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A je po Veľkej noci...

Úvodník
Milí Ďanovčania,
pripravili sme pre vás tretie číslo
našich obecných novín, ktoré sú
ešte len v plienkach, a tak na ich
hodnotenie je priskoro. Napriek
tomu sme doteraz zaznamenali
len pozitívne reakcie. Teší nás to
a ďakujeme vám za ne. Sme však
na začiatku a učíme sa pracovať
s informáciami, aby ste nachádzali
iba tie potrebné a zaujímavé, vhodne
podané, pokiaľ možno bez chýb.
K tomu sa časom dopracujeme, nateraz prosíme o zhovievavosť s obsahom a grafikou. Obecné noviny
budú vychádzať v náklade 160 ks –
do každého (obývaného) domu
jeden výtlačok. Aktuálne vydanie
vždy nájdete aj na webovej stránke obce. Príspevok môže predložiť
ktorýkoľvek občan, a to zaslaním
na e-mailovú adresu redakcie alebo odovzdaním na obecnom úrade.
V druhú aprílovú sobotu bude
veľká brigáda na cintoríne. Prosíme
šikovné ruky - najmä mládež, aby
prišli pomôcť. Občerstvenie bude,
ale poteší aj podarúnok šikovnej
gazdinky pre hladné žalúdky – aj
takto sa môžete zapojiť do brigády.
Na
začiatku
mája
môžete
darovaním
krvi
niekomu
zachrániť život. Podmienky darovania nájdete vo vitrínach i na webe.

Jar pomaly, ale isto klope na dvere. Veľké upratovanie a Veľká noc je
za nami, a tak si opäť zaspomíname.
Predpokladám, že ste nepostili. Veď ani za čias môjho detstva ľudia nedodržiavali prísny pôst, okrem Veľkého piatku. To bol výnimočný pôstny deň. V tento deň postil každý po svojom. Mama navarila za hrniec
bôbu a bolo. Popíjali sme čaj, vodu a sem – tam sme si zobli bôbu – zobky, aj takto sa to volalo. Myslela som, že keď mama pochádza z Bobárne
(Ďanovej), tak varíme bôb, lebo inde varili obyčajne mliečnu polievku.
Ľudia jedli v tento deň veľmi striedmo. „Nie je hriech, čo do úst dávame,
ale čo z nich vychádza.“ Túto vetu som počula často práve v tento deň.
Nejaké starosti mali aj chlapci kupači, ale najmä ich mamy. Museli
prichystať voňavky. Klinčeky (hrebíčky) zaliali horúcou vodou a nechali vylúhovať. Potom vodu zliali do fľašky, obyčajne z alpy, hrdlo fľašky
zaviazali handričkou a voňavka bola hotová. Samozrejme oblievali sa aj
vodou, ale slušne – málo. Dievčatá sa chránili aj uterákom, aby nemali
mokré šaty, lebo my sme nemali toľko šiat ako dnešné deti.
V Turci sa nešibalo. Tento zvyk k nám priniesli až prisťahovalci tak v 50.
rokoch minulého storočia. V utorok, po Veľkonočnom pondelku, mali
dievčatá právo oblievať chlapcov. Nechodili sme po domoch, ale keď
išli nejakí chlapci po ulici, tak sme ich šikovne obliali.
No a čím sme obdarúvali kupačov? Uvarenými vajciami vyfarbenými
cibuľovými šupkami. Žiadne veľkonočné čokoládové figúrky v tej dobe
neexistovali. A ani nám nechýbali.
						
							
Elena Pakánová

Milan Taraba
zdroj:freeport.cz

OZNAMY
V priebehu apríla bude v obci
pristavený veľkokapacitný kontajner na objemný komunálny
odpad, ktorý vám bude k dispozícii
pred požiarnou zbrojnicou.
Dňa 4.4.2016 od 7:30 do 11:00
hod. bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa
distribučnej sústavy spoločnosti
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov
Dňa 15. februára 2016 sa v našej obci konala výročná schôdza Jednoty
dôchodcov Slovenska. Na tomto stretnutí sa zúčastnili členovia organizácie, starosta obce a Ing. Miroslav Pazdziurko, predseda OO JDS.
Po uvítaní a vyslovení pár milých slov na úvod predsedníčka Anna
Boďová vyhodnotila v správe o činnosti za rok 2015. Nasledovalo
oboznámenie s ročným rozborom hospodárenia a správa revíznej komisie. Členovia predstavili a schválili Plán činnosti na rok 2016, v ktorom
plánujú svoju prácu zlepšiť, získať nových členov a čo najlepšie si spríjemniť ich seniorské dni. Nechýbali ani srdečné gratulácie všetkým členom, ktorí v roku 2015 oslávili svoje jubileá. K slovu sa dostal aj hosť Ing.
Miroslav Pazdziurko, ktorý informoval prítomných členov o práci OO
JDS. Na záver starosta vyslovil srdečné poďakovanie za celoročnú prácu
v prospech obce a členom poprial veľa úspechov v ďalších aktivitách.

Výsledok parlamentných volieb v našej obci

„Budúcnosť národa spočíva
v schopnosti obzrieť sa do
minulosti“.

5. marca 2016 sa v našej krajine konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich výsledok poznáme už všetci, dôsledok sa uvidí
časom... Keďže sú voľby považované za prejav demokratického delegovania moci občanov na výkon moci svojich zástupcov, aj v našej obci
V tomto duchu si opäť uctíme sme tak urobili a výsledok volieb bol nasledovný:
padlých bojovníkov, ktorí majú
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 			
450
pomník aj v našej obci. Pietny akt
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní			
300
bude v nedeľu 10.4.2016 o 16:00
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24			
297
hod. pri pamätníku SNP. Príďte
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
1
im vzdať úctu, zapáliť sviečku.
Počet platných odovzdaných hlasov					
294
Pamätaj živý, na obete boja,
na utrpenie padlých pomysli,
ako šli do ohňa a do príboja,
za tvoje sny a tvoje pomysly.
(Ján Kostra)
Obecný úrad Ďanová pripravuje
v sobotu 9.4.2016 od 9.00 hod.
brigádu, ktorá dopomôže zveľadiť
prostredie pietneho miesta v obci,
teda miestneho cintorínu. Miesto stretnutia dobrovoľníkov bude
v areáli TJ Družstevník Ďanová,
v prípade nepriaznivého počasia
sa termín presunie. V rámci úpravy cintorína sú naplánované práce
ako zváranie nových stĺpikov na
plot, vypiľovanie drevín a kríkov,
vykášanie trávy, zber odpadkov.
Všetky nápomocné ruky dobrovoľníkov budú veľkým prínosom.
Všetci ste srdečne vítaní. O dobrú
pracovnú náladu a občerstvenie
bude postarané, prineste si len potrebné náradie a rukavice!

Účasť v našej obci sa vyšplhala na hranicu 66,66%. Svoju moc sme
zverili do rúk politických strán takto:
Č. 1
Č. 2
Č. 3
Č. 6
Č. 7
Č. 8
Č. 11
Č. 12
Č. 14
Č. 15
Č. 16
Č. 17
Č. 18
Č. 19
Č. 20
Č. 22
Č. 23

Strana TIP
						
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)		
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO – NOVA)						
SME RODINA – Boris Kollár 				
Strana zelených Slovenska					
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 		
MOST – HÍD							
Slovenská národná strana 					
Komunistická strana Slovenska				
Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana						
SMER – sociálna demokracia 				
Kresťanskodemokratické hnutie 				
Slovenská občianska koalícia 				
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 			
# SIEŤ								
PRIAMA DEMOKRACIA 					
Sloboda a Solidarita						

2
1
23
20
2
2
4
45
3
3
112
4
1
23
12
7
30

Zvyšné kandidujúce strany v našej obci získali 0 hlasov.
Zdroj: Zo zápisnice okrskovej volebnej komisie v Ďanovej.

Okolie rybníka je už čistejšie
Zhruba tak tridsať rokov dozadu sme len zriedka v prírode natrafili
na pohodený prázdny obal. Dnes je výnimkou nájsť miesto, kde odpadky nie sú. Krajnice ciest, lúky, potoky – všade po sebe zanechávame
množstvo odpadkov. Naše okolie nie je výnimkou. Mnohým to nie je ľahostajné a tak v druhú marcovú sobotu prišli na rybník vyzbierať pamiatku po návštevníkoch minuloročného leta. Účasť vopred dohodnutá nebola, preto si o to viac vážim, že sa našlo desať párov ochotných rúk,
ktoré za dve hodiny vyzbierali celkom pestrú paletu smetí.
K poďakovaniu sa hodí aj malá prosba - k deťom, rodičom, dospelým:
Skúsme pri svojich potulkách
prírodou
ale
i
dedinou
neodhadzovať prázdne obaly
kde nás napadne, ale radšej
do prvého smetného koša, ako
nás to kedysi učili rodičia i učitelia v škole... Bez odpadkov je to
predsa len krajšie.
		

Milan Taraba

Brigáda DHZ

OZNAMY
23. apríla o 18:00 hod. v kultúrnom
dome v Ďanovej sa uskutoční
divadelné predstavenie Láska za pár drobných v podaní
Žabokreckého
ochotníckeho
divadla.
Druhy skladieb, ktoré zaznievajú
z miestneho rozhlasu sa v nasledujúcich týždňoch upravia tak, aby
už zo skladby piesne bolo zrejmé
o aký druh hlásenia pôjde. Napr.:
keď prídu predávať zeleninu, pustí sa skladba, ktorá vám prezradí,
že sa ide niečo predávať. Doteraz
to fungovalo len pri športových
hláseniach, keď zo zvučky „Zelená
je tráva“, každý vedel, že sa ide
oznamovať futbalový zápas...
Pokiaľ sa tento spôsob osvedčí, zavedie sa natrvalo.

Dňa 20. marca 2016 sa v okolí MŠ konala brigáda za účelom vypiľovaFUTBAL
nia drevín, ktorú organizoval DHZ Ďanová. Dobrovoľníci sa stretli pred
požiarnou zbrojnicou, kde si rozdelili úlohy. Spracované drevo bolo uskladnené v priestoroch škôlky a pomôže pri vykurovaní priestorov pre Poslednú marcovú nedeľu, teda
27.3.2016 si naši chlapci z TJ
naše detičky. Všetkým, ktorí podali pomocnú ruku srdečne ďakujeme.
Družstevník Ďanová zrovnali sily s
mužstvom z Turian. Zápas sa hral na
Veľkonočné trhy
ihrisku hostí a o góly nebola núdza
Pri príležitosti blížiacich sa
už od prvej minúty. Celkovo mohli
veľkonočných sviatkov sa dňa
diváci vidieť až 8 gólov, len škoda,
23.
marca
2016
konali
že konečný výsledok zápasu nebol
veľkonočné trhy, ktoré orgav náš prospech. Prvý jarný zápas sa
nizovala MŠ Ďanová. Miestskončil 5:3 pre hostí. Góly z našej
nosť prekvitala množstvom
strany padli trikrát, kedy dvakrát
veľkonočných
ozdôb, ktoré
z toho premenil pokutové kopy
vlastnými šikovnými ručičkami
kapitán mužstva, Dušan Doboš a
vyrobili naši škôlkari. Rodičia
tretím gólom doplnil naše nepriazspolu s niektorými občanmi tiež
nivé skóre Ján Boďa. Momentálne
prispeli k tejto peknej akcii svosa nachádzajú chlapci v tabuľke
jimi výrobkami a kvietkami, za
na 10.priečke so ziskom 17 bodov.
čo im patrí srdečné poďakovanie.
Veríme, že naši chlapci v nadNaše detičky sa s nadšením
chádzajúcom zápase zabodujú, a to
tiež postarali o predaj týchto
už v nedeľu t.j. 3.4.2016 na domácej
veľkonočných ozdôb a symbolov
pôde, kedy privítajú družstvo
jari, pri ktorom im pomáhali pani
z Trebostova. Držíme palce a šporučiteľky. Vyzbierané finančné
tu zdar!
prostriedky sa použijú v prospech
MŠ. Na veľkonočných trhoch vládla prijemná jarná atmosféra plná
radosti detí, rodičov ale aj občanov, ktorí prišli podporiť túto akciu.

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2016/2017
Zriaďovateľ Materskej školy v Ďanovej - Obec Ďanová a riaditeľstvo Materskej školy v Ďanovej oznamuje
rodičom:
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2016/2017 bude od 30. apríla 2016
do 31. mája 2016. Zápis sa realizuje v zmysle § 28 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.306/2008 o materskej škole. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky odporúča zmenu § 20 zákona č.245/2008 – kde zápis do ZŠ prebieha v mesiaci apríl,
na základe toho sa posúva aj zápis detí v materských školách od 30.apríla do 31.mája 2016. Zapísať môžete
svoje dieťa v pracovných dňoch od 8.00 do 16.30 hod. v priestoroch MŠ. Vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa
odovzdá zákonný zástupca v čase zápisu riaditeľke MŠ, pričom predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.
Do materskej školy sa prijímajú deti od 2 do 6 rokov. Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma
dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov , dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka školy do 30.júna 2016, ktoré
si rodič vyzdvihne osobne.
Tel.kontakt: 043/4294506 Riaditeľka MŠ: Silvia Pakánová

Darovanie krvi je darom života!
Na Slovensku sa každoročne spotrebuje 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Ak ste zdraví,
máte od 18 do 60 rokov, minimálne 50 kg, ak nie ste
nosičom vírusu HIV (mať AIDS), neprekonali ste hepatitídy (žltačky) typu B a C, netrpíte na iné závažné a
chronické ochorenia, príďte podporiť dobrú vec.
Dňa 2.5.2016 o 08.00 hod. vás pozývame na Ďanoviansku kvapku krvi, ktorá sa uskutoční v zasadačke
kultúrneho domu v Ďanovej.
Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaní. Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín.
Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odberom
a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá. Pred
odberom krvi nefajčite, nepite alkohol a nevystavujte
sa priveľkej psychickej a telesnej námahe. Na odber si
prineste OP (alebo iný preukaz totožnosti s fotkou) a legitimáciu poistenca, prípadne darcu. Záväzné prihlásenie je možné najneskôr do 15. 04. 2016 na telefónnom
čísle 043/4294 184 alebo osobne na Obecnom úrade v Ďanovej v čase od 8:00 do 15:00 hod.

OBEC ĎANOVÁ
Ďanová 22
038 42 Ďanová
IČO: 00316644
DIČ: 2020594719

ÚRADNÉ HODINY
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UTOROK:
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ŠTVRTOK:
PIATOK: 		

8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
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