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Fotodokumentácia z posledných dní roku 2017.
Viac na s. 2

Nový rok sme opäť privítali
spoločne
Podobne ako pred rokom
i tentoraz sa v priestoroch TJ
Ďanová zišla viac ako stovka
občanov Ďanovej, ako i hostia
z Čiech a Talianska a zúčastnili sa polnočného ohňostroja.
Posledné chvíle starého roka
si všetci spríjemnili občerstvením pri teplom čaji a

Neprehliadnite harmonogram
vývozu odpadu či prehľad jubilantov na rok 2018.
Viac na s. 4

Prečítajte si, čím naša dedina
žila počas januára a februára.
Viac na s. 3

vianočnom punči, výborných
moravských koláčikoch a
škvarkovníkoch. Po novoročnom prípitku si všetci vzájomne zaželali šťastný nový
rok.

Milan Taraba ■

Stolnotenisový turnaj
V prvý víkend nového
roka sa v KD konal 8. ročník
stolnotenisového turnaja.
Zúčastnilo sa ho štrnásť
súťažiacich. Najstarším súťažiacim bol Ján Revús. Pre
účastníkov bolo pripravené
občerstvenie s kapustnicou.
Organizátor Jozef Jusko vyslovil želanie, aby sa v ďalšom

ročníku
zúčastnilo
viac
mládeže.
Muži sa umiestnili v tomto
poradí: Vladimír Ďanovský,
Jozef
Jusko,
Miroslav
Ďanovský. Poradie žien:
Miriam Meňhertová, Alena
Ľuptáková, Michaela Buociková.
Silvia Bogárová ■

Účastníci stolnotenisového turnaja

POĎAKOVANIE

Novoročný ohňostroj na futbalovom ihrisku
Oficiálny občasník obce Ďanová

Ďakujeme všetkým našim občanom, ktorí sa podieľali na
príprave jednotlivých vianočných podujatí a programov,
ktoré spríjemnili vianočné dni či začiatok roka v našej obci.
www.danova.sk
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December bol v Ďanovej pestrý
Adventný čas už ľudia prežívajú so zameraním na vianočné
sviatky a určite tomu pomáhajú aj jednotlivé akcie s témou Vianoc.
V našej obci ich bolo v decembri dosť, preto vám ponúkame čo
– to na obzretie sa za obdobím, v ktorom sa niesol duch Vianoc.

Mikuláš v Kultúrnom dome

Divadelné predstavenie Múdry Maťko a blázni, ktoré nám zahrali
divadelníci z Dubového

Vystúpenie našich najmenších počas vianočnej besiedky v KD
Oficiálny občasník obce Ďanová

O vianočné trhy bol veľký záujem
www.danova.sk
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Čo priniesol nový rok
Tohoročná zima sa s predošlou nedá porovnať. Priaznivci zimných športov využili
niekoľko dní, počas ktorých
bola snehová prikrývka a
vytiahli bežky. Deti sa mohli
aspoň chvíľu posánkovať
pod cintorínom a na klzisku
chlapci miesto hokeja hrali len
hokejbal.

Gazdovia mali plno práce
okolo jahniat, ktoré sa tento
rok rodili skôr, kvôli skoršiemu
dátumu Veľkej noci a s tým
súvisiacim výkupom jahniat
do Talianska.
V tomto roku bol krátky
fašiang, v našej obci vyvrcholil
tradičným fašiangovým sprievodom a fašiangovou zábavou.

Deti v MŠ sa učili ako si správne umývať zúbky

Začiatkom roku sa gazdovia tešia z krásnych jahniat

Deti z MŠ na lyžiarskom kurze v Jasenskej doline

Žiaci zo ZUŠ navštívili MŠ v Ďanovej

Fašiangy v Ďanovej
Oficiálny občasník obce Ďanová

www.danova.sk
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Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

Plánované akcie v roku 2018
24. február
10. obecný ples
28. marec
Veľkonočné trhy MŠ
10. apríl
Oslobodenie obce

Spoločenská rubrika
Vážení občania, pre lepší prehľad a na podnet občanov vám
ponúkame výpis mien jubilujúcich občanov z evidencie obyvateľov na rok 2018 v jednom vydaní. Menoslov je usporiadaný
podľa dátumu narodenia.

Jubilanti
50 rokov
Monika Ševrlová
Alena Bakošová
Milan Bukva
Mgr. Miriam Vieriková
Ján Hrivnák
Viliam Polonec
60 rokov
Jozef Ďanovský
Zdenka Chromčíková
PaedDr. Jozef Záborský
PaedDr. Anna Záborská
Miloslav Malina
Jozef Žúbor
Magdaléna Klimasová
Dana Buociková
65 rokov
Zuzana Mišotová
Jozefína Revúsová
Mgr. Elena Harkabusová
Ján Adamiš
Milena Kapustová
Miroslav Móric

70 rokov
Jozef Kľučiar
Helena Nagyová
Ľudmila Katreniaková

Evidencia
obyvateľov Ďanovej
k 4.1.2018

4. máj
Ďanovianska kvapka krvi
14. máj
Deň matiek

Obyvatelia na trvalom
pobyte: 557
Priemerný vek: 41 rokov

23. jún
Jánska vatra
30. jún
MDD – letný športový deň

75 rokov
Jozef Keveš

júl - dátum neurčený
Turčiansky amatérsky triatlon

80 rokov
Mgr. Elena Pakánová
Anna Švábiková
85 rokov
Želmíra Hlobejová
Anna Špániková

30. apríl
Stavanie mája

285

272

29. august
SNP
22. september
Šarkaniáda

7

13. október
Susedská burza
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20. október
Uvítanie detí do života
20. október
Posedenie s jubilantmi

Narodili sa

Opustili nás

1. november
Pamiatka zosnulých

Šimon Kapusta

Ing. Ľubomír Ďanovský

rodičia: Ján a Michaela

Emília Dérerová

6. december
Mikuláš

Vitaj medzi nami!

Česť ich pamiatke!

15. december
Besiedka MŠ
19. december
Vianočné trhy a zabíjačka
26. december
Štefanská zábava

Vyúčtovanie obecných novín
V roku 2017 boli obecné noviny vydané celkom šesťkrát v celkovej hodnote 533,15 Eur.
NÁZOV PERIODIKA
OBECNÉ NOVINY OFICIÁLNY OBČASNÍK
OBCE ĎANOVÁ
VYDAVATEĽ
OBEC ĎANOVÁ
ĎANOVÁ 22
038 42 ĎANOVÁ

NEPREDAJNÉ - pre vnútornú
potrebu obce
Schválilo obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/2016 zo dňa
18.3.2016.
TLAČ
Fork, s.r.o.
www.fork.sk

KONTAKTY
TEL. Č: 043 / 429 41 84
MOBIL: 0905 454 200
EMAIL: danova@danova.
sk
WEB: www.danova.sk
DOBROVOĽNÍ HASIČI
0944 525 588

31. december
Silvestrovský ohňostroj

REDAKČNÁ RADA
Bc. Zuzana Martiniaková
Mgr. Silvia Bogárová

· Mgr. Milan Taraba
· Mgr. Anna Šimová

Mgr. Elena Pakánová
EMAIL: redakcia.danova@gmail.com
UZÁVIERKA - 20. DŇA V MESIACI
DÁTUM VYDANIA: 12.2.2018

