisk bol 1993,Eur. Tieto finančné prostriedky TJ Ďanová použila na:
•
•
•
•
•

rekonštrukciu šatne družstva prípravky a dospelých;
rekonštrukciu bufetu /zavedenie elektriky a vody, nový obklad
na steny, nová podlaha, umiestnenie kuchynskej linky z KD;
nákup dresov s dlhým rukávom pre prípravku, varnej termosky,
sietí na brány lajnovačky na vápno, pracích a čistiacich prostriedkov, zdravotníckych pomôcok, tréningových potrieb;
renováciu kosačky;
zvyšných cca 300 € sa použije na výdavky spojené s jarnou časťou
sezóny.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii podujatia, našim štedrým sponzorom, ktorí finančnými alebo materiálnymi
darmi podporili túto akciu, ale i vám, milí naši spoluobčania, ktorí ste
zakúpením občerstvenia alebo tombolového lístka podporili našu TJ
Ďanová.
Naša TJ si prijaté sponzorské dary nenechala len pre seba. Deťom
do MŠ darovala balíčky, ktoré deti dostali na ukončení školského roka a
Jednote dôchodcov za pomoc na podujatí zas odovzdala zľavový poukaz
na dopravu na plánovaný výlet.
							
Silvia Bogárová

OZNAMY
V posledných dňoch bol v obci
rozvešaný oznam o výmene
starých dosiek na humnách zadarmo. Táto ponuka vykazuje
znaky podvodu, preto nekontaktujte neznámu firmu.

Obecné noviny najbližšie pripravíme na konci januára 2017.

Srdečne pozývame všetky deti,
rodičov a spoluobčanov do KD
na tieto pripravené akcie:
Mikuláš navštívi naše deti
6. decembra o 16:30 hod.
Vianočné trhy s bohatou
účasťou trhovníkov a zabíjačkou
– 17. december o 16:00 hod.
Vianočná besiedka detí z našej
materskej školy
- 21.december o 16:00 hod.
Tradičná „štefanská“ zábava 25. december
Stolno – tenisový turnaj –
27. december
Tešíme sa na vás.

Silvestrovský ohňostroj
Nový rok privítame na ihrisku
ohňostrojom, ktorý pripravuje TJ
v spolupráci s Obecným úradom
pre všetkých občanov Ďanovej.
Príďte na Silvestra o polnoci
na ihrisko spoločne osláviť začiatok roka 2017. Budeme radi, ak sa
pridajú aj priaznivci zábavnej pyrotechniky a použijú ju radšej na
ihrisku na voľnom a bezpečnom
priestranstve ako v obci medzi
domami a humnami.

Vyúčtovanie - Obecné noviny
Obecné noviny boli v prvom ročníku vydané 10 x v náklade po 160 ks – 1 kus do domu.
Prvé vydanie sa skúšobne tlačilo na Obecnom úrade. V tlačiarni sme minuli celú náplň, čo sme vyhodnotili
ako neefektívne. Pre ďalšie vydania sme vybrali tlačiarenskú firmu na Ľadovni, ktorej ponuka bola najnižšia.
Pri 20% zdanení cena vychádzala na 66 €. Pri štvrtom vydaní sme požiadali o fakturáciu s 10% sadzbou dane
na tlačoviny.
Cena jedného vydania sa tak ustálila na sume 60,50 € - čo je 0,38 € za jeden kus. Za deväť vydaní sme
komerčnej tlačiarni zaplatili 599,15 € s DPH. Iné náklady nevznikli.
Rekapitulácia: 2 x 66 € (20% DPH), 1 x 104,15 € (s prílohou a 10% DPH), 6 x 60,50 € (10% DPH).

										

Milan Taraba

Uvítanie detí do života
V piatok 25. novembra sme medzi nami spoločne
privítali tohtoročných novorodencov. Rodičom gratulujeme a detičkám želáme nech ich čaká len to
najlepšie.
Tamara ADAMIŠOVÁ - 4. máj 2016
Tamia ŠKUMÁTOVÁ - 18. máj 2016
Hana DOBOŠOVÁ - 26. august 2016
Bibiana BUOCIKOVÁ - 25. septembra 2016
Jozef ACHIMSKÝ - 3. november 2016

Jubilanti:

Poďakovanie
Ďakujeme mnohým občanom Ďanovej
– skupinám i jednotlivcom –
ktorí v uplynulom roku vľúdnym slovom, dobrým nápadom, pracovitými rukami, svojimi prostriedkami, finančnými darmi prispeli
k úžitku nás všetkých a k rozvoju našej obce.
Zvlášť si ceníme šikovné ruky tých, ktorí pomohli nezištne.

60 rokov
Štefánia Serátorová
Srdečne gratulujeme!

Opustili nás:
Dňa 1.12.2016 zomrel
pán Ondrej Špánik,
vo veku 88 rokov.
Česť jeho pamiatke!
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