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Úvodník

Rozlúčili sme sa s Michalom Kováčom

Istotne nie náhodou si práve
v tomto období trochu viac
uctievame starších, keď im viac prejavujeme úctu, vďaku a spomíname
s nimi na ich zásluhy. Menej si už
uvedomujeme, že čas na vľúdne
slovo a úsmev, by sme si mali nájsť
kedykoľvek, nielen v jeden mesiac,
či len jeden jediný deň.
Milí naši dôchodcovia, ceníme
si, čo ste počas svojho života urobili pre svoje deti, rodinu, či dedinu.
Obdivujeme vaše skúsenosti, životné múdrosti, vážime si vaše vrásky,
vlasy postriebrené šedinami, teplo
v srdci. Tešíme sa s vami, že ste mali
možnosť dožiť sa vyššieho veku.
Chceme, aby ste vedeli, že každý
z vás je milovaný a stále potrebný.
Prajeme vám, aby ste boli ešte dlhé
roky medzi nami šťastní a v pokoji si užívali život v pevnom zdraví
v kruhu svojich najbližších.
Aktuálnemu vydaniu dominuje
spomienka na významnú osobnosť,
o ktorú sme v posledných dňoch
prišli. Patrí sa, aby sme si aspoň
po smrti uctili človeka, ktorý sa
k nám tak hlásil a aj nám dosť pomohol. Dozviete sa však aj to, že
i dnes sú v Ďanovej ľudia, čo sa
vedia podeliť s ľuďmi, ktorí sú
v núdzi, a taktiež odpovieme
na vaše otázky, ako to bude s kompostérmi a s komunálnym odpadom
v obci.
					
					
Milan Taraba

Vláda SR vyhlásila na 13.10.2016 deň štátneho
smútku za zosnulým prezidentom. Ako v mnohých
iných obciach na Slovensku, aj my sme sa chceli
s prvým prezidentom dôstojne rozlúčiť. Na obecnom
úrade bola kondolenčná kniha, do ktorej sa počas dňa
prišla zapísať takmer tridsiatka našich občanov.
Milan Taraba

Susedská burza
V sobotu 15. 10. 2016 sa v KD konala prvá „Susedská burza“. Stoly
hýrili rozmanitosťou. Boli tu rôzne športové potreby, knihy, hračky a
pestrá ponuka oblečenia. Sálou sa šírila vôňa ešte teplých koláčov a čerstvej kávy, z čoho sa tešili všetci, ktorí prišli. Ľudia predávali, kupovali a vymieňali. Všetko, čo zostalo, veľkodušne darovali. A tak sme
v nasledujúcich dňoch mohli pracovníkom diecéznej charity z Martina
odovzdať 20 vriec a krabíc oblečenia, hračiek a kuchynských potrieb
od tucta rodín z našej obce. Jedným z najsilnejších momentov bolo, keď
rodina, ktorá by sa sama mohla uchádzať o dary, priniesla svoje dary pre
tých, čo ich ešte viac potrebujú. Ani slabšia účasť nezmenšila zmysel a
význam tejto akcie, keď pracovník charity povedal, že si ani nevieme
predstaviť, koľkým ľuďom sme
práve urobili radosť, koľko
detských tvárí sa rozžiari, keď
dostanú hračku od našich detí.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zapojili a už teraz sa tešíme na
ďalší ročník.
Silvia Bogárová

OZNAMY
Hasičská miestnosť
Na žiadosť Obecného hasičského
zboru v Ďanovej bola bývalá
kancelária starého obecného úradu vyčlenená pre administratívne
využitie a potreby zboru.
Uvítanie detí
Uvítanie detí do života bude
25.11.2016. Bližšie informácie
budú včas oznámené.
Turiec – objavte čaro Slovenska
„Pre mňa je srdcovka môj rodný
región – Turiec. Príďte sa pozrieť aj
vy“ - napísal Martin Oli Olajec, autor krásneho videa o Turci. V takmer
trojminútovom videu sa nachádzajú
aj zábery z nášho rybníka. Video si
môžete pozrieť na facebookovom
profile obce alebo na Turiec.com.
Pýtate sa:
Kedy budú kompostéry a ako
ďalej s komunálnym odpadom.
Zákon o odpadoch, ktorý vstúpi do platnosti od 1.1.2016 nám
zmení obsah komunálneho odpadu
v smetných nádobách. Prispôsobíme sa tomu i v našej obci a
hľadáme riešenie, ktoré čo najmenej finančne zaťaží našich občanov
i obecný rozpočet. Predpokladáme,
že problematiku kompostovania
vyriešime do mája budúceho roka,
kedy sa začne sezóna kosenia a pod.
V nasledujúcich mesiacoch vás
budeme opakovane informovať, čo
patrí a čo nepatrí do komunálneho
odpadu a ako separovať triedený
odpad. Prvé informácie o triedení
odpadu prinášame už v tomto vydaní. V prípade potreby sa môžete
obrátiť aj na redakčný e-mail, kde
poskytneme bližšie informácie.
Ďakujeme, že postupne čoraz viac
separujete odpad, vidíme to najmä
na plastoch. Pri vhadzovaní plastových PET fľiaš do kontajnera
alebo do vriec, ktoré v čase zberu
vykladáte pred svoje brány, je potrebné ich popučiť, aby zbytočne
nezaberali miesto a tak zvyšovali
náklady na odvoz a spracovanie.

Za Vladimírom Vrtiakom
5. októbra 2016 sa v našej obci ozvalo zvonenie, umieráčik. Dozvedeli sme sa, že vo veku 66
rokov odišiel spomedzi nás Ing. Vladimír Vrtiak, Csc.. Nebol našim stálym obyvateľom, no
v posledných rokoch často na pár dní navštevoval našu obec. Bol veľký patriot Ďanovej, človek,
ktorý si vážil svojich predchodcov a mal Ďanovú
rád. Rád si posedel pod vrtiakovskou lipou
na ich dvore, rád sa prešiel po našom chotári. Hlavne Boriny boli jeho,
ako vravieval, srdcovou záležitosťou.
Nedá mi pri tomto nespomenúť rodinu, z ktorej pochádzal. Jeho starý
otec Ján Vrtiak bol pred sto rokmi richtárom Ďanovej. Chodieval so svojím otcom, s mojím prastarým a starým otcom a s ďalšími Ďanovanmi
na obchodné cesty do Ruska. Boli uspešní, prešli Poľsko, Ukrajinu, Rusko, kde predávali rôzny tovar. Všetko to ukončila októbrová revolúcia
v Rusku. Bola to generácia ľudí, ktorí v ťažkej dobe dokázali veľa.
Zarobené cárske ruble, niektorí, čo boli v Amerike, zarobené doláre, posielali domov, aby sa zveľadilo hospodárstvo, kúpila pôda. Títo ľudia
vedeli, čo je to slovanská vzájomnosť, solidarita, podporovali národné
hnutie, Maticu slovenskú, cirkev. Len vďaka ich pracovitým rukám,
šikovnosti a usilovnosti zveľadovali našu obec. Postavili novú školu,
začali stavať kultúrny dom. Dokázali to bez dotácií, projektov a čerpania eurofondov... O týchto generáciách písal pán Vrtiak knihu, ktorú už
nestihol vydať.
Jeho otec Emil Vrtiak bol aktívny v Slovenskom národnom povstaní,
riadil slovenskú dopravu, neskôr bol prvým námestníkom ministra dopravy ČSSR v Prahe.
Strýko Jozef Vrtiak bol maliar, grafik a ilustrátor kníh. Bol obľúbeným
žiakom Martina Benku, ktorý Ďanovú často navštevoval. O Jozefovi Vrtiakovi stihol knihu vydať pár dní pred smrťou.
Ďalší strýko Otto Jaroslav Vrtiak bol akademik, elitný vedec, rektor
VŠV, zakladateľ Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach. V roku 1956 ako prvý na svete izoloval chrípkový vírus typu A
z vodnej hydiny na východnom Slovensku, pomenoval ho H4N4 Košice
56 a doteraz je prototypovým kmeňom v laboratóriách po celom svete.
Vyvinul vakcíny proti besnote, tuberkulóze, ktoré sa používajú dodnes.
Vladimír Vrtiak bol ekonóm, pedagóg, vedec. Autor a spoluautor vyše
60 výskumných štúdií a knižných publikácií. Podieľal sa na spracovaní
a koordinovaní stratégie v poisťovníctve. V kontexte na poznatky o starnutí obyvateľstva a zmenách v zamestnanosti navrhol vytvoriť a zaviesť
sústavu doplnkových poistných produktov pre sociálne (dôchodkové)
a zdravotné zabezpečenie vrátane sústavy nových verejnoprávnych
a komerčných inštitúcií. Následne sa podieľal na jej realizácii ako
generálny riaditeľ Vzájomnej životnej poisťovne, predseda samosprávnych orgánov Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera, Doplnkovej poisťovne LIPA a celého radu ďalších subjektov, neskôr aj ako
viceprezident Slovenskej poisťovne.
Bol jedným z organizátorov ocenenia Humanitný čin roka. Motívom
pre vznik ocenenia bolo ukázať svet z lepšej stránky. Ako o tom sám
napísal: „V mediálnom svete deväťdesiatych rokov vytvárajúcom naše
povedomie boli (a dodnes aj citeľne sú) neúmerne akcentované divácky

„atraktívne“ príbehy tragédií a brutality, a to na úkor pozitívnych
príkladov, skutkov dobra. Tie akoby nikoho nezaujímali, hoci s posledným dobrým skutkom môže zaniknúť aj to, čo nás posúvalo dopredu
po desaťtisíce rokov: solidarita a nezištná vzájomná pomoc. Ľudia, ktorí
zachraňujú, sú, ale málokto o nich vie a málokedy sa im poďakujeme a
oceníme ich.“
Pán Vrtiak mal ešte dva plány, o ktorých viem, čo chcel ešte v Ďanovej
zrealizovať. Zariadiť pamätnú izbu obce a pomôcť pri vydaní knihy
o histórii Ďanovej. Prečo to chcel spraviť? Chcel, aby sme z našich
detí vychovali patriotov Ďanovej, aby poznali svoje dejiny a vážili si,
čo ich predchodcovia dosiahli. Tí vedeli čo to je úcta, solidarita, spolupatričnosť, čo je to mať rád svoj domov, svoju vlasť. Tomuto sa dnešné
deti bohužiaľ nenaučia z učebníc a ani z internetu.
Čas beží a nevráti, čo vzal, no úcta a spomienky v nás zostávajú.
Pán Vrtiak, ďakujeme za všetko, čím ste Ďanovej pomohli. Ďakujeme
za vydané CD Neďaleko od Ďanovej, za podporu telovýchovnej jednoty, hasičov a všetkých podujatí organizovaných v obci. Bolo nám cťou
poznať Vás.
						

Anna Šimová Pakánová

Posedenie s jubilantmi
V sobotu 22.10.2016 sme si v KD uctili našich dôchodcov a jubilantov, ktorých toho roku bolo viac ako inokedy. Bolo príjemné vidieť
zaplnenú sálu a radosť na tvárach mnohých, ktorí so záujmom sledovali
vystúpenie našich najmenších z materskej školy, či si schuti zaspievali
s valčianskymi matičiarmi. TJ Ďanová za pomoc pri organizovaní
letného športového dňa obdarovala Jednotu dôchodcov zľavovým
poukazom na dopravu na autobusový zájazd. Výletu sa môžu zúčastniť
aj nečlenovia Jednoty dôchodcov.
Sme radi, že ste prišli a v širšom kruhu strávili príjemný večer. Organizátorom a účinkujúcim ďakujeme za krásne vystúpenia a jubilantom
ešte raz blahoželáme.
Zároveň ďakujeme našim dôchodkyniam, že v pondelok 24.10. upratali Dom smútku.
				
					
Milan Taraba

FUTBAL
Futbalová
sezóna
jesennej
časti je na konci a našich futbalistov ako aj futbalových nadšencov
čaká zimná prestávka, počas ktorej
môžu naberať nové sily a pripravovať sa tak na jarnú časť sezóny.
V priebehu zimnej sezóny sa
A-tímu podarilo získať v trinástich
odohratých zápasoch 17 bodov a
umiestnili sa tak v tabuľke na 9.
mieste. V posledných piatich zápasoch si naši chlapci počínali celkom slušne, výsledky nájdete
v tabuľke pod článkom. Našim najmladším futbalistom z prípravky
sa počas tejto sezóny darilo a
po odohratí deviatich zápasov
získali 22 bodov, čo im prinieslo druhé miesto, ku ktorému im
srdečne gratulujeme. Samozrejme musíme spomenúť aj našich
žiakov, ktorí fungujú v spolupráci s obcou Blatnica a tí vo svojich trinástich zápasoch získali 9
bodov a pre jesennú časť im patrí
v tabuľke uspokojivé dvanáste
miesto. Všetkým našim futbalistom
prajeme príjemnú zimnú prestávku
a veľa síl do nadchádzajúcej súťaže,
ktorá sa začne až koncom marca.

A-tím

Prípravka

Žiaci

Blahoželanie
U Kováčov zlatú svadbu slávia, do domu č.89 smerujú tieto
priania: Buďte jeden druhému oporou, aby prstienky, čo ste
si pred 50. rokmi dali, neboli len ozdobou. Aby dobrá nálada
u vás stále bola, vzájomná úcta nikdy nechýbala. Aby sa vám
ďalej dobre žilo a zdravíčko vás poslúchalo. Nech šťastie, láska a dobrota, sú náplňou ďalších rokov vášho života.
Všetko dobré k 50. výročiu svadby oslávenej 8.10.2016
želajú drahým rodičom Jánovi Kováčovi, ktorý 7.2.2016 oslávil 75. rokov a Emílii Kováčovej, ktorá 8.11.2016 oslávi 70.
rokov, ich deti Iveta, Janka a Ivan s rodinami. Vnučky Nika a
Sima posielajú božtek a vnuk Jakub silné objatie.

Srdečné blahoželanie

Gratulácia

Tak ako slnko každé leto
rozdáva ľuďom zlaté lúče,
vám ich v tejto slávnostnej
chvíli udelil život.
Udelil vám ich za to, že ste 8. októbra 2016 už 50 rokov
dokázali v dobrom aj v zlom prekonávať prekážky,
ktoré vám pripravil.
O tom, že si toto ocenenie
plným právom zaslúžite,
nepochybuje nikto z vašich blízkych.
Všetci vám do ďalšieho spoločného života želáme
veľa zdravia, porozumenia, lásky
a veríme, že satu takto spolu opäť stretneme
pri ďalšom okrúhlom
výročí vášho sobáša.
Všetko len to najkrajšie k výročiu zlatej svadby želá suseda
Ľubka Ďanovská s celou rodinou. Zároveň pripájajú aj srdečné
blahoželanie k narodeninám pani Emílie, ktorá 8.11.2016 oslávi krásne jubileum 70. rokov.

V týchto dňoch sa naša bývalá starostka Kristína Adamišová dožíva okrúhleho životného jubilea. V mene obyvateľov
Ďanovej jej srdečne gratulujeme.

25.09.2016
“Vitaj medzi nami!”

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

Vážime si všetko, čo si počas svojej
funkcie pre našu obec vykonala: rekonštrukcia kultúrneho domu a materskej školy,
presťahovanie obecného úradu do nových
priestorov, rekonštrukcia miestneho rozhlasu a iné.

Jubilanti:

Narodili sa:
Bibiana Buociková

Nepozeraj sa už spiatky,
teš sa z krásnej šesťdesiatky.
Nech pekné spomienky sa k Tebe vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech pohoda v rodinnom kruhu rastie,
nech máte lásku, zdravie, šťastie.

80 rokov: Ondrej Šutek
70 rokov: Emília Kováčová
“Srdečne gratulujeme!”

ÚRADNÉ HODINY
PONDELOK - PIATOK:
8:00 - 15:00

VYDAVATEĽ
OBEC ĎANOVÁ
ĎANOVÁ 22
038 42 ĎANOVÁ

OBECNÍ HASIČI ĎANOVÁ
0944 525 588

TLAČ
Fork, s.r.o.
www.fork.sk

NÁZOV PERIODIKA
OBECNÉ NOVINY - OFICIÁLNY
OBČASNÍK OBCE ĎANOVÁ

DÁTUM VYDANIA:
31.10.2016

Opustili nás:
Dňa 10.10.2016 zomrela
pani Emília Šmálová,
vo veku 83 rokov
“Česť jej pamiatke!”
REDAKČNÁ RADA
Bc. Zuzana Martiniaková

· Bc. Ivana Švábiková

Mgr. Milan Taraba · Mgr. Silvia Bogárová

Mgr. Anna Šimová · Mgr. Elena Pakánová
E-MAIL: redakcia.danova@gmail.com
REDAKČNÁ UZÁVIERKA VŽDY DO 20. DŇA
V MESIACI.

