1/2017
Ročník 2.

Úvodník

Nový rok sme privítali spoločne

Milí spoluobčania,
máme pred sebou druhý ročník
našich obecných novín. S novým
rokom prichádzajú nové výzvy - tak
v živote jednotlivca ako aj
v spoločnosti a život v našej
obci určite nebude výnimkou.
Veríme, že sa i na konci tohto roku
budeme môcť všetci tešiť, že sa
nám darilo a splnili sa naše túžby
a očakávania. Veríme, že vám aj
v obecných novinách budeme môcť
prinášať užitočné, potrebné a aj zaujímavé informácie, ktoré budú pomocou pri zlepšovaní života obyvateľov Ďanovej či vďaka nim nazrieme sem - tam i do našej histórie.
Budeme radi, ak sa v tomto roku
rozšíri aj základňa našich príležitostných prispievateľov.
V prvom čísle roku 2017 sa ešte
obzrieme za decembrom bohatým
na udalosti a čo ukázala štatistika
o obyvateľstve na konci roka.
V aktuálnom dianí vám poskytneme dôležité obecné oznamy,
v ktorých nájdete i termíny vývozu
separovaného odpadu, predstavíme
vám občianske združenia pôsobiace
v obci a dozviete sa, aké sú plánované akcie v tomto roku. Najbližšie
vás pozývame na valentínsky karneval pre deti, tradičné fašiangy a
9. obecný ples.
Ďakujeme vám za vašu priazeň a
podporu a v roku 2017 vám želáme
splnenie všetkých vašich snov a
túžob. 				
Silvia Bogárová

Po niekoľkých rokoch bol pre občanov Ďanovej opäť pripravený
obecný ohňostroj. V mrazivú silvestrovskú noc sa v areáli TJ zišla približne stovka občanov, ktorá posledné sekundy starého roka spoločne
odpočítala na prednastavenej svetelnej
tabuli a po približne 5 – minútovom bohatom ohňostroji si všetci navzájom zaželali šťastný nový rok. Na zahriatie bol dospelým ponúkaný horúci punč a deťom teplý
čaj. Sme radi, že ste zareagovali na ponuku
spoločného ohňostroja a výzvu pridať sa
so svojím „pyro“ efektom. Ďakujeme, že ste
prišli a tešíme sa, že sme to mohli osláviť
spoločne.
Milan Taraba

Ľadová povodeň
Začiatok roka odštartoval tuhými mrazmi, pričom teplota klesla
na niektorých miestach v obci k -30° Celzia. Silné mrazy spôsobili, že hladina Blatnického potoka v priebehu niekoľkých dní stúpla a
začala sa rozpínať mimo svojho koryta. V utorok 10.1.2017 podvečer
bol v obci vyhlásený tretí povodňový stupeň a nasadená technika
na odstraňovanie ľadu. V Turci sme boli už deviata postihnutá obec. Ľady
rozbíjal báger najskôr v časti na Gábrovej, následne pri M. Móricovi.
V nasledujúci deň prišiel na pomoc tzv. chodiaci báger, ktorý sa dostal aj na ťažko prístupné miesta. Vďaka
technike a spolupráci dobrovoľníkov sa
hladinu podarilo udržať v koryte pričom
stav hasiči ďalej monitorovali. Napokon
mrazy zmiernili a v noci na sobotu 14.1.
po oteplení voda klesla asi o jeden meter a tretí stupeň bol odvolaný.
			
Milan Taraba

Čo bolo v decembri
Aj keď už začal nový rok, chceme sa vrátiť do sviatočných dní, ktoré
boli v decembri 2016 v našej obci. Začiatkom decembra sa rozsvietil
v našom obecnom parku vianočný stromček, ktorého osvetlenie a osa-

OZNAMY
OZNAMY aj cez SMS
Obec Ďanová spúšťa bezplatnú informačnú službu – pravidelné informovanie o aktuálnom
dianí v obci a jej okolí – prostredníctvom krátkych správ odosielaných do mobilných telefónov.
Služba SMS oznamy poskytuje
informačný servis o kultúrnych,
športových, spoločenských podujatiach, zberoch komunálnych
odpadov, výstrahách pri krízových
situáciach – napríklad pri hrozbe povodne, meteorologických
výstrahách a pod.. Dotazník vám
bude doručený v najbližších dňoch.
Informácia o hospodárení obce
Obec Ďanová v roku 2016
ukončila
svoje
hospodárenie
s kladným výsledkom. Finančné
prostriedky, ktoré zostali na účte,
boli presunuté do rezervného
fondu.
Obec
nemá
žiadne
úvery, pôžičky a ani neuspokojené pohľadávky voči občanom a
firmám.
Podávanie daňového priznania k
dani z nehnuteľností v roku 2017
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká k 1. januáru
2017 tým daňovníkom, ktorí sa
v priebehu roka 2016 alebo
k 1.1.2017 stali: vlastníkom,
správcom,
nájomcom
alebo
užívateľom nehnuteľnosti, ktorá
je predmetom dane z nehnuteľnosti (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba).
Daňové priznanie podávajú len
noví vlastníci nehnuteľností a
toto priznanie je potrebné doručiť
na
Obecný
úrad
Ďanová
do 20. februára 2017.
Inzercia
Firma Sakurion s.r.o. ponúka
klietky pre chov prepelíc a pasce na
líšky a kuny, liahne na vajíčka.
Viac na www.123nakup.eu, tel.
0907 181 800.

denie zabezpečili členovia DHZ v Ďanovej v spolupráci s naším pánom
starostom.
Už niekoľko rokov je tradíciou v našej obci deň vianočných trhov,
ktoré aj v decembri 2016 boli krásnym sviatočným dňom, kedy náš
kultúrny dom zaplnili predajcovia so svojimi bohatými výrobkami, či
už voňavými, chutnými alebo krásnymi. Stánok mala ako každoročne
aj naša materská škola, kde sa za výrobky detí a zamestnancov MŠ
a ŠJ vyzbieralo 75€, za ktoré sa nakúpia hračky a potreby pre naše
detičky. Druhým ročníkom na vianočných trhoch bola obecná zabíjačka pod vedením našich členov DHZ v Ďanovej. Chlapci a dievčatá pripravili chutné výrobky a mäsové produkty na predaj pre našich spoluobčanov za prijateľné ceny pre každého. Svojou prácou sa posnažili,
aby výrobky ako škvarky, klobásky, kapustnica, masť, či mäso, pochutili
každému z nás.
Zisk z tejto zabíjačky bol naozaj ľudový, po zaplatení bravčových
polovičiek a nákladov spojených s výrobou výrobkov si zarobili
123€, ktoré použijú na súťaže s detským Plameňom. Za tri dni práce
im a pánovi starostovi patrí poďakovanie, že spríjemnili ďalší ročník
vianočných trhov v našej obci.
Pár dní pred Štedrým večerom bola v KD vianočná besiedka detí
z MŠ. Besiedka v sviatočnom a vianočnom duchu otvorila naše srdcia
sviatkom pokoja a lásky v každom z nás.
A prišiel rok 2017, ktorý je plný očakávaní. Najdôležitejšie v živote
každého človeka je zdravie a preto ho prajeme všetkým v obrovskej
hojnosti.
Za kolektív MŠ a DHZ
Silvia Pakánová

Bohatý kultúrny december – fotoreportáž

Plánované akcie v roku 2017
Valentínsky karneval
17. 2.
Fašiangy
18. 2.
9. obecný ples
4. 3.
Oslobodenie obce
10. 4.
Veľkonočné trhy
12. 4.
Stavanie mája
30. 4.
Deň matiek
9. 5.
Letný športový deň + MDD
24. 6.
Jánska vatra
24. 6.
Turčiansky amatérsky triatlon
1. 7.
SNP
29. 8.

Ďakujeme za váš záujem o jednotlivé podujatia
Občianske združenia pôsobiace v obci a 2%
V našej obci pôsobia dve občianske združenia, ktoré by sa aj touto formou chceli uchádzať o vašu priazeň. Opäť sa budeme rozhodovať, komu
darujeme 2% z našich daní. Je fajn, ak sa darované peniaze použijú na
zlepšenie nášho vlastného okolia, z ktorého máme úžitok všetci.
Občianske združenie MŠ používa financie z 2% na zlepšenie a
skrášlenie interiéru MŠ pre našich najmenších. V minulom roku vyzbierané peniaze v hodnote 1260€ boli použité na rekonštrukciu škôlky.
Ďalším záujemcom je občianske združenie Villa Dean. V roku 2014
rekonštruovalo miestnosti ECAV - bývalej ZŠ. Najväčšiu dokončenú
miestnosť používali naše mažoretky či naše ženy na aerobic. Môže byť
použitá aj ako školiaca alebo jednoduchá ubytovacia miestnosť. Získané
financie z 2% chce občianske združenie použiť na nákup sprchy a obkladačiek do WC, PVC krytiny a malej kuchynskej linky do menšej
miestnosti vhodnej na stretávanie mládeže alebo dôchodcov, vchodových dverí a ohrievačov do každej miestnosti.
V prílohe občasníka sú tlačivá oboch občianskych združení k poukázaniu 2% za rok 2016. O skutočnom použití financií z vašich príspevkov
vás budeme včas informovať. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť
niektoré OZ práve v našej obci.
Silvia Bogárová

Šarkaniáda
podľa počasia
Susedská burza
7.10.
Uvítanie detí do života
21. 10.
Posedenie s dôchodcami
21. 10.
Pamiatka zosnulých
1. 11.
Mikuláš
6. 12.
Vianočné trhy
9.12. (16.12.)
Besiedka MŠ
20. 12.
Štefanská zábava
25. 12.
Stolno-tenisový turnaj
27. 12.
Silvester
31. 12.

Štatistika obyvateľov k 31.12.2016
Počet obyvateľov na trvalom pobyte: 555
Počet obyvateľov na prechodnom pobyte: 11
Vekové kategórie:
−
do 7 rokov – 46
−
do 18 rokov – 59
−
do 60 rokov – 331
−
nad 60 rokov – 119

285 270

Priemerný vek obyvateľov: 41,18 rokov.
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Harmonogram vývozu odpadu na rok 2017
MESIAC

KOMUNÁLNY
ODPAD

SKLO

PLASTY

Február

1., 15.

6.

7.

Marec

1., 15.

29.

6.

7.

Apríl

12., 26.

3.

4.

18.

Máj

10., 24.

1., 29.

2., 30.

Jún

7., 21.

26.

27.

Júl

5., 19.

24.

25.

August

2., 16., 30.

21.

22.

September

13., 27.

18.

19.

Október

11., 25.

16.

17.

November

8., 22.

13.

14.

December

6., 20.

11.

12.

70 rokov
Marta Achimská, Oľga Laučeková
60 rokov
Libuša Hlobejová, Ľudmila Lettrichová
Srdečne gratulujeme!

KONTAKTY
TELEFÓN: 043 / 429 41 84
MOBIL: 0905 454 200
E- MAIL: danova@danova.sk
INTERNET: www.danova.sk

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

VYDAVATEĽ
OBEC ĎANOVÁ
ĎANOVÁ 22
038 42 ĎANOVÁ

DOBROVOĽNÍ HASIČI
0944 525 588

TLAČ
Fork, s.r.o.
www.fork.sk

NÁZOV PERIODIKA
OBECNÉ NOVINY - OFICIÁLNY
OBČASNÍK OBCE ĎANOVÁ

4.

Opustili nás

Jubilanti

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

PAPIER
JEDLÉ OLEJE

DÁTUM VYDANIA:
27.1.2017

Dňa 8.1.2017 zomrel
Štefan Ganobjak,
vo veku 59 rokov.
Česť jeho 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.

