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Vážení spoluobčania,
radi by sme vám predstavili prvé číslo nášho obecného občasníka, ktoré práve držíte v rukách.
V poslednom období ste podľa potreby dostávali do schránok informačné letáky, ktorými vás vedenie obce chcelo oboznámiť s dôležitými krokmi v živote našej obce. Komunikácia zo strany obce
k svojim občanom je veľmi potrebná a osožná. Vaše doterajšie reakcie nám to len potvrdzujú. Usilujeme sa, aby naša komunikácia s vami mala svoju úroveň a bola korektná.
V tomto duchu bude podľa potreby vychádzať i tento obecný „občasníček“ ako jeden z prostriedkov
komunikácie smerom k vám – občanom, na čom nám naozaj záleží.
Na jeho stránkach vám chceme pravidelne prinášať aktuálne informácie o súčasnom dianí, správy
o činnosti obecného zastupiteľstva, o dianí v oblasti kultúry, športu a spoločenského života v obci.
Práve o vás a pre vás by tieto noviny mali byť. Do budúcna privítame akékoľvek vaše tipy a námety
na články. Napísať nám môžete na adresu redakcia.danova@gmail.com.
Veríme, že tento oficiálny občasník obce Ďanová prijmete a bude pre vás zdrojom užitočných informácií. Nakoľko sme ešte stále na začiatku roku, prajeme vám, aby ste na týchto stránkach čítali
čo najlepšie správy o našej obci po celý rok.
									

Ing. Miroslav Ďanovský, starosta obce

Rok 2015 našej obci priniesol
• nový obecný archív, do ktorého boli premiestnené všetky dokumenty,
• zrekonštruovanie betónového ihriska (nové mantinely, nové osvetlenie),
• cestu v novej investičnej bytovej výstavbe (úprava povrchu frézovaným asfaltom),
• vybudovanie kamerového systému v obci - dotácie z eurofondov (kamery sú umiestnené pri
obecnom úrade, v areáli materskej školy, pri tržnici, zvonici, požiarnej zbrojnici a na cintoríne),
• vybudovanie multifunkčného ihriska z poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR,
• dotáciu na udržanie jestvujúcej kapacity materskej školy od Ministerstva školstva SR,
• nové požiarne auto od Ministerstva vnútra SR,
• každému domu v našej obci sme priradili GPS súradnice - je to pomoc pre rýchlu zdravotnícku,
ale aj inú záchrannú službu (súradnice sú uverejnené aj na www.registergps.sk),
• obec Ďanová ukončila v roku 2015 svoje hospodárenie s kladným výsledkom. Finančné
prostriedky, ktoré zostali na účte obec presunula do rezervného fondu. Obec nemá žiadne úvery,
pôžičky a ani žiadne pohľadávky voči občanom a firmám.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli či už finančne
alebo zapožičaním pracovných strojov, ale aj všetkým občanom, ktorí priložili ruku k dielu
pri zveľaďovaní našej obce.

Štatistika obyvateľov ku 31.1.2016

Celkový počet obyvateľov: 559
283
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Narodení

Úmrtia

Prisťahovaní

Odsťahovaní

Narodili sa:
Eva Dojčárová - 20. januára 2015
Eliška Adamišová - 21. januára 2015
Ela Dobošová - 3. apríla 2015
Boris Vostrovský - 5. apríla 2015

Jubilanti:
90 rokov: Emília Beličková
85 rokov: Mária Bernátová,
Paula Malinová

Lukáš Chymek - 13. mája 2015
Ema Sósková - 28. mája 2015
Valerie Anna Nováková - 19. júla 2015
“Vitajte medzi nami!”

80 rokov: Libuša Majerová,
Miloslav Samčík, Viera Samčíková
75 rokov: Gertrúda Putrová, Júlia Šmálová,
Dušan Šplho, Ľudmila Tarabová

Opustili nás:
Ľudevít Pakán - 22. januára 2015
Ján Vanko - 21. februára 2015

70 rokov: Emília Kubová
65 rokov: Ivan Ďanovský, Jozefa Fedorová, Štefan Harkabus, Milan Kapusta, Anna
Kováčiková, Ladislav Nagy,

Ján Krochťák - 08. júla 2015

Ján Revús

Július Ďanovský - 22. októbra 2015

60 rokov: Ľubica Hamzová, Ján Herčút,

Mária Králiková - 27. októbra 2015
Anna Vanková - 24. novembra 2015
“Česť ich pamiatke!”

Oľga Jančigová, Ján Klimas, Pavel Malina,
Michal Pinke, Jaroslav Podhradský, Rozália
Šurabová, Štefánia Švaňová
“Všetkým srdečne gratulujeme!”

December 2015 v Ďanovej
Stretnutie s Mikulášom
Tohtoročné stretnutie detí a Mikuláša sa žiaľ nenieslo v nálade mrazivého ticha a bieleho snehu.
Blato a teplejšie počasie však deti neodradilo od myšlienky, žeby sa Mikuláš v našej obci nezastavil
a nepriniesol im to, čo si za ich celoročné správanie zaslúžili. Organizátorom mikulášskej akcie bola
Obec Ďanová pod vedením obecnej poslankyne, Kataríny Móricovej, o ozvučenie sa postaral Peter
Šimo. Trošku netradične sa akcia konala v pondelok 7.decembra, čo však nič nezmenilo na bohatej
účasti detí v našom kultúrnom dome. Okrem Mikuláša nechýbali ani čert a anjeli, ktorí našim malým
ratolestiam rozdávali mikulášske balíčky. O bohatý program sa postarli deti zo ZUŠ Turčianske Teplice, ktoré predviedli vynikajúci výkon v predstavení Mrázik. Po pripravenom programe a odovzdaní
darčekov, potešil všetkých rozsvietený vianočný stromček, ošatený v nových pestrofarebných svetielkach, ktorý nám signalizoval blížiace sa pokojné vianočné sviatky. Celá akcia sa vyvíjala v decembrovej a teda slávnostnej nálade, zúčastnené deti aj rodičia žiarili sviatočným čarom a všade
navôkol rozdávali úsmevy a radosť, čo pripravovanej akcii dodalo ešte väčšie kúzlo blížiacich sa
Vianoc.

Vianočné trhy so zabíjačkou
12. decembra sa konal už 10. ročník vianočných trhov, ktorý bol toho roku doplnený o zabíjačku.
Organizátorom bola materská škola v spolupráci s obecným úradom a zabíjačka bola zverená do
rúk skúsených chlapov z DHZ Ďanová. Zúčastnení predajcovia boli samotní občania, ale trhy prišli
obohatiť aj predávajúci z okolitých obcí. Pripravené stánky ponúkali ich ručné výrobky, od sviečok,
vianočných ozdôb, adventných vencov, cez drevené produkty, prútené koše až po rôzne tradičné
domáce koláčiky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. V bufete bol ponúkaný tradičný
vianočný punč, ktorý si návštevníci pochvaľovali. Zisk z trhov bol venovaný pre podporu a rozvoj
materskej školy, začo sme vďační všetkým, ktorí prispeli a podporili tak rozkvet našej škôlky.

Vianočná besiedka
Pestrý a bohatý decembrový program našej obce bez pochýb obohatili aj naši maličkí obyvatelia, a
to v rámci vianočnej besiedky, ktorá bola organizovaná 17.decembra vedením materskej školy pre
našich rodičov, starých rodičov a všetkých spoluobčanov. Podľa názorov viacerých zúčastnených,
to bol hodnotný a veľmi krásne pripravený program detičkami našej materskej školy, čím veľká vďaka za trpezlivosť a príkladné nacvičovanie patrí vedeniu materskej školy v Ďanovej a Petrovi Šimovi
za ozvučenie. Zabezpečené bolo aj občerstvenie vďaka dlhoročne zaužívaným tradíciám rodičov,
kde každý priniesol vianočné pečivo a ďalšie dobroty. Celá akcia sa niesla v duchu Vianoc, a práve
preto si každý odnášal len tie najpríjemnejšie pocity a sviatočnú náladu vo svojich srdiečkach priamo do svojich príbytkov.

Štefanská zábava
Tradičná Štefanská zábava sa konala 25.decembra v Kultúrnom dome Ďanová. Hlavnými organizátormi boli Alena Bukvová a Jozef Jusko. Akcia bola formou vstupeniek a zúčastnilo sa 55
občanov, ktorým do tanca a dobrej nálady hral Zdeno Pakán. V cene vstupenky bola zaužívaná
vianočná kapustnica, občerstvenie, aperitív a nealko nápoje. Celá veselica v sprievode zábavného
večera, bola obohatená o tombolu, v ktorej boli zaujímavé a pestré ceny. Vďaka organizátorom
zato, že čiastočný výťažok z tomboly, konkrétne 80€ venovali našej materskej škole, čím tiež prispeli k rozvoju našich detí. Zábava v plnom prúde trvala až do skorých ranných hodín, je teda zrejmé,
že zúčastnení si prišli na svoje a isto sa tešia na nadchádzajúcu tancovačku v podobnom štýle.

Vianočný stolno-tenisový turnaj
Už šiesty rok sa v našej obci organizuje v rámci vianočných sviatkov športový turnaj v stolnom
tenise, ktorý nás aspoň na pol dňa odtrhne od jedlom a koláčmi preplnených stolov. 27.decembra sa toto podujatie konalo opäť pod záštitou Jozefa Jusku. O hodnotný pohár sa bojovalo v
dvoch kategóriách, ženskej a mužskej. Zo žien nemala konkurenciu jediná zúčastnená Bronislava
Bukvová, čím si zabezpečila víťaznú prvú priečku vo svojej kategórii. V mužskej kategórii sa o
cennú trofej popasovalo 9 účastníkov, kde svoje najväčšie kvality predviedol Michal Sopóci a zaistil
si zisk víťazného pohára. Treba však spomenúť, že akcia nebola vekovo limitovaná, a aj preto bol
jej najstarší zúčastnený Ján Kapusta vo veku 71 rokov, čím mu skladáme úctu a ceníme si jeho
angažovanosť. Taktiež veríme, že v nasledujúcom ročníku zaznamenáme hojnejšiu účasť, a tým
zabezpečíme aj ťažšiu, no o to zaujímavejšiu cestu k víťazstvu.

Nové hasičské IVECO v obci už pracuje
Obecný hasičský zbor v Ďanovej dostal v jeseni 2015 nové hasičské IVECO, ktoré nám do užívania
odovzdal minister vnútra SR Róbert Kaliňák. V súčasnosti môžete vidieť, že naši hasiči ho naozaj
využívajú a má už za sebou i skutočné zásahy. Napríklad jeho úplne prvou prácou bolo odstraňovanie starých rozhlasových stĺpov v obci, ktoré sa už nevyužívali. V pondelok 11. januára 2016 tuhé
mrazy náhle vystriedal dážď, ktorý prelomil ľady na folkušovskom potoku. Tie sa v noci z pondelka
na utorok v regulovanej časti pri starostovi začali hromadiť na jednom mieste a hrozilo prelievanie
vody cez reguláciu. Ľadové kryhy boli rozbíjané bágrom M. Tarabu a posúvané výbavou z nového
hasičského Iveca, pričom akcia skončila ráno okolo 3.00 hod.
Nové vozidlo nesmie len tak stáť v garáži. Je súčasťou záchranného systému, preto musí vykazovať
pravidelnú činnosť a najazdiť predpísané kilometre, inak by nám ho mohli úrady odobrať. Navyše,
každú činnosť hasiči hlásia na hasičský dispečing alebo dispečing integrovaného záchranného systému. Takže pokiaľ vidíme v dedine naše nové Iveco, je to v poriadku.
Získanie novej hasičskej techniky nebolo také jednoduché, preto by som chcel za pomoc pri komunikácii s úradmi poďakovať plk. Mgr. Ivanovi Špánikovi, riaditeľovi žilinskej krajskej polície.
										
										

Mgr. Milan Taraba, poslanec

Fašiangy 2016
Tak ako každý rok, aj tento zorganizovali členovia DHZ Ďanová fašiangový sprievod, ktorý
sa konal 23.januára 2016. Mladí členovia DHZ
Plameň poobliekaní v pestrých maskách putovali
od domu k domu a rozdávali fašiangovú náladu
niekoľko hodín aj napriek mrazivému počasiu.
Veľká vďaka patrí pani Bernardíne Maťkovej,
ktorá sa postarala o masky a kostýmy. Rovnako
sme vďační členom DHZ a mladým občanom
obce, že sa podujali zachovávať tradície a robili
dobrú náladu v našich uliciach. Večer si občania
pochutili na fašiangovej praženici a výbornom
čaji so slivovicou. Na fašiangovej zábave prišli
náš DHZ pozdraviť členovia DHZ z Folkušovej a Blatnice. Hudobná skupina Alfa hrala do tanca až
do skorého rána.

Čo nás čaká vo februári
Ôsmy ročník Obecného plesu sa uskutoční v kultúrnom
dome v Ďanovej 20. februára
2016. Cena vstupenky je
20€ na osobu a zahŕňa
prípitok, večeru a švédske
stoly. O zábavu sa postará
hudobná skupina ALFA a
program doplní vystúpenie
spoločenských tancov a polnočná tombola. Vstupenky si
môžete zakúpiť na obecnom úrade do 15.2.2016. Všetci ste srdečne vítaní!

Od budúceho vydania...
Milí spoluobčania,
od budúceho vydania budete mať možnosť zablahoželať svojim blízkym k jubileu alebo si spomenúť
na rodinných príslušníkov, ktorí už nie sú medzi nami prostredníctvom občasníku. Ten je vám k dispozícii aj na uverejňovanie reklamných inzerátov. Posielajte vaše gratulácie, spomienky a inzeráty
vždy do 20. dňa v mesiaci na e-mailovú adresu redakcia.danova@gmail.com
alebo ich osobne prineste na Obecný úrad.

OBEC ĎANOVÁ
Ďanová 22
038 42 Ďanová
IČO: 00316644
DIČ: 2020594719
KONTAKTY
TELEFÓN: 043 / 429 41 84
MOBIL: 0905 454 200
E- MAIL: danova@danova.sk
INTERNET: www.danova.sk

ÚRADNÉ HODINY
PONDELOK: 8:00 - 15:00
UTOROK: 8:00 - 15:00
STREDA: 8:00 - 15:00
ŠTVRTOK: 8:00 - 15:00
PIATOK: 8:00 - 15:00

NÁZOV PERIODIKA
REDAKČNÁ RADA
OBECNÉ NOVINY - OFICIÁLNY Zuzana Martiniaková · Ivana Švábiková ·
OBČASNÍK OBCE ĎANOVÁ
Silvia Bogárová · Milan Taraba · Ivan Švábik
· Viliam Polonec
VYDAVATEĽ
OBEC ĎANOVÁ
E-MAIL: redakcia.danova@gmail.com
ĎANOVÁ 22
038 42 ĎANOVÁ
REDAKČNÁ UZÁVIERKA VŽDY DO 20. DŇA
V MESIACI.
DÁTUM VYDANIA: 31.1.2016

