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Divadelné predstavenie Výkriky bez ozveny

Po rokoch sme opäť mali riadnu zimu. Takú, že sme už aj mnohí
pozabúdali, aký studený január
môže byť. U nás sme namerali
- 29 °C, čo bol rekord nášho
teplomera. V ďanovianskej kronike
sa spomína ako mimoriadne tuhá
zima na prelome rokov 1939/1940.
Mráz bol – 32 °C a boli veľké fujavice. Záveje presahovali výšku
domov. V ovocných sadoch vymrzli takmer všetky hrušky, chúlostivejšie druhy jabloní a sliviek.
Klzisko sme tento rok mohli dlhšie využívať ako po iné roky a aj
ľad na rybníku bol na korčuľovanie
bezpečný. Mali sme pekné výhľady
na zasnežené Boriny a brezové
háje. Niektorí naši obyvatelia brázdili okolité polia na bežkách, deti sa
sánkovali. Pod nohami nám vŕzgal
sneh a naša dedina bola neuveriteľne čistá.
No zima už odchádza, dni sa
pomaly predlžujú, končia sa nám
fašiangy. V našej obci ich oslávili
všetky generácie - deti mali karneval, hasiči pripravili fašiangy,
dôchodcovia sa stretli na posedení
v kultúrnom dome. Niektorí z nás
navštívili divadelné predstavenie
v Martine.
V tomto čísle si pripomenieme
nášho spoluobčana, s ktorým sme
plánovali na február úplne iný článok. Nuž čítajte …
Anna Šimová

Večer 17. februára sa skupina občanov Ďanovej zúčastnila v Slovenskom komornom divadle v Martine divadelného predstavenia podľa
literárnej predlohy Mila Urbana – Výkriky bez ozveny. Ide o súbor
poviedok, v ktorých hlavnou postavou je dedina, chór zložený z protagonistov Urbanovho sveta, pričom
každý z nich prináša svoj príbeh,
svoj charakter, svoju bolesť. Autobusový zájazd do divadla organizovala
miestna Jednota dôchodcov.
Milan Taraba

Účastníci zájazdu v divadle

Fašiangy
Fašiangový sprievod prechádzal našou obcou 18. februára. Aj tento
rok sa naši mladí členovia DHZ Plameň obliekli do masiek, aby nás
navštívili s fašiangovou náladou za zvuku harmoniky. Z vyzbieraných
vajíčok, klobás a slaniny pripravil DHZ fašiangovú praženicu pre našich
občanov, na zábave hrala hudobná skupina Alfa. V predvečer fašiangového sprievodu sa pre našich najmenších uskutočnil v KD karneval a
deti súťažili a zabávali sa v krásnych maskách a kostýmoch.
Silvia Bogárová, Snímky: DHZ, A. Šimová

Fašiangový sprievod

Karneval v kultúrnom dome

Chlapci z Ďanovej - 3. miesto v hokejbale
Len náhodou sme sa dozvedeli, že chalani
z Ďanovej sa ešte v decembri 2016 zúčastnili hokejbalového turnaja v Kláštore pod
Znievom, kde obsadili tretie miesto. Aspoň
touto formou im ďakujeme, že reprezentovali
našu obec. Pohár získali: M. Holák, J. Hrivnák,
M. Putra, P. Žúbor, B. Švábik a ďalší.
Milan Taraba

Po turnaji

OZNAMY
SMS OZNAMY
Služba SMS oznamy je už aktívna. O túto službu doteraz prejavili
približne dve tretiny domácností Ďanovej. V prípade záujmu je
naďalej možné o službu požiadať
na OÚ osobne alebo telefonicky.

PRERUŠENIE DODÁVKY
ELEKTRINY
Počas marca bude opakovane prerušená dodávka elektriny:
1.3. v čase od 8:15 do 14:15 hod.
14. 3. v čase od 7:30 do 14:30 hod.
15. 3. v čase od 8:00 do 14:00 hod.
20. 3. v čase od 7:30 do 16:30 hod.
Odstávka bude vždy v časti obce.
Zoznam domov, ktorých sa odstávka dotkne, bude vyvesený vo vitrínach vždy pred daným termínom.

KOMPOSTÉRY
Sezóna kompostovania pomaly
začína. Nakoľko dodávateľ pôvodnej ponuky výrazne zvýšil ceny,
túto objednávku nezrealizujeme.
V prílohe sa nachádza nová ponuka
s aktuálnymi informáciami a podmienkami nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom. Prosíme
každú domácnosť, aby do 15. 3.
2017 doručila na Obecný úrad vyplnenú návratku.

REGULAČNÉ POPLATKY
Slovenskú
verejnosť
začiatkom roka znepokojili informácie
o neúmerne vysokých regulačných
poplatkoch na zálohových faktúrach
za rezervovanú kapacitu el. ističov.
Na našich obecných budovách by
tak došlo k navýšeniu ceny o 4400
eur ročne. Na nové prepočty stále
čakáme.

Spomienka na Ondreja Špánika
V minulom roku sme sa lúčili s viacerými osobnosťami. Výnimkou nebola ani naša obec, a tak po prezidentovi Michalovi Kováčovi
a Vladimírovi Vrtiakovi sa nám patrí vzdať úctu aj bývalému predstaviteľovi obce Ondrejovi Špánikovi, s ktorým sme sa rozlúčili
začiatkom decembra.
Na tomto mieste mal pôvodne byť úplne iný príbeh. Námet naň dal
sám ujo Ondrík – ako ho mnohí volali – keď po príspevku o najstaršom
chlapovi v obci navrhol, žeby k tomu pasoval aj príbeh o najstarších
manželoch. Z mesiaca na mesiac sme to však odkladali, a tak ešte v jeseni sme sa s ujom Ondríkom dohodli, že to dáme symbolicky vo februári
- k výročiu svadby najstaršieho manželského páru v obci. Asi tušíte, že
nám chcel čo-to poodkryť o svojom živote v Ďanovej po boku manželky
Anny. Vo februári by oslávili 63. výročie spoločného života. Človek mieni, Pán Boh mení a nielen mne je teraz ľúto, že miesto blahoželania
k vzorovému manželstvu sú tieto riadky už len spomienkou. Verím, že
nasledujúce riadky hoci neskoro napísané, zostanú dôstojnou pamiatkou
na človeka, ktorý sa len tak nevidí...
Ondrej Špánik sa narodil v roku 1928 v Blatnici. Keď mu zomrel
otec, mal necelých 11 rokov. Vo svojej biografii uviedol, že sa u nich
žilo veľmi skromne. O otčimovi napísal, že sa o štyroch chlapcov staral
čestne a statočne.
Aj Ondrík bol jednoduchý, skromný a slušný – proste chlap na úrovni.
Odborník by povedal: skutočný džentlmen! Napriek svojmu niekdajšiemu postaveniu zostával vždy pevne pri zemi. Donedávna mal v garáži
obyčajnú škodovku, ktorá aj po rokoch vyzerala, akoby len pred mesiacom zišla z výrobnej linky. Ako predseda vtedajšieho MNV pracoval aj
v obchode. Keď vystúpil po práci z autobusu, najskôr zamieril na MNV
zistiť, či niečo netreba a až potom sa vybral domov. Bol to múdry muž
a mal túto dedinu a jej obyvateľov rád. Ktokoľvek išiel okolo a skôr
ho zbadal, prvý volal na pozdrav, pričom bol omnoho starší. Rozhovor
s ním bol zmysluplný, o každom sa vyjadroval s úctou. Zbytočné slová
nepoužíval. Tí, čo ho bližšie poznali, tvrdia, že mal veľmi príjemný hlas
– keby čítal deťom v škôlke, určite by pospali. A keby ste videli ako
ten pekne písal. Keď som mu to naznačil, usmial sa a povedal, že to má
z toho, keď museli v obchode všetko počítať ručne na papieri, pekne
podpísať pod seba a bez kalkulačky. Bývali to dlhé traktáty počtov. „A
predstav si, všetko na halier sedelo“ – skonštatoval s úsmevom. Nikdy sa
veľmi nesťažoval. „Len keby ma nohy neboleli“ – hovorieval a posledné
leto často posedával predo dvermi, odkiaľ mal výborný výhľad na dedinu. Až do konca mu záležalo na rozvoji obce a jej obyvateľoch – vždy
vyslovil zaujímavú myšlienku. Obecné noviny zhodnotil jednoducho:
„Je dobre, že vychádzajú“. Veľmi sa tešil, že nám do nich niečo porozpráva. Jeho vzťah k manželke a svojej rodine bol veľmi silný a
najspokojnejší bol vtedy, keď
sa podľa možností cez víkendy
a sviatky rodina zišla pokope.
Bolo príjemné počuť, keď sa
títo manželia vzájomne oslovili – „Ondrík“, - či „Hanka,
mama“ – ozývalo sa z ich dvora a nikdy nebolo počuť iné.
Manželia Špánikovci v Gaderskej doline (2012)

Život Ondreja Špánika bol v našej obci veľmi pestrý:
•
•
•
•

•
•
•
•

do Ďanovej prišiel v roku 1954, keď sa oženil s Annou Bodorovskou;
vstúpil do hasičského zboru, v ktorom sa radil medzi činných členov;
predsedom MNV sa stal v doplňujúcich voľbách v roku 1965 a
v tejto funkcii zotrval 16 rokov;
keď sa v roku 2014 vymieňalo staré verejné osvetlenie za nové, tešil
sa z toho, pretože aj on svojho času zabezpečil obci výkonnejšie
žiarivkové osvetlenie. Podľa záznamov v kronike bolo osvetlených
11 bodov v dedine a prvý raz žiarivky zažiarili 25. novembra 1967.
Stalo sa tak po vzore miest a väčších obcí osvetlených žiarivkovým
osvetlením. Bočné uličky boli osvetlené o rok neskôr – píše sa
v kronike;
v roku 1969 bol pri založení predajne obchodu v obci a 10 rokov bol
jej prvým vedúcim. V kronike sa pri tejto udalosti píše, že sa tak vylepšilo zásobovanie obce a zvýšil sa aj maloobrat;
v 70. - tych rokoch v spolupráci s vtedajším tajomníkom MNV
V. Šmálom sa zreguloval „folkušovský“ potok ako ho poznáme dnes
a kultúrny dom sa rozšíril o prístavbu;
ku koncu jeho pôsobenia sa vybudovala materská škola a prvé deti
ju začali navštevovať v roku 1980. Zaujímavosťou je, že na výstavbe
sa podieľalo aj vojsko.
okrem týchto významných a dodnes viditeľných stôp svojej činnosti
bol zakladajúcim členom ZPOZ - u v obci. Neskôr pôsobil ako riaditeľ obchodného domu v Turčianskych Tepliciach a bol aj predsedom odborov Jednoty.

OZNAMY
TRIATLON
Zo strany účastníkov TAT, ktorý sa
plánuje na 1. júla, je záujem prenocovať v obci noc pred podujatím.
Ak chce niektorá domácnosť prenajať lôžko v dome alebo na svojom
pozemku umožní návštevníkom
rozložiť si stan, dajte nám vedieť a
dozviete sa viac.
OPRAVA
V č. 1/2017 sme v rozpise o vývoze
odpadu uviedli nesprávne termíny
na mesiac marec. V marci bude
vývoz komunálu v dňoch 1., 15.,
29., sklo sa vyvezie 6. a plasty 7..

Odovzdávanie občianskych preukazov – r. 1976
Členovia ZPOZ zľava: Mária
Bukvová, Emília Bernátová,
Oľga Pakánová, Ondrej Špánik,
Viera Samčíková, Júlia Šmálová,
Mária Valachová, Anna Boďová,
Elena Pakánová
Občiansky preukaz dostali:
Milan Taraba, Katarína Hnilicová, Vladimír Bernát, Iva
Ivašková, Oľga Škutová a Lena
Pakánová

Narodili sa:
Lukáš Pittner
Vitaj medzi nami!

Jubilanti

80 rokov
Miloš Pakán
60 rokov
Peter Adamiš
60. výročie manželstva
si pripomenuli manželia Viera a
Miloslav Samčíkovci

Jedna z mnohých akcií v KD s
kapelou v pozadí

Mnohé plody jeho práce prinášajú osoh nám všetkým aj dnes. Bude tu
chýbať. Nielen preto, čo po sebe zanechal, ale aj preto, akým človekom
bol. Ďakujem, že sme tu mali takého človeka.
										
		
Milan Taraba
Spracované podľa svedectiev rodiny, občanov a údajov v obecnej kronike
				
Snímky: archív rodiny Špánikovej

Srdečne gratulujeme!
Opustili nás
Vladimír Škuta zomrel
vo veku 58 rokov.
Česť jeho pamiatke!

Jednota dôchodcov Slovenska - Ďanová
Výročná schôdza ZO JDS Ďanová sa konala 20. februára v KD a zúčastnilo sa jej 36 členov. Správu
o činnosti predniesla A. Boďová a týmto prejavom ukončila svoje 17. ročné pôsobenie vo funkcii predsedu
ZO JDS v Ďanovej. Správu o hospodárení podala pokladníčka M. Achimská. Správu revíznej komisie podala
A. Šmálová. Plán činnosti na rok 2017 prečítal podpredseda M. Bucha.
Zasadnutie pozdravil aj predseda OO JDS J. Hlaváč. Starosta obce poďakoval za pomoc pri akciách
konaných v obci.
Pri tejto schôdzi prebehla voľba nového výboru: Ž. Ďanovská
– predsedníčka, A. Pinková – podpredsedníčka. Funkciu pokladníčky prijala Z. Mišotová. Revíznu komisiu tvorí E. Ivašková
a A. Šmálová. Členmi výboru sú: A. Boďová, E. Pakánová,
D. Zbytovská, Ľ. Šavlová, E. Kmeťová a A. Barátová.
Po diskusii nová predsedníčka Ž. Ďanovská pozvala prítomných na tradičné fašiangové pohostenie. Na záver sa všetci rozišli s odhodlaním zlepšiť svoju činnosť, získať nových členov
a čo najlepšie si spríjemniť svoje seniorské dni.
Milan Taraba

Zasadanie v kultúrnom dome

„Ľadové medvede“ v Ďanovej
Aj v tuhej zime sa všeličo dá, keď sa chce. Tohoročná zimná sezóna je toho dôkazom. I keď boli aj cez deň
extrémne nízke teploty, v našej obci a okolitej prírode to žilo. Ľudia športovali, deti šantili na snehu, iní sa
korčuľovali na ľade. A nielen na ňom. Vysekané diery v ľade
na rybníku dokazovali, že v i našej obci sú „ľadové medvede“ a opakovane sme mohli vidieť hŕstku domácich mužov vo
vode s teplotou okolo + 2 °C. Výborné podmienky na zimné
športy, kompletne zamrznutý rybník a ľad na domácom klzisku
prilákali aj v tomto období do Ďanovej ľudí z okolitých obcí.
Všetci si pochvaľovali, veď podmienky na zimné aktivity, aké
boli túto zimu u nás, nemali ani v meste.
Milan Taraba, Snímka: R. Martiniak

Chladný novoročný prípitok?

Stolno – tenisový turnaj
Stolno - tenisový turnaj patrí v našej obci k obľúbeným športovým podujatiam. Na obľúbenosti nestratil
ani zmenou z vianočného na novoročný termín - 6. 1. 2017. Svedčí o tom aj tohoročná účasť 38. súťažiacich, ktorí súťažili v 3. kategóriách. Po takmer osemhodinovom maratóne sa víťazom v kategórii mužov stal
Michal Sopoci, v kategórii žien zvíťazila Miriam Meňhertová a najlepším v kategórii seniorov bol Ján Revús.
Všetci športovci si pochutili na výbornej kapustnici a traja najlepší z každej kategórie získali pamätný diplom
a hodnotnú cenu.
							
			
Silvia Bogárová
Viete, že …:
...verejné osvetlenie funguje v Ďanovej už 81 rokov. K osvetleniu obce slúžilo najskôr 10 lámp o svetelnosti 15 – 25 sviečok. Lampy boli prvý raz zažaté 6. 2. 1936.
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