5/2016
ZMENA SPÔSOBU NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM SYSTÉM DOMÁCEHO KOMPOSTOVANIA

Úvodník
Milí Ďanovčania,

Vážení spoluobčania,

máme za sebou mesiac lásky MÁJ. Láska dáva nášmu životu
zmysel a každá udalosť aj v tomto
mesiaci s ňou súvisí. Má teda veľa
podôb a v každej životnej situácii
môžeme nejakú lásku nájsť.
Tento máj bol neobvykle studený. Hoci pranostika hovorí „Studený máj, v stodole raj“,
nočné mrazy spôsobili na našich
záhradách a sadoch veľké škody.
Dúfajme, že naše stodoly nebudú
zívať prázdnotou... V minulosti
bol však zaznamený aj opačný extrém. Záznam v istej kronike píše:
„V roku 1258 v januári rozkvitli
stromy, v máji sa už žalo a na konci júla bolo vinobranie“.
Prvý júnový víkend bude patriť
deťom – oslávime MDD Letným športovým dňom s bohatým
programom. Posledný víkend
bude opäť patriť Turčianskemu
amatérskemu triatlonu. Tento
športom naplnený deň ukončíme
pálením Jánskej vatry. Špeciálne
Vás pozývame na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré bude v piatok 24. 6. 2016
o 18.00 hod.
Na tieto podujatia sme objednali výborné počasie. Tešíme sa,
že spoločne prežijeme príjemné
chvíle, veď je to pripravené pre
vás všetkých.

od 1.1.2017 dôjde k zmenám v nakladaní s komunálnym odpadom, čomu sa musí prispôsobiť naša obec ako celok, ale i každá domácnosť. Do komunálneho odpadu už nebude možné sypať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý je možné kompostovať.

Silvia Bogárová

Do komunálneho odpadu nebude možné sypať:
kuchynský odpad – káva, škrupiny, šupky, kôstky, zvyšky jedál
záhradný odpad - zvyšky rastlín, buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie, pokosenú trávu, piliny, hobliny, zemina z kvetov, trus a podstielka drobných zvierat, slama a iné pozberné zvyšky, popol, novinový
papier, kartón, kôra stromov, handry z prírodných tkanín.
Z možností, ktoré nám zákon dáva na výber, sa cenovo najvýhodnejšie
javí zavedenie domácich kompostérov a kompostovanie v domácnostiach, pretože takto vieme spracovať aj kuchynský odpad. Odpad,
ktorý sa rozloží v kompostéri, môže každý použiť doma na záhrade.
V prípade, že odmietneme domáce kompostéry, bude ku každej kuka
nádobe nutné zakúpiť ešte jednu na bio odpad, ktorá sa musí vyvážať
zvlášť, čo by znamenalo ďalšie zvyšovanie poplatkov za vývoz odpadu.
Podrobnejšie informácie k povinnosti separovať biologický odpad
v domácnostiach nájdete v priloženom letáku. Na júnovom zasadaní
obecného zastupiteľstva musíme zvoliť jeden zo spôsobov nakladania
s bio odpadom z domácností. Prosíme, venujte tejto téme pozornosť a
využite možnosť vyjadriť sa na obecnej schôdzi, kde padne rozhodnutie.
Ak sa neplánujete zúčastniť schôdze, označte v návratke priloženého
dokumentu typ kompostéru, ktorý vyhovuje vašim potrebám (treba
zohľadniť plochu záhrady, ktorú kosíte) a vhoďte do schránky obecného
úradu. Nezabudnite napísať meno a číslo domu.
Mnohí už biologický odpad zo svojich domácností separujete
v domácich kompostoviskách, čiže nie je to nič nové. Jediná zvláštnosť
spočíva v tom, že od 1. januára budeme musieť separovať všetci.

OZNAMY
Verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva – 24.6.2016 (piatok) – dôležitá téma: zmena spôsobu nakladania s komunálnym
odpadom. Širšia účasť občanov je
potrebná.

Turčiansky amatérsky triatlon
sa bude konať 25.6.2016 v čase
9.00 – 16.00

Jánska vatra na Hrádku nad
ihriskom bude 25.6.2016 so začiatkom o 21.15 hod. V prípade
nepria-znivého počasia sa určí
náhradný termín.

Štefan Barilla, katolícky farár je
od 23.5.2016 v kúpeľoch, omša
v Ďanovej počas júna nebude.

Recept na dobré jedlo
Na budúci rok sa pripravuje kalendár turčianskych obcí,
ktorého témou budú kuchárske recepty. Každá obec má prispieť receptom na dobré jedlo, ktoré je pre
obec typické. Preto Vás prosíme,
kto vie nejaký dobrý tradičný recept, aby ho poslal do redakcie,
prípadne na obecný úrad. Ďakujeme.

Staré fotografie
Prosíme Vás, kto má doma staré
fotografie, najlepšie z prvej
polovice minulého storočia, kde
sú zábery na prostredie Ďanovej,
prípadne spoločné fotky a bol by
ochotný ich požičať, nech ich prinesie na obecný úrad. Po oskenovaní Vám budú ihneď vrátené.
Ďakujeme.

Blahoželanie a poďakovanie Vladimírovi Šmálovi
14. mája sa dožil náš spoluobčan a dlhoročný pracovník obecného úradu Vladimír Šmál 85 rokov svojho života.
28 rokov stál na čele našej obce ako tajomník, predseda, starosta.
Na MNV prišiel pracovať 1. augusta 1966 ako tajomník MNV a od roku
1976 vykonával funkciu predsedu MNV až do roku 1990. Po voľbách
v roku 1990 bol zvolený za starostu obce a túto funkciu vykonával
do konca roku 1994, keď odišiel do dôchodku.
Vo svojej práci spolu s radou MNV venoval veľkú pozornosť rozvoju
obce. Za jeho pôsobnosti sa v obci vybudovalo :
vybudovanie rybníka
výstavba miestnych komunikácií
oplotenie cintorína
výstavba obchodu v akcii Z
regulácia potoka Zápotočie
úprava a spevnenie brehov Blatnického potoka
vybudovanie vodovodnej siete
elektrifikácia kultúrneho domu
prístavba spoločenskej miestnosti a sociálnych zariadení ku
kultúrnemu domu
výstavba budovy materskej školy
výstavba šatní telovýchovnej jednoty
výstavba domu smútku
výstavba hospodárskych skladov pre obecný úrad
vybudovanie pamätníka SNP
Za prácu pre rozvoj obce obdržal viacero pochvalných uznaní a
ocenení. Najvyššie za zásluhy o rozvoj Stredoslovenského kraja v máji
1981.
Za túto bohatú činorodú prácu mu redakcia občasníka vyslovuje obrovskú
vďaku a uznanie. S úctou obdivujeme
jeho prácu, ktorú vykonával skutočne
zodpovedne a čestne.
Do ďalších rokov života mu prajeme dobré zdravie a veľa radosti
v kruhu svojich najbližších. Nech sa
mu aj naďalej v živote čo najlepšie darí.

Deň matiek
“Keď roztvorí mama dlane, položím si líčka na ne. Pošepnem jej:
Mamka, mami, vieš, že voniaš jahodami? Ako dobre, že si s nami, ja ťa
veľmi ľúbim- mami!”
9.mája 2016 zorganizovala materská škola v spolupráci s obecným
úradom Deň matiek, aby sme si všetci uvedomili, aké sú dôležité mamy
pre deti. Pani učiteľky pripravili s deťmi
kultúrny program. Potom deti obdarovali svoje mamy a staré mamy malým
darčekom. Pán starosta odovzdal všetkým prítomným ženám gerbery.

Súťaž DHZ - Plameň

FUTBAL

Dňa 14. mája 2016 sa v Košťanoch nad Turcom konalo Okresné kolo hry Plameň, ktoré organizoval OV DPO Martin v spolupráci
s DHZ Košťany nad Turcom. Aj Ďanová sa zúčastnila. Nepriaznivé
počasie – chlad a intenzívny dážď – odradil niekoľko družstiev a tie zo
súťaže odstúpili. Vytrvalci bojovali v ťažkých podmienkach so sebazaprením. O to viac sme pyšní na našich mladých hasičov, že aj napriek
týmto sťaženým podmienkam obsadili krásne 3. miesto. Naše poďakovanie menovite patrí Liliane Bogárovej, Milanovi Bukvovi, Patrikovi
Bukvovi, Michalovi Cígerovi,
Petrovi Hankovi, Alici Kubizňovej, Monike Mazúrovej, Dorote Pokrievkovej, Michalovi
Revúsovi a Richardovi Revúsovi. Je potrebné sa poďakovať aj
Petrovi Hlobejovi a Michalovi
Sopócimu
za
zodpovednú
prípravu počas tréningov.

UPOZORNENIE
V časti obce „horný koniec“ sa pravidelne šíri zápach, ktorý vzniká
pri pálení gúm, plastov a látok, ktorých splodiny horenia sú vysoko
toxické pre ľudský organizmus a znečisťujú aj životné prostredie a
ovzdušie v širšom okolí. Tento spôsob „prikurovania“ môže ohroziť
zdravie občanov, najmä detí. Žiadame občanov, ktorých sa to týka, aby
prestali spaľovať nebezpečné a zakázané látky. Plasty, gumy a podobné
materiály odhadzujte do kontajnerov na to určených. Používať toxické
materiály na kúrenie nie je možné akceptovať. V prípade, že sa toxické
splodiny budú obcou šíriť naďalej, príslušná komisia OZ začne správne
konanie.

Mesiac máj hostil futbal už v
plnom prúde. Nie len náš A- tím
rozbehol súťaž, ale už aj naša
šikovná prípravka. Všetci stihli odohrať po 5 zápasov, kedy sa
našim mužom podarilo pre mesiac máj zakotviť na 6.priečke s
31 bodmi a naše mladé nádeje po
májových zápasoch na 8.priečke s
9 bodmi. V nasledujúcom mesiaci
čakajú náš A- tím ešte tri stretnutia, prvé dve z nich so začiatok
o 17.00 hod a posledné o 17.30
hod, kedy nás 5.6.2016 čaká
susedské derby v Blatnici, potom
pôjdu naši chlapi 12.6.2016 do
Mošoviec a nakoniec 19.6.2016
privítajú mužstvo z Dubového.
Prípravka Ďanovej sa bude
musieť popasovať s dvomi zápasmi, kedy 4.6.2016 pôjde skúsiť
zabojovať o víťazstvo do Kláštora
pod Znievom a o týždeň neskôr,
teda 11.6.2016 si zrovná sily s
prípravkou v Mošovciach, všetky
zápasy so začiatkom o 10:00 hod.
Dospelí:

Poďakovanie
Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí si uctili a pripomenuli 10.výročie úmrtia syna, brata, otca, kamaráta a bývalého starostu
obce Petra Švábika. Veľká vďaka patrí hlavne obecnému úradu a DHZ
Ďanová za to, že zorganizovali smútočný pochod od obecného úradu až
po miesto jeho odpočinku. Taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným, že si
našli chvíľu a pripomenuli si aké to bolo, keď Peter bol ešte medzi nami.
Ďakujem!
Prípravka:

Matka Anna Švábiková s celou rodinou.

Jubilanti:
Narodili sa:

85 rokov: Vladimír Šmál

Opustili nás:

Tamarka Adamišová -

75 rokov: Ján Štrbák

Peter Adamiš ml.

60 rokov: Ján Kľučiar

23.5.2016 vo veku

4. mája 2016
“Vitaj medzi nami!”

“Všetkým srdečne
gratulujeme!”

23 rokov
“Česť jeho pamiatke!”

Obecný úrad Ďanová, TJ Družstevník Ďanová
a www.romantics.sk
organizujú

Letný športový deň a MDD
dňa 4. 6. 2016 v areáli TJ
Program dňa:
9.00 hod. – mini-futbal mužov
13.00 hod. – penalty detí, žien a mužov
14.00 hod. – ukážky Záchrannej služby, policajných psovodov a DHZ
16.00 hod. – skákací hrad, šmýkačka, maľovanie detí na tvár, vozenie na
štvorkolkách a ďalšie zábavné súťaže
17.00 hod. – losovanie tomboly
18.00 hod. – statické výhľady balónom
19.30 hod. – opekanie špekáčikov pre deti
20.00 hod. – letná diskotéka
20.45 hod. – veľkoplošné premietanie futbal. zápasu Slovensko – Severné Írsko
9.00–14.00 hod.–rôzne športové súťaže organizované podľa záujmu–tenis,
hokejbalové nájazdy, nohejbal, volejbal, atď.
O bohaté občerstvenie bude postarané počas celého dňa.
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