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Úvodník

Spomienka na prvého prezidenta

Tak a máme definitívne po lete.
V septembri sme mali toľko
pekných slnečných dní, že sme ani
necítili jeseň vo vzduchu. V okolí
Ďanovej sa ozývala jelenia ruja a
len táto zvuková kulisa nám pripomínala jeseň. Pre toto pekné
počasie sa ani šarkaniáda nemohla
uskutočniť. Teraz sme už preskočili do zimy. Akoby posledné roky
prestali existovať prechodné obdobia jar a jeseň a mali sme iba leto
a zimu.
Ako obyvatelia bývalej roľníckej
obce sme sa držali porekadla „september - všetko ber“ a všetci sme
pekné dni trávili na záhradách
zberom úrody.
Kto tieto dni využil na upratovanie, môže objemné, nepotrebné
veci odovzdať do veľkého kontajnera, ktorý bude pred požiarnou
zbrojnicou. Kto má veľa zachovalých vecí a nepoužíva ich, môže
prísť na burzu do kultúrneho domu,
kde ich môže speňažiť, vymeniť
alebo darovať na charitu.
Keďže sa blíži sviatok Všetkých
svätých, chceme upraviť cintorín.
Plánujeme to na sobotu 22. októbra
2016. V ten istý deň popoludní sa
stretnú naši dôchodcovia na príjemnom posedení.
Do redakcie sme dostali pekný
spomienkový článok od Petra Malinu, tak si spolu s ním zaspomínajme
a dúfame, že to niektorých z vás inšpiruje a tiež niečím prispejete.
			
Anna Šimová

Michal Kováč zomrel v stredu 5.10.2016 na zlyhanie srdca.
Bol prvým prezidentom Slovenskej republiky. Zvolili ho vo februári
1993 po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Narodil sa
v roku 1930 v obci Ľubiša v Humenskom okrese. Jeho život, obdobie
vo funkcii prezidenta i posledné roky ukázali, že jeho príbeh bol úplne
slovenský. K ľuďom bol veľmi zdvorilý a ústretový. Usiloval sa presadiť mravné a demokratické princípy a nájsť Slovensku dôstojné miesto
na mape Európy. Z jeho posledných vystúpení bolo zrejmé, že mu záležalo, aby ľudia tejto krajiny vedeli i v nezhodách nabrať čistý vzduch,
ospravedlniť sa, podať si ruky a ísť ďalej. Jeho slová, že pravda, láska,
dobré a mravné skutky nakoniec zvíťazia nad klamstvom a nespravodlivosťou, by sa dali nazvať ako odkaz prvého prezidenta svojim krajanom.
V našej obci sa s našim prvým prezidentom
rozlúčime vo štvrtok 13.10. o 16.hod. krátkym pietnym vysielaním miestneho rozhlasu. Občania, ktorí chcú zosnulému prezidentovi prejaviť úctu, môžu tak urobiť aj svojím
podpisom do kondolenčnej knihy, ktorá bude
vystavená na obecnom úrade do 16. hod. v deň
štátneho pohrebu.
							
			
Milan Taraba

Divadelné predstavenie TRAMPOTY S LÁSKOU
– spomienky na rok 1976
Prešlo 40 rokov od divadelného predstavenia, ktoré pripravili a odohrali herci - občania našej obce.
Robil som predsedu mládeže v obci. Skrsla mi myšlienka nacvičiť
divadelné predstavenie. Z rozprávania starších som sa dozvedel, že
divadelné predstavenia v obci kedysi pomáhal organizovať Emil Bodorovský. Vlastnil aj maskérsky kufrík, ktorý využíval na úpravu hercov
na jednotlivé herecké role. Po rozhovore s ním som usúdil, že nebude
jednoduché dať dohromady ľudí, ktorí sa podujmú hrať v divadelnom
predstavení. Ako režiséra odporučil Ľudovíta Pakána. Hovoril, že je to
človek, ktorý dokáže divadelné predstavenie nacvičiť. Po tomto som
vykonal niekoľko osobných stretnutí s Ľudovítom Pakánom. Neboli to jednoduché jednania, no nakoniec sa mi ho podarilo prehovoriť
a v jeseni 1976 sa začalo nacvičovať. Ešte predtým sa do jednotlivých

OZNAMY
Od 14. 10. 2016 do 16. 10. 2016
bude pred požiarnou zbrojnicou umiestnený veľkokapacitný
kontajner pre veľkoobjemový
odpad.

rolí museli vybrať vhodní herci. Nasledovalo znovu prehováranie, aby
do toho išli. V začiatkoch to prebiehalo v klubovni mládeže. Neskôr
sa už pristúpilo k nácviku na javisku kultúrneho domu. Podmienky neboli vždy ideálne. Vykúriť vtedajší kultúrny dom bolo náročné. Kúrili
sme v peci pri javisku. Ale cez všetky úskalia ako i ponorkovú chorobu, ktorá sa v kolektívoch prejaví, sa to ustálo a divadelné predstavenie
sa odohralo. Na tomto mieste treba poďakovať vtedajšiemu predsedovi
MNV Vladimírovi Šmálovi za jeho pomoc.

22.10.2016 so začiatkom o 8.00
hod. začneme vykonávať úpravy
na miestnom cintoríne. Všetci
dobrovoľníci, ktorí prídu podať
svoju pomocnú ruku, sú vopred
vítaní. Prineste si pracovné náradie
(hrable, nožnice na kríky, sekery,
motyky) a pracovné ochranné
pomôcky (rukavice a okuliare).
O občerstvenie bude postarané.
22.10.2016 o 16.30 hod. bude
v KD pri príležitosti Mesiaca úcty
starším posedenie s dôchodcami
a jubilantmi obce, pre ktorých je
pripravený bohatý kultúrny program, slávnostná večera a pre jubilantov aj milé darčeky.
1.11. 2016 si pri kríži na cintoríne
spoločne uctíme pamiatku našich
zosnulých, na ktorú vás pozývame. Bližšie info sa včas dozviete
z obecného rozhlasu.
Šarkaniáda – je stále v pláne,
bude sa konať podľa priaznivých
poveternostných
podmienok.
Podľa meteorológov je potrebný
vietor, ktorý fúka rýchlosťou aspoň 50 km/h.
Neuhradené miestne dane
K 30.9.2016 Obecný úrad eviduje pohľadávky po splatnosti za miestne dane a poplatky
v 17 domácnostiach. Žiadame
občanov, ktorí tieto pohľadávky
doteraz neuhradili, aby tak
bezodkladne urobili, najneskôr
do 31.10.2016.

Na fotografii sú zľava: D. Špániková, D. Ivašková, O. Šplhová, M. Kapusta, M. Malina,
M. Buociková, D. Ďanovský, J. Buocik, A. Ivašková, V. Šmál, P. Malina.

Na fotografii chýba režisér Ľudovít Pakán, ktorý sa nerád fotil.
Chcel by som poďakovať vtedy ešte slečnám, dnes už matkám a starým
mamám za odvahu, ktorú preukázali pri stvárnení jednotlivých postáv.
Taktiež vďaka patrí aj chlapom, dnes otcom a starým otcom, ktorí prejavili nesmierne odhodlanie a odvahu vstúpiť na dosky, ktoré znamenajú
svet a vžiť sa do hereckej úlohy. Mnohí divadelníci, žiaľ, už nežijú. Nedá
sa opomenúť Ján Buocik, ktorý okrem toho, že bol vynikajúci športovec,
dokázal v hereckom kolektíve vytvoriť vynikajúcu atmosféru. Veľké
ďakujem patrí Ľudovítovi Pakánovi, ktorý sa tohto už nedožil. Svojim
režisérskym prístupom a vloženými vtipmi dokázal na skúškach navodiť
veselú náladu. Patrí sa spomenúť aj na vtedajších chlapcov, ktorí pomáhali technicky zabezpečiť zdarný priebeh divadelného predstavenia.
Boli to Jozef Buocik, Miroslav Móric, Viliam Barát, Ján Revús, Vladimír Škuta, Ján Kľučiar, Milan Lettrich, a tiež nezabudnuteľný Milan
Šmál (pozn. red.: prezývali ho Kiko), Miro Šmál s bratom Jarom. Ak
som na niekoho zabudol, tak sa ospravedlňujem, sú to už predsa roky.
S divadelným predstavením sme navštívili aj okolité obce. Vozili sme
sa na autobusovej vlečke, ktorú ťahal traktor. Raz sme cestou stratili aj
kulisy. Boli to zážitky, na ktoré sa nedá zabudnúť. Je škoda, že od tých
čias sa nepodarilo obnoviť túto tradíciu v obci. Verím, že v budúcnosti
svitne aj v tejto oblasti na lepšie časy.
										
Peter Malina

Poznámka redakcie:
Podľa záznamov v obecnej kronike mal miestny divadelný krúžok
SZM premiéru s uvedenou divadelnou hrou 26. marca 1977. Mládežníci
s hrou vystúpili v Príbovciach, Folkušovej a Karlovej.

Slávnostné otvorenie materskej školy
V pekný dátum 9. 9. 2016 sme slávnostne otvorili zrekonštruovanú
budovu materskej školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej obci poskytlo dotáciu vo výške 30 tisíc EUR, ktoré sme
využili na zväčšenie priestorov. Vybudovali sme dve samostatné triedy,
spálňu a kúpeľnu. Na rekonštrukciu MŠ bola vyhlásená medzi občanmi
zbierka. Do pokladničky na obecnom úrade sa vyzbieralo v hotovosti 420 EUR na účet bolo pripísaných 287 EUR. Spolu 707 EUR.
Na účet rodičovského združenia v rámci darovania 2% daní sa nazbieralo 1.260 EUR. Dokopy sa nazbieralo 1.967 EUR, ktoré sa
použili na rekonštrukciu MŠ. Ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli.
Aj vďaka vám naše deti trávia čas v peknom a príjemnom prostredí.

Z verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva
29.9.2016:
- schválená 2. úprava rozpočtu na
rok 2016;
- schválené čerpanie rezervného
fondu obce;
- schválenie inventarizačných
komisií.
Zúčastnení občania: 2

Anna Šimová

Susedská burza
15.10.2016 sa bude v KD so začiatkom o 15.00 hod. konať „Susedská
burza“. Občania našej obce si na nej budú môcť predávať, vymieňať
a kupovať rôzne tovary ako sú domáce prebytky, domáce výrobky,
oblečenie alebo rôzne veci do domácnosti, záhrady, atď.
Spoluobčania, ktorí by chceli spomenuté veci darovať, môžu ich taktiež priniesť do KD, kde veci budú označené a následne odovzdané
charitatívnej organizácii v Martine s názvom DIECÉZNA CHARITA
- DOM CHARITY sv. KRIŠTOFA. Diecézna charita sa poteší oblečeniu pre všetky vekové kategórie, tanierom, príborom, hrncom, perinám,
posteľnému prestieraniu, uterákom, dekám, ale i hygienickým a čistiacim výrobkom ako i potravinám aj s končiacim dátumom spotreby.
Zamestnanci charity prerozdelia vyzbierané veci do sociálne slabších
rodín a bezdomovcom. Darované veci musia byť čisté a stále použiteľné.
O chutné občerstvenie bude postarané.
Možno niečo, čo máte doma a zdá sa vám to zbytočným, neužitočným môže mať pre niekoho cenu zlata, môže ho to potešiť alebo
dokonca pomôcť prežiť.

FUTBAL
Futbalová sezóna je už v plnom prúde, máme za sebou už polovicu jesennej sezóny, v ktorej sa športovo predviedli naše malé nádeje
z prípravky, taktiež naše A- mužstvo, no a nedá nám nespomenúť, že
vďaka spolupráci so susednou obcou Blatnica, začal fungovať aj tím
žiakov. Zmiešané mužstvo žiakov z Ďanovej a Blatnice trénuje Ján
Bohuš s asistenciou Romana Buocika. Majú za sebou už 8 zápasov,
z ktorých po 1 výhre a 7 prehrách získali 3 body.
Keď sa pozrieme na priebeh jesennej časti z pohľadu A-tímu, môžeme
byť s výkonmi našich chlapcov spokojní, sezónu odštartovali 6.8.2016
s Príbovcami, o týždeň neskôr privítali doma súpera z Dubového, potom
si svoje futbalové kroky namierili do Malého Čepčína. Po týchto zápasoch sme doma hostili Bystričku a 4.9.2016 naši chlapci po prvýkrát
v jesennej časti okúsili chuť prehry na ihrisku v Turanoch. Svoje zaváhanie však napravili o týždeň neskôr, kedy si zrovnali sily s tímom
z Trebostova, 18.9.2016 sa odohral zápas v Dražkovciach a 25.9.2016

Záber z rozšírenej časti vynovenej
materskej škôlky.

Naša prípravka v nových dresoch.

Prípravka

Žiaci

si naši chlapci uzurpovali aspoň bod proti súperovi zo Sučian. A - tím
Doposiaľ sa našim podarilo získať v odohratých zápasoch 10
bodov, kedy im priebežne patrí 8. miesto v tabuľke. Našim chlapcom i naďalej držíme palce a všetkých vás srdečne pozývame
na ďalšie stretnutia, ktoré sú: 2.10. o 14:30 hod Ďanová- Sklabiňa
pri Martine, 9.10. o 14:30 hod Ďanová- Mošovce, 16.10. o 14:00 hod
Tur.Teplice- Ďanová, 23.10. 14:00 hod Ďanová- Horná Štubňa,
29.10. o 14:00 hod Lipovec- Ďanová.
Keď sa pristavíme pri našej najmladšej generácii, ktorá sa teší futbalom musíme konštatovať, že z odohratých šiestich zápasov získali 10 bodov a v tabuľke sú na krásnom 5. mieste. Sezóna sa odštartovala v septembri v domácom zápase s Kláštorom pod Znievom,
na ďalší zápas cestovali naše ratolesti do Diviak, 14.9.2016 síce
robili všetko, čo bolo v ich silách, no prehrali u súpera z Príboviec,
čo ich samozrejme neodradilo a už 18.9.2016 doma zvíťazili nad
prípravkou zo Slovenského Pravna. Následne 21.9. doma privítali
hráčov z Valče a 24.9.2016 sa opäť radovali z výhry nad Malým
Čepčínom. Zároveň vás tiež pozývame na nadchádzajúce zápasy
prípravky a to: 2.10.2016 o 10:00 Ďanová- Horná Štubňa, 9.10.
o 10:00 Ďanová - Tur. Teplice a 15.10. o 10:00 Mošovce - Ďanová.

Jubilanti:
85 rokov: Hrivnák Vladimír
80 rokov:
Hrivnáková Mária, Judák Jozef, Podhradský Ján, Švábiková Blažena
75 rokov: Škutová Oľga
70 rokov: Ševrlová Anna
60 rokov: Adamišová Kristína
“Srdečne gratulujeme!”

Opustili nás:

Narodili sa:
26. august 2016

Dňa 3.10.2016 zomrel
Ing. Vladimír Vrtiak CSc,
vo veku 66 rokov.

“Vitaj medzi nami!”

“Česť jeho pamiatke!”

Hana Dobošová

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

ÚRADNÉ HODINY
PONDELOK - PIATOK:
8:00 - 15:00
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OBEC ĎANOVÁ
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OBECNÍ HASIČI ĎANOVÁ
0944 525 588

TLAČ
Fork, s.r.o.
www.fork.sk
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OBČASNÍK OBCE ĎANOVÁ
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