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nepredajné

Dnes MDŽ oslavovať nemusíme, ale môžeme a to je veľký rozdiel. Rozhodnite sa. Ak je to pre vás
len ďalšia zbytočná skratka v kalendári, bude asi márne presviedčať vás o opaku. Ale za tých, ktorí s nami
zdieľajú názor, že ženy by sme mali oslavovať stále, posielame pre všetky ženy nasledovné verše:
Do ruky ti kvietok vkladám moja drahá ženička,
skloň sa ku mne, dám ti ešte veľký božtek na líčka.
A ešte rada pre tých, ktorí chcú obdariť
svoju partnerku kvietkom. Viete, akou
rečou kvety hovoria?
Karafiát červený - tvoje zdráhanie mi
spôsobuje rozpaky
Konvalinka vonná - zamiloval som sa do teba na prvý
pohľad
Hyacint - moje srdce patrí len tebe, nie je treba viac slov
Gerbera - s tebou je všetko krajšie
Narcis žltý - prečo chceš zmariť našu lásku?

Pozvánka

Ruža ružová - vyznávam ti lásku
Tulipán - tvoja krása nemá vnútorné hodnoty, máš chladné
srdce
Tulipán žltý - mám ťa dosť
Astra - darujem ti svoju vernosť
Papradie - milujem ťa od prvého stretnutia
Snežienka - tvoje oči neklamú
Zimolez - milujem ťa stále viac
Zvonček - kedy ťa zase uvidím?

Vybrať toho pravého...
V marcových voľbách prezidenta SR by mohlo hlavu
štátu po prvýkrát v živote voliť približne 188 tisíc
voličov. Vo voľbách prezidenta môžu hlas svojmu
kandidátovi odovzdať všetci občania Slovenskej
republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov.
Veríme, že aj všetkých 60 našich prvovoličov
využije svoje právo voliť. Voliť sa môže iba na
Slovensku, hlasovať zo zahraničia sa nedá. Prvé kolo
prezidentských volieb je naplánované na 21. marca 2009
a prípadné druhé kolo na 4. apríla 2009. Pôjde o tretiu
priamu voľbu prezidenta na Slovensku. V obci budú 2
volebné okrsky (MŠ Banky – Ješkova Ves, Banky a KD
Diviaky nad Nitricou – Mačov, Somorova Ves, Diviaky
nad Nitricou) otvorené presne od 7.00 h do 22.00 h.
Všetkým oprávneným voličom našej obci bude doručené
oznámenie o zápise do zoznamu oprávnených voličov
a o čase a mieste konania voľby prezidenta SR.
U oprávnených voličov ktorí sa nebudú môcť
zúčastniť volieb v našej obci bude zabezpečené
vydávanie voličských preukazov v termíne do 20.3.2009
na obecnom úrade v úradných hodinách u p. Iliašovej
a p. Kluvancovej.

foto: sita
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Ø Chýba nám detské ihrisko pre malé deti – hojdačky, preliezačky, pieskovisko, kde by sa mohli stretávať mamičky aj
deti. Plánuje obec výstavbu takéhoto ihriska? (mamička z Ješkovej Vsi)
Nie obec neuvažuje v tomto volebnom období o vybudovaní detského ihriska pre malé deti. Ponúkame využitie
existujúceho športového areálu, v ktorom chceme doplniť plážové, čiže pieskové ihrisko a osadiť tu preliezačky, „šmýkale“ a pod
aj pre malé deti (hľadáme možnosti mimo rozpočtu obce). Otázkou však bude, kto potom bude zodpovedať za prípadný úraz?
Obec? Používanie bude musieť byť na vlastné riziko.
Ø Uvažuje obec o znížení poplatku za smeti pre deti do 3 rokov vzhľadom na výšku rodičovského príspevku, ako je to
napríklad u dôchodcov ?
Nie, VZN – Všeobecne záväzné nariadenie obce o komunálnych odpadoch na r. 2009 je už odsúhlasené. Výnimky takéhoto
charakteru nie sú v ňom priznané. Obecné zastupiteľstvo môže pri príprave VZN na r. 2010 uvažovať o takýchto zľavách, no
podotýkam, že už v súčasnosti obec uhrádza za komunálny odpad cca 40 000 € ( 1,2 mil. Sk ) a občania platia iba polovicu.
Ø Prečo nám obec nedala príspevok na činnosť, keď iným organizáciám sa dáva?
Každé záujmové združenie v obci (futbalové oddiely, stolný tenis, turisti, Jednota, farský úrad, urbárnici...) očakávajú od obce
povinnosť sa o nich postarať finančnými prostriedkami, sídlom, budovami, médiami (voda, elektrika, plyn). V zmysle Zákona
o obecnom zriadení a iných príslušných zákonov sú tieto organizácie, zoskupenia samostatnými subjektmi (niektoré právnymi )
a obec iba môže a nie musí prispieť na ich činnosť akýmkoľvek spôsobom. Buď uhradením poplatkov za energie alebo priamym
finančným príspevkom, ktorý však spätne musia riadne zúčtovať. Čiže ešte raz obec nemusí, ale môže.
OZ prijalo uznesenie o podmienkach finančných príspevkov pre jednotlivé organizácie.
Z tohto uznesenia vyberáme:
a) Organizácia musí niesť na prvom mieste vo svojom názve názov Diviaky nad Nitricou (rozpočet obce je diviacky).
b) Organizácia má povinnosť používať tento názov aj v tlači, na plagátoch a pod.
c) Organizácia sa v obci zapája do spoločenskej, kultúrnej a inej činnosti.
odpovedal: Štefan Gaman – poslanec OZ

Reprezentovali Hornú Nitru
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko pripravilo pre návštevníkov na Hlavnom námestí v Bratislave program „Vianoce
v meste“, na ktoré pozvalo folklórne skupiny z celého
Slovenska. Išlo o benefičnú akciu, ktorá trvala 3 týždne a bola
pre účinkujúcich bez nároku na honorár. Pozvanie dostala aj
naša FS Bukovec. Na Hlavnom námestí Bratislavy 18. 12.
2008 o 17 hod. prezentovala región Hornej Nitry a našu obec
s vianočným programom „Štedrý deň na gazdovskom
dvore“. I napriek nepriaznivému počasiu si mnohí v hľadisku
s radosťou a bázňou pripomenuli štedrovečerné zvyky zo
svojich detských čias, okúsili zo „staroverských“
štedrovečerných dobrôt, ktoré pre nich naši folkloristi
nachystali. Pre mnohých z nich to bol návrat do čias ich
detstva a vianočná radosť, ktorú mali v tej chvíli v očiach,
bola nezabudnuteľná aj pre nás, účinkujúcich... Boli to pre nás
krásne momenty a sme radi, že sme tam mohli byť...
tetx a foto: Ing. A.Čechová

Vedeli ste, že...

erb časti Diviaky nad Nitricou

Rok 2009 je spojený s významnými výročiami osobností a udalostí našej obce:
14. 2. 1702 narodil sa Michal Beznák v Diviakoch nad Nitricou, SŠ prof., cirkevný hodnostár,
mecén (305. výročie)
22. 2. 1642 zomrel Ján Hodík, evanjelický kňaz, spisovateľ, pôsobil v Diviakoch nad Nitricou
( 365. výročie)
19. 4. 1974 otvorený kultúrny dom v Diviakoch nad Nitricou ( 35. výročie)
21. 6. 1684 narodil sa Ján Blasius, náboženský spisovateľ, hymnológ, pôsobil v Diviackej
Novej Vsi a v Diviakoch nad Nitricou (325. výročie)
21. 9. 1829 zomrel Jozef Šedý, cirkevný hodnostár, člen Slovenského učeného tovarišstva,
pôsobil v Diviakoch nad Nitricou a v Bošanoch (180. výročie)
31. 10. 1899 narodil sa Karol Rumpel, kňaz, historik, pôsobil v Diviakoch nad Nitricou (110.
výročie)
11. 12. 1959 narodil sa v Partizánskom Dušan Hagara, akademický sochár, žije v Diviakoch
nad Nitricou (50. výročie)
1344 – prvá písomná zmienka o Ješkovej Vsi ( 675. výročie)
1994 – vznikla folklórna skupina Bukovec (15. výročie)
prevzaté:
Kalendárium 2009, RKC v Prievidzi

Diviacke noviny
1. zasadnutie OZ

3

Hodnotenie roku 2008 z pohľadu záverečného účtu
bolo hlavnou témou prvého zasadnutia obecného
zastupiteľstva v roku 2009.
Výrazné prekročenie príjmovej časti o viac a ako 2
mil. Sk (66 387,84 €) vytvorilo dobré podmienky pre
samotnú realizáciu plánovaných úloh. Na tomto
priaznivom plnení sa podieľali hlavne:
∼ získanie dotácií na opravy miestnych komunikácií, na
opravy kultúrneho domu, verejného osvetlenia a na
nákup športových potrieb
∼ lepšia disciplína pri platení miestnych daní a poplatkov
za rok 2008
∼ výnosy daní z príjmov pre obec, výnosy na originálne
kompetencie ZŠ s MŠ a opatrovateľskú službu
ilustračné foto: gp
∼ získanie ďalších finančných prostriedkov na prenesené
kompetencie v dohodovacom konaní s KŠÚ Trenčín
∼ dotácia na obecnú knižnicu zásluhou ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
O svojich zámeroch v roku 2008 sme informovali aj v 1. čísle nášho informačného občasníka Diviacke noviny v mesiaci
marec 2008. Aké bolo plnenie?
- DS Ješkova Ves - v plnom rozsahu boli zabezpečené práce na vonkajších opravách vrátane úpravy vstupnej brány a revízie
elektriny, akceptovaná bola aj požiadavka na doplnenie vnútorného vybavenia (svietniky a čalúnenie lavíc).
- DS Banky – výstavba prístrešku bola zabezpečené podľa projektovej dokumentácie. Pre samotnú realizácií boli zohľadnené
pripomienky občianskeho výboru a občanov tejto časti obce týkajúce sa rozšírenia prístrešku.
- DS Mačov – projektová dokumentácia spracovaná Ing. Ľubomírom Borodovčákom zahŕňa opravu prístrešku a rekonštrukciu
strechy. Po prehodnotení celkových nákladov sa s realizáciou uvažuje v roku 2009.
- DS Diviaky nad Nitricou - oprava fasády budovy bola zabezpečená len čiastočne. Budovanie chodníkov na cintoríne je
podmienené uzatvorením nájomných zmlúv za hrobové miesta. S uzatváraním týchto zmlúv sa začne od 2. štvrťroka 2009.
- DS Somorová Ves - ako posledný z našich DS bol vybavený chladiacim boxom.
- Cestná doprava - rozpočet predpokladal zabezpečiť bežnú údržbu miestnych komunikácií a ich nevyhnutné opravy. Získaná
dotácia vo výške 312 tis. Sk (10 356,50 €) bola použitá v časti obce Mačov na opravu priepuste, opravu asfaltových plôch, opravu
a vyčistenie rigolu miestnej komunikácie nad cintorínom. V Ješkovej Vsi, Bankách a Somorovej Vsi sa opravili výtlky na
miestnych komunikáciách a v Diviakoch nad Nitricou bola upravená komunikácia pred budovou kultúrneho domu (obrubníky,
oprava asfaltu). V kapitálových výdavkoch bolo dokončené parkovisko pred kostolom, ktoré slúži svojmu účelu.
- V spolupráci so správcom vodného toku Povodia Hornej Nitry bolo zabezpečené vyčistenie zdrže v časti obce Mačov. Ďalšie
práce boli limitované najmä finančnými možnosťami a inými prioritami správcu. Obdobne možno hodnotiť aj prístup správcu
vodného toku Štátne lesy a.s. Prievidza pri vyčistení zdrže v Diviakoch nad Nitricou. Po konzultácii mala prioritu úprava lesnej
komunikácie v k.ú. Diviaky nad Nitricou a terénne úpravy na zvedenie možných prívalových vôd do koryta miestneho potoka.
Tieto práce boli zrealizované.
- Verejné osvetlenie – bolo zabezpečené osvetlenie chodníka Diviaky nad Nitricou – Somorova Ves. Plánovaný zámer montáže
ďalších nových úsporných svietidiel bol prekročený vďaka získaným dotáciám koncom roku 2007 a v roku 2008. Celkové
výdavky na osvetlenie jednotlivých častí obce boli nižšie o 10% (73 000,- Sk/2 423,16 €).
- Šport - pozitívom bolo získanie finančných prostriedkov na podporu mládežníckeho športu vo výške 70 000,- Sk (2 323,57 €).
Realizáciou tohto projektu vznikli dobré podmienky na materiálne vybavenie mladších a starších žiakov a dorastu TJ Družstevník.
- Obecná knižnica – rozhodnutie obecného zastupiteľstva o zlúčení knižníc a samotná realizácia sa stretla s nevôľou niektorých
občanov. Nechceme argumentovať štatistikou, sme však presvedčení, že tento projekt je pre obec výhodný. Jeho základom je
vybudovanie obecnej knižnice na vyššej úrovni, vrátane knižného fondu ZŠ s MŠ. Prvým krokom bolo upravenie vhodných
priestorov pre túto knižnicu a získanie dotácie vo výške 95 tis. Sk (3 153,42 €) na zariadenie tejto knižnice.
- Kultúrne domy - úlohy boli splnené a prekročené. Celkové výdavky na údržbu boli vo výške 370 tis. Sk (12 281,75 €). Z
vlastných prostriedkov bola zabezpečená renovácia podlahy – parkiet v KD Diviaky nad Nitricou a oprava a revízia elektrických
rozvodov KD Mačov. Získané dotácie umožnili zabezpečiť výmenu troch vchodových dverí a celkovú výmenu dverí a okien v
severnej časti KD v Diviakoch nad Nitricou vo výške 250 tis. Sk (8 298,48 €).
- Iné úlohy - na obecnom úrade si plní svoju úlohu nová rozhlasová ústredňa a rozšírenie rozvodov EN nízkeho napätia v časti
obce Banky a Ješkova Ves v spolupráci so Stredoslovenskými energetickým závodmi.
- Nesplnené - odvodnenie v časti obce Banky, úloha bola zaradená do plánu úloh pre rok 2009. Podobne aj majetko – právne
vysporiadanie cesty v časti obce Somorova Ves, kde sa zmenili vlastnícke vzťahy, ktoré sú základom pre plnenie tejto úlohy.
- Lokalita Kalinovská - obecné zastupiteľstvo na základe posledného stanoviska Biskupského úradu v Nitre schválilo požiadavku
na vypracovanie podrobného geometrického plánu tejto lokality (Geoslužba Prievidza) Súčasťou je spracovanie predprojektovej
štúdie (Techprojekt Prievidza). Po vypracovaní podrobného geometrického plánu a získaní pozemkov pod miestne komunikácie
za symbolickú cenu obec zabezpečí vybudovanie inžinierskych sietí. Odpredaj samotných pozemkov pre individuálnych
stavebníkov bude v kompetencií Farského úradu v Diviakoch nad Nitricou.
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Historicky prvý a zároveň posledný tajomník
zlúčenej obce Diviaky nad Nitricou. 14 rokov
úradovania, denno-denného riešenia rôznych udalostí.
Osud mu do vienka nadelil veľa síl a veľa plánov. Ich
napĺňanie nebolo a nie je jednoduché, ale ak si človek dá
pred seba správny cieľ, neprecení svoje sily, dokáže
v živote veľa pre seba, svoju rodinu i obec. Mačov je jeho
rodisko, Mačov je jeho srdcová záležitosť, Mačov aj
vďaka nemu nie je „bokom“.
Anton Blaho patrí k ľuďom, ktorí si s rastúcimi
životnými skúsenosťami stále viac uvedomujú svoje
korene. Preto má veľkú snahu zachovať tradície. Päť
rokov fungujúca pekáreň s voňavým chlebíkom,
posúchmi. Šesť rokov Hubertova jazda ako jedna
z aktivít združenia HIPO Mačov. Zbierka gazdovského
náradia, náčinia a strojov nemá široko-ďaleko obdobu.
Žije svoj život maximálne aktívne, nie stoicky. Rád sa
pokúša o nové výzvy. Má pred sebou ešte veľa plánov.
Držíme mu palce, aby sa vydarili - k spokojnosti svojej,
rodiny i nás – návštevníkov podujatí.
–gp-

Pomôžete alebo necháte tak?

2 % z vašich daní môžu výrazne prispieť na činnosť viacerých organizácií našej obce. Preto si ich dovolíme pripomenúť:
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
právna forma: obč. združenie
informácie a tlačivá na ekonomickom
číslo účtu: 0372349473/0900
oddelení
IČO 37919784
Klub slovenských turistov Ješkova Ves - právna forma: obč. združenie číslo účtu
informácie Vladimír Šimka,
Banky IČO: 35661909
Ľudovít Duchoň
0372218633/0900
TJ Družstevník Diviaky nad Nitricou
právna forma: obč. združenie
informácie Daniela Chlupková
číslo účtu: 66505303/0900
IČO: 35665564
OFK Mačov - Diviaky nad Nitricou
právna forma: obč. združenie
informácie Vladimír Kaňa ml.
číslo účtu: 0372166175/0900
IČO 37918621
Vyhlásenie sa podáva príslušnému správcovi dane do 30. apríla 2009.
-zg-

Vyznáte sa?

Zákony majú odseky, paragrafy, články, doplnky,... Kto tomu dobre rozumie? V množstve textu je treba vidieť podstatné. Možno
vám pomôžu nasledovné riadky.
Ø Zákon č. 181/1995 o pozemkových spoločenstvách
Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločne veci vyplývajúce zo
spoluvlastníctva.
Orgánmi spoločenstva sú:
1. valné zhromaždenie (okrem iného volí a odvoláva členov orgánov, rozhoduje o hospodárení a nakladaní so spoločným
majetkom spoločenstva a o rozdelení zisku spoločenstva, prípadne úhrade straty),
2. výbor (zvoláva valné zhromaždenie najmenej jedenkrát do roka. Za uznášania schopné sa považuje zhromaždenie
s počtom členov s nadpolovičným počtom hlasov),
3. dozorná rada (je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokovať sťažnosti jeho členov. Odmena členom
výboru a dozornej rady podlieha schváleniu valným zhromaždením.)
Volebné obdobie je 4 roky.
-šg-

Zo zápisníka KST Ješkova Ves – Banky
31. 1. 2008 – tradičný Silvestrovský výstup na Rokoš. Kto sa nezľakol počasia, išiel a neoľutoval.
17. 1. 2009 – spoluúčasť na Karnevale na ľade a organizácia hokejových zápasov – Banky – Ješkova Ves
(10:8), Banky – Liešťany (5:3). Cieľová prémia na mieste vypitá, guláš dobrý. Hokejové derby Banky –
Ješkova Ves má za sebou 9. ročník a skóre je 5:4 v prospech Baniek. Najlepším strelcom tohto ročníka bol
Majo Šimurda s 5 gólmi.
24. 1. 2009 – výstup – Cígeľ. Počasie nebolo priaznivé, ale aj tak sa našli odvážlivci, ktorí túto túru
absolvovali.
31. 1. 2009 – Turistický ples. Klasicky dobrý, tombola bohatá, zábava výborná. Ešte raz ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
prispeli do našej tomboly.
-zg-
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Európsky deň susedov v našej obci
Zo všetkých strán sa šíria pesimistické informácie o hospodárskej kríze, o tragédiách najrôznejšieho druhu,
o narušených medziľudských vzťahoch. Možno viac ako inokedy potrebujeme priateľov, ľudí blízkych. Potrebujeme možnosť
zabudnúť na zlé veci, zabaviť sa. Preto sme sa rozhodli tento rok osláviť Európsky deň susedov. Nie je to náš výmysel, prvý Deň
susedov sa uskutočnil v Paríži v roku 1999 a bol iniciovaný Európskou federáciou miestnej solidarity. Ako európsky deň sa
uskutočňuje od roku 2003. Tento pre nás nový sviatok pripadá na posledný májový utorok, ale každá krajina si môže sama určiť
termín – najlepšie v posledný májový týždeň. Na Slovensku je to oficiálne 26. máj 2009 (napr. v ČR - 29. máj 2009).
Keďže žijeme na dedine, tak tu sused k susedovi jednoducho patrí. A my dúfame, že sa nám podarí ukázať, ako sa vieme baviť,
zabaviť a že patríme k sebe či už sme zo Somorky, Diviak, Mačova, Ješkovej Vsi alebo Baniek.
Kedy:
30. máj 2009 (sobota)
Kde:
ihrisko Ješkova Ves
Čo:
Súťaž 6 tímov – reprezentantov jednotlivých častí obce a školy (spája všetky naše časti) – disciplíny tradičné
i netradičné.
Kto:
Kategórie:

Kapitáni:
Cieľ:

8-členné tímy a 1 delegovaný rozhodca z každej dediny
žiak, žiačka
do 15 rokov
dorastenec, dorastenka
15 – 25 rokov
mladý muž, mladá žena
25 – 45 rokov
dospelý muž, dospelá žena
45 – 100 rokov
Banky – Ján Hollý, Ješkova Ves – Milan Cebák, Diviaky nad Nitricou – František Lašák, Mačov – Milan Briatka
ml., Somorova Ves – Drahoslav Hagara, ZŠ s MŠ – Tatiana Beňová
Dokázať, že sa vieme ,, pobiť“ pre zábavu. Stretnúť sa. Dotiahnuť vás ako fanúšikov na podporu vašich tímov.

Bonus:
Májová veselica, oslava víťazov
Čo ďalej:
Víťaz bude bojovať s družstvami z dedín Rudnianskej doliny (na ďalší Deň susedov)
Organizátor: MV Banky, MV Ješkova Ves, DV Jednota Banky – Ješkova Ves, KST Banky – Ješkova Ves
Podujatie nie je posledné v tomto roku, nezabudnite, že tradičné športové popoludnie pre deti a dospelých spojené s privítaním
letných prázdnin je plánované na 28. júna 2009.
Pre nadšencov volejbalu je pripravený turnaj v mesiaci júl 2009.
–zg-

Miestne výbory informujú
Zhodnotiť aktivity za rok 2008 v Bankách a Ješkovej Vsi bolo cieľom
schôdzky občanov so starostom obce a poslancami. Na stretnutí
v predvečer Vianočných sviatkov sa prítomní bavili aj o prioritách pre
ďalší rok. Z diskusie vyšli zaujímavé námety, napr.:
- oprava odkvapových rúr a náter fasády na Kultúrnom dome v Ješkovej
Vsi
- vybudovanie chodníka od mosta po obchod na Bankách
- vyčistenie rigolov vedľa miestnych komunikácií
- osadenie basketbalových stojanov, vybudovanie plážového a detského
ihriska, vybudovanie vodovodnej prípojky na ihrisku
- premostenie Rokôšky pri ihrisku.
Toto stretnutie nebolo len pracovné, dúfame, že dalo základ novej tradícii
koncoročných stretnutí s občanmi.

foto: tt

Tradičným silvestrovským posedením na ihrisku a privítaním
nového roku sa spoločenský život týchto častí obcí prehupol do roku
2009.
V januári sa ihrisko zmenilo na klzisko využívané deťmi,
dospelými, aj hokejistami z okolitých dedín. Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa v mrazivých nociach zimili, aby ľad pripravili a udržiavali ho. Okrem
našich mladých sa zapojili aj ľudia zo „staršej gardy“ – Ľudovít Plachý st.
a Štefan Jurenka st.
Aj ich zásluhou sa mohol uskutočniť Detský karneval na ľade
(organizátor DV Ješkova Ves-Banky) či hokejové zápasy.
-zg,šgfoto: tt
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2 mesiace života školy fotoobjektívom
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Všetko za minútu

Všetko za minútu

Slávnosť pod jedličkou

Slávnosť pod jedličkou

Karneval

Karneval

Zápis do 1. triedy

Zápis do 1. triedy

Ples rodičov

Ples rodičov
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Ďakujem

Som členkou Jednoty v Diviakoch nad Nitricou. Chodím do nášho
obchodu, mám členskú kartu. Myslela som si, že jedinou výhodou je
využívanie akcií a raz do roka možnosť nákupu „zadarmo“ podľa
minutých koruniek za celý rok.
Preto som bola veľmi milo prekvapená, keď som dostala
pozvánku od DV Jednota, aby som sa zúčastnila slávnosti prijatia
jubilantov Jednoty starostom obce. V obradnej miestnosti obce nám
pripravili veľmi pekný program deti z DFS Studnička, zazneli pekné
piesne, milé slová. Vedzte, že som tam bola rada. Nie preto, čo som
dostala, ale preto, že i keď som už na dôchodku, nezabudli na mňa.
Ďakujem Jednote za pekne strávené predvianočné
popoludnie.
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foto: archív ZPOZ

Aby boli, aby boli veľké konope

„Mesto či dedina, vždy si veselá, či je robotný deň a či
nedeľa. Tu v nej žijú ľudia z rôznych kútov zeme, no
spoločné zvyky dodržujeme. Na Fašiangy sa tradične vychystá sprievod, ktorý prechádza dedinou. Bolo to aj u nás. Vinšujú,
spievajú, hrajú a tancujú a pozývajú na posledný deň zábavy – na utorok. Vtedy sa pochováva basa. Mendík, farár i organista,
plačky, všetko tak ako má byť.“ To boli slová členov FS Bukovec, ktorí sa snažia o zachovanie fašiangových zvykov v našej obci.
Snažia sa úspešne, prešli zopár kilometrov, kým „zafašangovali“ obyvateľom v častiach Diviaky, Somorová Ves a Mačov.
V utorok so všetkou parádou v KD Diviaky nad Nitricou pochovali basu. Tradícia fašiangov sa v týchto častiach obnovila vďaka
ich nadšeniu a chuti.

Už dlhé roky sú fašiangy neodmysliteľnou súčasťou Ješkovej Vsi a Baniek. Posledné ročníky si toto podujatie pod svoj patronát
vzali turisti. Z ich poslednej fašangovačky vám prinášame nasledovné zábery:
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Marec - mesiac knihy
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Marec - mesiac knihy bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a
podporenie trvalého záujmu o knihy a na počesť Mateja Hrebendu (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880). Tento legendárny
šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko
miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a
zachraňoval ich. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom
sa zaslúžil, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú
zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému
Gymnáziu v Revúcej. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu - šírenie kníh
a knižnej kultúry a podporu vzdelávania - plnia knižnice. Na začiatku
tretieho isícročia ich úloha je oveľa bohatšia. Nielenže sprístupňujú
svoje knižné fondy čitateľom po celý rok, ale sú aj miestom pre
prípravu podujatí pre rôzne vekové kategórie. Naša obec mala
celkom 3 knižnice v nie práve najvhodnejších priestoroch. Vzhľadom
na klesajúci záujem o výpožičky kníh a snahu o revitalizáciu bol
vypracovaný projekt na vytvorenie kvalitného knižničného stánku.
Jeho realizácia sa postupne napĺňa a vyvrcholí koncom marca
slávnostným otvorením nových priestorov v budove bývalých dielní
našej školy. Bude potrebné urobiť ešte veľa práce, aby sa budova
stala dôstojným miestom pre knihy a ďalšie aktivity. Prvý krok je
urobený.
V súčasnosti finišujú práce na interiéri, knihy sú na mieste,
nové priestory knižnice
pripravuje sa čitateľský kútik, pripojenie na internet.
Návštevníci novej knižnice budú tak môcť využiť nové služby.
-gp––––––––0–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obyvatelia obce v číslach ( k 31. 12. 2008)
Počet obyvateľov:
Banky
Diviaky nad Nitricou
Ješkova Ves
Mačov
Somorova Ves

1775
316
812
283
235
129

prisťahovaných: 25
2
7
4
1
9

zomrelo: 20
1
8
3
4
2

Spoločenská rubrika (od 10. 12. 2009 do 27. 2. 2009):
úmrtie: U
Divékyová Emília, Žovinová
Katarína, Vavro Michal,
Hagara Michal

jubilanti:
70 rokov: Anastázia
Sobotová Mária
Divéky
75 rokov: Vilma Motúzová
80 rokov: Margita Iliašová
95 rokov: Mária Šimková

narodenie:
Matúš Gregor, Michal Kunkel, Pavlína
Šinaľová, Pavol Golej,
Alex Krpelan, Viktor Škraban

z našej obce sa odsťahovali:
Anton Divéky Gabriela, Divékyová,
Katarína Divékyová, Augusta
Duchoňová, Michaela Gogorová, Juraj
Jurenka, Patrícia Jurenková, Karolína
Jurenková, Pavol Pánis, Šimon Pánis, Beáta
Pánisová, Veronika Pánisová

sobáše:

Ľuboš Fusík – Petra Korenačková
Roman Maděránek – Gabriela Bederková,
Marek Gogora – Michaela Tomčíková
Radoslav Rohárik – Katarína Kovárová

do našej obce sa prisťahovali:
Petra Pršová, Jozef Ducký
Helena, Ducká Alena
Pavlusíková, Bc. Vladimír
Bahna, Anna Pánisová,
Vladimír Pánis,
Martin Pánis, Erika Király
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