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Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou

MDŽ- rozporuplný sviatok. Pre staršie generácie veľmi
významný, pre mladšie znovu sa objavujúci. Prečo vzdávať hold
všetkým ženám? Preto, lebo v histórii ľudstva zohrali veľké roly.
Deň žien bol navrhnutý v Kodani Nemkou Clarou Zetkin v r.
1910. 8. marca protestovali ženy v Európe (1911), proti vojne sa
postavili ženy v San Peterburgu (1917). Od roku 1918 sa začalo
postupne v krajinách Európy udeľovať právo voliť ženám. Prvá
žena –Valentina Tereškovova letela do Vesmíru v roku 1963, prvá
prezidentka v Afrike - Ellen Johnson Sirleaf (2005). MDŽ ako
sviatok žien, schválený organizáciou OSN, figuruje v dejinách od
roku 1977.
Osemstoročnica
obce
Diviaky
nad
Nitricou
Majú Diviaky skutočne 800 rokov?

Historické pramene uvádzajú v mnohých knihách rôzne
dátumy,... Oficiálna listina z roku 1210 - Listina vo forme
predikátu „Blasius de Diweg“, určuje dátum vzniku našej
obce. Diviacke noviny budú pripomínať niektoré
zvláštnosti z jej života.

1/2010

marec 2010

nepredajné

Y Keď sa rozprávate so ženou, počúvajte predovšetkým, čo
vám vravia jej oči.
Y Čím je žena krásnejšia, tým musí byť úprimnejšia, lebo
len jej úprimnosť dokáže napraviť to, čo spôsobila jej
krása.
Y Ženské slzy sú najmocnejšou vodnou energiou na svete.
Y Kto škaredo vraví o ženách, nech si pomyslí na svoju
matku a zahanbí sa.
Y Cítiť, milovať, trpieť, obetovať sa, bude vždy obsahom
života ženy.
Želáme všetkým ženám, aby v deň sviatku boli úsmevom,
láskou a kytičkou obdarované.
redakcia
Rôznorodé pramene, odlišné dátumy. Ktorý je pravý?
Písomné zmienky o časti našej obce – Diviaky - sú v
listinách z roku 1113, z roku 1232 aj z roku 1348.
Diviaky sa hrdia prívlastkom najstaršie písomne
doložené sídlo v tejto oblasti. Boli najstarším sídelným
majetkom rodiny Diviackovcov s jedinečným právom právom konať trh (už v polovici 13. storočia).
V stredoveku Diviaky predstavovali obrovský význam,
pretože celú dolinu nazývali Diviacka dolina.
V súčasnosti ich meno nesie obec, zlúčená z piatich
samostatných obcí - Diviaky nad Nitricou.

Web stránka obce ožíva Diviacke noviny dopĺňa rozvíjajúca sa stránka našej obce. Je mladá, ale je, malé chyby

sa postupne odstránia. Privítajme ju a želajme jej, aby predstavovala živý obraz činorodosti v našej obci. Jej začiatky siahajú do
obdobia spred 4 rokov. Potom nastal útlm. Zabezpečiť informovanosť občanov aj touto cestou je v modernej počítačovej dobe
nevyhnutnosťou. Rozhodnutie o jej obnovení práve v jubilejnom roku života našej obce, je správne.. Obecný úrad sa posúva opäť
bližšie k občanovi. Na stránke sa nachádzajú plné znenia všeobecne záväzných nariadení obce, zápisnice zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva a iné postupne sa dopĺňajúce dokumenty.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Na februárovom zasadnutí OZ bolo hlavnou témou prerokovanie
záverečného účtu obce za rok 2009, zhodnotenie plnenia menovitých úloh a stanovenie priorít pre rok 2010.
Dotácie pomohli výrazne prekročiť plán
Základnú informáciu o hospodárení obce podala p. Iliašová – ekonómka Obecného úradu. Pri hodnotení konštatovala, že:
- celkové príjmy boli naplnené na 163 % a prekročenie predstavuje 492 tis. Eur,
- priaznivý vývoj finančnej situácie ovplyvnilo čerpanie nenávratného finančného príspevku z MVaRR SR na
rekonštrukciu ZŠ s MŠ vo výške 428 tis. Eur, poskytnutie dotácie z MF SR na individuálne potreby vo výške 5 tis. Eur,
poskytnutie dotácie z rezervy Vlády SR vo výške 10 tis. Eur a dotácie zo štátneho rozpočtu z titulu výpadku výnosov
dane z príjmov FO vo výške 27 tis. Eur,
transfery na prenesené a originálne kompetencie obce boli zabezpečené v súlade so stanovenými normatívmi
a plánovaným rozpočtom obce,
- hlavný kontrolór obce doporučil spracovanú účtovnú závierku, plnenie príjmovej časti a čerpanie výdavkov schváliť,
- správa nezávislého audítora Interaudit Zvolen s.r.o hodnotí, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad
na finančnú situáciu obce, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky v súlade so zákonom o účtovníctve.
Dopad finančnej a hospodárskej krízy na plnení menovitých úloh
Ako vo svojom vystúpení povedal starosta obce, práve finančná a hospodárska kríza mala svoje osobitosti a značne ovplyvňovala:
- výšku výnosov dane z príjmov FO, čo pre našu obec znamenalo menej finančných prostriedkov o 29500 Eur,
- oneskorenie týchto dopadov na vývoj rozpočtu obce (výpadok z výnosov daní z príjmov FO bol evidovaný až v druhom
polroku 2009),
- zhoršenie sociálnej situácie najmä u občanov postihnutých prepúšťaním a s tým spojené zvýšenie výdavkov na sociálnu
oblasť. K tejto časti patrí aj uplatnenie zákona o sociálnych službách (zákon bol prijatý tesne pred krízou, čím vznikla
doteraz neriešená finančná situácia)
- hľadanie rezerv a úspor tak, ako bol tento záväzok definovaný v Memorande o spolupráci medzi ZMOS a Vládou SR,
pričom rozhodujúca časť príjmov obce je tvorená normatívnymi výdavkami a od týchto rozhoduje centrálne Vláda SR.
Pri hodnotení plnenia menovitých úloh za rok 2009 starosta obce pozitívne hodnotil podporu OZ pri určovaní priorít a
pri schvaľovaní nových projektov. Úspešne boli realizované:
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou - tento projekt sme plánovali ukončiť v mesiaci november 2010.
Stavebné práce a vybavenie školy boli dokončené, zostáva odstrániť drobné stavebné nedostatky a doriešiť
dofinancovanie tejto akcie.
- IBV Kalinovská, v priebehu roka bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie, ktoré prebehlo
v mesiaci júl 2009. V mesiaci december 2009 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
a v súčasnosti sa zabezpečuje vyjadrenie všetkých dotknutých strán k tomuto projektu. Definitívne bol vypracovaný GP
tejto lokality pre majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre MK a inžinierske siete.
- projekt Obnova verejného priestranstva - bol úspešne posúdený MVaRR SR. Tento projekt zahŕňa 6 aktivít, ktoré budú
postupne realizované v roku 2010.
- vďaka získaným dotáciám bolo zabezpečené prestrešenie budovy Obecného úradu, úprava fasády a výmena plastových
okien KD v Diviakoch nad Nitricou,
- z vlastných zdrojov bolo zakúpené nákladné vozidlo Liaz kontajner, budovanie chodníka v časti obce Banky,
presťahovanie troch knižníc do centrálnej knižnice a oprava budovy bývalých školských dielní a niektoré ďalšie
aktivity.
Verejné zasadnutie OZ prerokovávalo aj nasledovné:
Súčasťou organizačnej štruktúry obce je aj Drobná prevádzka, ktorá priebežne zabezpečovala úlohy pri vývoze a likvidácií
komunálneho odpadu, práce pri údržbe verejných priestranstiev a cintorínov, miestnych komunikácií, verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu. Starosta obce kladne hodnotil aj prácu ZPOZ pri OcÚ, prácu na úseku kultúry, na úseku sociálnej
starostlivosti, ale aj účasť obce pri podpore športu. Z plánovaných aktivít neboli v stanovenom termíne splnené: úprava DS
Mačov a budovanie chodníka na cintoríne v Diviakoch nad Nitricou. Tieto aktivity budú zabezpečené v roku 2010. K návrhu
záverečného účtu neboli nanesené žiadne pripomienky, preto starosta obce doporučil záverečný účet schváliť tak, ako bol
predložený. OZ hlasovaním návrh záverečného účtu jednomyseľne schválilo.
V ďalšej časti starosta obce informoval o určení priorít v plnení menovitých úloh v roku 2010. Po tejto informácií odôvodnil
nutnosť čerpania úveru vo výške 50 tis. Eur. Tento zámer je obsiahnutý aj v schválenom rozpočte obce pre rok 2010. Starosta
obce doporučil, aby tento úver bol poskytnutý cestou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. OZ hlasovaním tento návrh
schválilo.
OZ tiež prejednalo a schválilo návrh Štatútu ZPOZ pri Ocú v Diviakoch nad Nitricou, návrh Organizačného poriadku
viacúčelového ihriska v časti obce Banky, návrh poplatkov v miestnej knižnici v Diviakoch nad Nitricou a vypovedanie
nájomnej zmluvy s p. Ľubicou Regešovou na prenajaté priestory pre novinový stánok pred predajňou Jednoty z dôvodu
rekonštrukcie týchto priestorov v roku 2010.
–jd-
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si počas života vytvára okolo seba prostredie, ktoré spĺňa jeho nároky na čistotu, estetickosť
a zdravie. Všeobecné záväzné nariadenie obce o odpadoch v článku IV. sa venuje problematike separovaného zberu. Separovaný
zber je delenie odpadov podľa druhu alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR
č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov:
Plasty - vyseparovanú komoditu občania zhromaždia na jednom mieste a to v areáli drobnej prevádzky (ďalej DP), pričom im
bude odovzdané nové plastové vrece. Interval odvozu je vykonaný v 14 - dňových intervaloch, následne po zbere komunálneho
odpadu a je zabezpečovaný firmou Marius Pedersen. Čo patrí do plastového vreca?
Áno: rôzne fólie, plastové obaly od mlieka a nápojov, Nie: do vriec sa nevhadzujú plastové obaly od hnojív, chemických
plastové hračky a iné výrobky, igelitové tašky a vrecká, postrekov, ropných olejov, ...
plastové výrobky z kozmetiky, ...
Sklo - na separáciu obec zabezpečila 6 ks kontajnerov. Sú umiestnené v jednotlivých častiach obce na viditeľnom mieste.
V priestoroch DP je vytvorený priestor na likvidáciu okenných sklenených výplní. Obec zabezpečuje likvidáciu tejto komodity
prostredníctvom firmy Vetropack Nemšová. Sklo treba pred vhodením zbaviť uzáveru.
Áno: biele a farebné sklo, sklenené fľaše bez zátok a Nie: keramika, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované sklo,
uzáverov, poháre od zaváranín, sklenené obaly, tabuľkové kamenné sklo, mliečne sklo, varné sklo, zrkadlá, žiarivky, TV
sklo, sklenené črepy.
obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné fľaše a znečistené sklo.
Odpad
z elektrických
elektronických
zariadení Nebezpečný odpad batérie a akumulátory - odpady, ktoré
/elektronický šrot/ a nebezpečný odpad - zber bude majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, ako napr.
spojený so zberom vytriedených odpadov z domácnosti výbušnosť, toxicita, oxidovateľnosť a pod. Zber nebezpečného
nebezpečného odpadu. Interval vývozu je vykonaný odpadu sa uskutočňuje podľa potreby, je zabezpečený firmou Aku
priebežne podľa potreby. Zberné miesto je vyčlenený Trans Nitra, termín zberu bude včas oznámený. Uvedené odpady sa
v areáli DP. Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov nevykladajú ku kontajnerom v rámci odvozu objemného odpadu,
o dátume vývozu.
aby nedošlo k ich poškodeniu a úniku nebezpečných látok!
Áno: chladničky, mrazničky, televízory, monitory, rádiá, Áno: ortuťové teplomery, batérie z automobilov, neónové žiarivky,
magnetofóny, domáce spotrebiče, počítače, tlačiarne, farby, laky, rôzne oleje.
kopírky, kalkulačky, mobilné telefóny, telefóny, spotrebná
elektronika, konzoly na videohry, videohry, váhy, hodiny,
Zvoz komunálneho odpadu - rok 2010
8. - 9. 9.
práčky, sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnky, vysávače,
žehličky, fritézy, šijacie stroje a pod.
20. – 21. 1.
12. - 13. 5.
22. - 23. 9.
Textil - na separovanie textilu budú poskytnuté plastové
3. – 4. 2.
26. – 27. 5.
6. – 7. 10.
vrecia, ktorých počet zodpovedá počtu domácnosti. Interval
17. – 18. 2.
9. – 10. 6.
20. – 21. 10.
vývozu bude zabezpečený 1x do roka. Obec zabezpečí
3.
–
4.
3.
30.
6
–
1.
7.
4. – 5. 11.
informovanosť
obyvateľov o dátume vývozu. Zberné
miesto v obci bude v areáli DP. Do vriec treba dávať len
17. – 18. 3.
14. – 15. 7.
18. – 19. 11.
neznečistené staré šatstvo a pod.
31. – 1. 4.
28. – 29. 7.
1. – 2. 12.
Biologický odpad - každý majiteľ biologicky
rozložiteľného odpadu je povinný tento odpad
14. – 15. 4.
11. – 12. 8.
15. – 16. 12.
skompostovať. Je zakázané ho spaľovať a taktiež ukladať
28. – 29. 4.
25. – 26. 8.
29. – 30. 12.
do
nádob
určených
na
komunálny
odpad.
Z VZN vybrala a spracovala –gpČlánok XIII sa venuje zľavám, ktoré môže obec poskytnúť:
1. Obec môže poskytnúť úľavy:
a) Osoby ZŤP a dlhodobo chorí umiestnení v zariadení zdravotnej starostlivosti najmenej 3 mesiace alebo občania nad 70 rokov
50%
b) Študenti umiestnení v internáte
50%
c) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obce, ale z obce sú odsťahované
100%
d) Občania, ktorí pracujú mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacích zariadeniach, osoby prihlásené na prechodný
pobyt viac ako 3 mesiace v inom meste, obci
50%
2. Čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch namiesto dokladov podľa bodu 1 a) až d), ak
nie je možné predložiť potvrdenie s uvedením dôvodu nemožnosti získať platné potvrdenie.
3. Spôsob a lehota na uplatnenie poplatkovej úľavy:
a) Žiadosť o úľavu, prípadne odpustenie poplatku uplatní fyzická osoba do 15 dní od obdržania platobného výmeru na
zaplatenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
b) žiadosť je potrebné doručiť spolu s potvrdením od príslušného zariadenia Obecnému úradu.
Na uplatnenie úľavy potrebujú občania príslušné doklady.
Dňa 27. 2. 2010 sa uskutočnila schôdza Urbárskej spoločnosti Banky (US), ktorá v jej histórii bola iba druhýkrát
uznášaniaschopná. Schôdze sa zúčastnilo takmer 54% podielnikov, hoci prítomní boli aj traja zámerne nepodpísaní (J. J., J. H. a Ľ.
I.). Schôdzu viedol jej právoplatný predseda M. K., ktorý vysvetlil všetky doterajšie nelegálne postupy bývalého nezákonného
predsedu J. J. US schválila nový výbor US, kolaudačné rozhodnutie pre stavbu viacúčelového ihriska, rozdelenie dividend a pod.
US je tak konečne právne ,,postavená na nohy“. Menovanému J. J. sa tentokrát nepodarilo oklamať prítomných, doposiaľ však
neodovzdal žiadnu agendu. US sa dožije prvýkrát vlastného bankového účtu.
-šg-
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Čaro vianočných sviatkov sme si pripomínali rôznymi aktivitami súvisiacimi s čítaním a prácou s knihou aj
v našej knižnici. Stretnutie s najmenšími čitateľmi pri vianočnom stromčeku sa nieslo v sviatočnej nálade
čítaním a oboznamovaním sa s najkrajšími rozprávkami a príbehmi o Vianociach. No nielen naši najmenší, ale aj
my ,,postarší“ sme sa zišli, aby sme si umocnili čaro Vianoc čítaním príbehov z kníh a v spomienkach sa vrátili do
detských čias. Nejedna z nás svojim rozprávaním oživila tradície predvianočných a vianočných zvykov našich
materí. A ako ináč, my ženy, skončili sme pri pečení a varení. Atmosféra tohto stretnutia bola príjemná a preto
sme sa zhodli, že si takéto stretnutia zopakujeme aj v budúcnosti.
–em-

Priority v roku 2010 Vychádzajúc zo schváleného rozpočtu pre rok 2010 boli prehodnotené priority, ktoré budú
realizované už v prvom polroku 2010, prípadne v ďalšom období. Základnou podmienkou úspešnej realizácie týchto úloh je
vytvoriť primerané finančné podmienky pre úspešné ukončenie týchto aktivít.
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
Táto akcia bola po stavebnej stránke a vybavenia dokončená. Finančné vysporiadanie v roku 2009 bolo doriešené
predfinancovaním cestou MVaRR SR. V tomto roku zostáva zabezpečiť predfinancovanie stavebných prác pre firmu Stavis
Comp vo výške 82 tis. Eur a zabezpečiť úhradu oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov a to faktúr za externý
manažment, výkon stavebného dozoru a pomernú časť stavebných prác vo výške 32 tis. Eur. Žiadosť o prvú časť úhrady bola
predložená na MVaRR SR a druhá časť musí byť uhradená v priebehu mesiaca marca. Samotná refundácia druhej časti
oprávnených výdavkov bude vysporiadaná v priebehu do troch mesiacov od úhrady jednotlivých faktúr.

Obnova verejných priestranstiev
Tento zámer obsahuje
- obnovu verejného priestranstva pred miestnou Jednotou a pred Obecným úradom v Diviakoch nad Nitricou,
- opravu chodníka od miestneho potoka Belanka smerom na Mačov,
- úpravu verejného priestranstva pri kostole,
- výmenu zastávky v Diviakoch nad Nitricou a zastávky v Mačove,
- úpravu priestorov pri KD Mačov,
- opravu časti verejného osvetlenia.
Aktivity budú realizované po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP s MVaRR SR. K tomuto je potrebné zabezpečiť v priebehu
do 31. marca 2010 potrebné doklady, hlavne zabezpečenie verejného obstarávania na stavebné práce na externý manažment,
na stavebný dozor, ale aj vyjadrenie jednotlivých inštitúcií (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne,
Inšpektorát práce). Verejné obstarávanie zabezpečuje odborne spôsobilá osoba p. Jana Grenčíková z Handlovej a podľa
vyhodnotených ponúk bude dodávku stavebných prác realizovať firma Krovstav B.B.s.r.o. Prievidza. Podiel obce na
spolufinancovaní tejto aktivity predstavuje 15 tis. Eur.

IBV Kalinovská
Podklady pre zabezpečenie stavebného konania budú kompletne zabezpečené v priebehu mesiaca marec 2010. Podklady pre
majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie a inžinierske siete s Farským úradom v Diviakoch nad
Nitricou budú doručené na Biskupský úrad v Nitre v priebehu prvej dekády mesiaca marca 2010. Otáznou čo do termínu
zostáva úloha odkúpenia pozemkov pod miestnou komunikáciu pri ZŠ od SPF. Cenová dohoda bola podpísaná ešte v mesiaci
decembri 2009 vo výške 2 eura za m2. Spracovanie a hlavne schválenie kúpnopredajnej zmluvy tohto pozemku je ohrozené
z dôvodu nefunkčnosti riadiacich orgánov SPF. Celková výška nákladov bude vyčíslená po stavebnom konaní a bude závislá
od odborných stanovísk správcom jednotlivých sietí, hlavne SPP, Energetických závodov a Veolia Prievidza.

Schodisko do Obecného úradu
Premiestnenie schodiska bude zabezpečené podľa spracovanej projektovej dokumentácie Techprojekt s.r.o Prievidza.
V súčasnosti sa zabezpečuje stavebné povolenie a celkový náklad je predpokladaný vo výške 16 tis. Eur. Zhotovenie oceľovej
konštrukcie a jej montáž zabezpečí dodávateľ na základe verejného obstarávania, ostatné búracie a stavebné práce budú
zabezpečené cestou Drobnej prevádzky v Diviakoch nad Nitricou.
DS Mačov
Po podpísaní zmluvy o prenájme časti pozemku pod DS Mačov bola postúpená žiadosť obce o zapísanie budovy do KN na
LV obce na Katastrálny úrad v Prievidzi. Po zabezpečení stavebného konania sa s realizáciou tejto akcie uvažuje v priebehu
druhého polroku 2010 a jednotlivé stavebné úpravy budú zabezpečené cestou DP. Predpokladaný náklad na túto akciu je vo
výške 17 tis. Eur.

Cintorín Diviaky nad Nitricou
Výrub tují bude zabezpečený v priebehu mesiaca marca počas vegetačného pokoja. So samotnou úpravou chodníka sa
uvažuje v druhom štvrťroku 2010 a jednotlivé práce budú zabezpečené cestou DP. Náklady na túto aktivitu sú predpokladané
vo výške 8 tis. Eur.

Areál bývalej ZŠ Banky
V priebehu minulých rokov sa nepodarilo zabezpečiť dlhodobý prenájom tohto areálu a ani nebol evidovaný záujemca o kúpu
nehnuteľnosti. V nadväznosti na uskutočnenú anketu v roku 2007 bolo doporučené v roku 2010 zabezpečiť rozparcelovanie
pozemku na stavebné pozemky. Návrh na rozparcelovanie pozemkov spracujú p. Štefan Gaman, p. Ivan Krško a starosta
obce. Tento návrh bude prehodnotený na VZ OZ v priebehu mesiaca apríla 2010 .
-jd-
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Začiatok roka 2010 v znamení plesov

Takmer každú fašiangovú sobotu sa v kultúrnom dome tancovalo, zabávalo a hodovalo. 5 veľkých plesov – to ešte Diviaky
nepamätajú! A všade príjemná spoločnosť, výborná zábava, bohatá tombola. Obrazovo sa nám podarilo nazrieť do troch z nich.
zdroj: web, súkr. foto

Chlieb každodenný a koláč sviatočný
Výstava z reštaurátorskej a sochárskej tvorby, ktorá sa v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom konala od 15. januára do
15. februára 2010, bola prezentáciou umeleckej tvorby nášho občana, akademického sochára Dušana Hagaru. Každý, kto zavítal
do priestorov galérie REGIONART v Prievidzi, mohol vidieť prierez tvorby rozdelený na dve časti - reštaurátorskú a vlastnú.
Kurátorka výstavy, Amália Lomnická, povedala: „Dušan Hagara svojou tvorbou výrazne presiahol hranice regiónu. Je veľmi
dobré, ak v regióne trvalo pôsobia ľudia, ktorí svoju profesiu vykonávajú s úctou k svojmu povolaniu.“
text a foto: -gpŽiaci našej školy na besede v galérii

Zvyky a tradície predkov treba dodržiavať alebo Ďakujeme
tým, čo nás doma čakali, ale aj tým, čo spoza záclony na
nás kukali...
FS Bukovec a turisti
z Ješkovej Vsi sa aj
tento rok podujali
oboznámiť občanov
obce, čo to znamená,
keď sú Fašiangy. Od
vyslaných
„redaktorov“ našich
novín sme sa dozvedeli,
že občania Somorovej
Vsi, Baniek a Ješkovej
Vsi sú návšteve
fašangovníkov
naklonení v oveľa
väčšej miere ako obyvatelia Mačova a Diviak nad Nitricou. Všetkým,
ktorí otvorili dvere a pozvali ďalej, patrí vďaka. A tí, čo neprišli na
pochovávanie basy ani v utorok večer, môžu tiež banovať. Z častušiek sa
prítomní dozvedeli množstvo zaujímavých informácií.
Fašangujúca ,,banda“ na Bankách a v Ješkovej Vsi bola početnejšia ako
inokedy. Okrem chlapov, chlapcov a detí sa rozrástla o ženy. Hoci
počasie neprialo, humor a veselá nálada nechýbala. Dúfame, že aj ľudia
sa pobavili na nespratných fašangovníkoch. Obyvatelia na Bankách
a v Ješkovej Vsi sú prajní, všetkým veľmi pekne ďakujeme. Získané dary
pokryjú časť nákladov na nové kroje, naturálie sa použijú počas brigád na
ihrisku a na Deň dobrých susedov. z príspevkov –gp-, foto: gp, zg

Keď fašangujeme v dedine Mačove
mačovská krčmárka na nás nezabudne
uvarí klobásu vínka nám naleje
veď si u nej potom dobre posedíme
Keď máje staviame v Ješkovej Vsi
ješkoviansky krčmár vyjde až za nami
ponúkne pálenku aj vínka naleje
„jožkoviansky“ barman tiež na nás
nezabudne
Keď máje staviame v Diviakoch pred krčmou
by sme ich ponúkli hneď vyjdú všetci von
Ale keď prídeme do krčmy u Kováča
tam na nás čakáva guláš pivo fľaša
my im za to všetko pekne ďakujeme
tento rok im zase máje stavať budeme

Diviacke noviny

6

V zaplnenej sále Kultúrneho centra Bojnice si v piatok 12.
februára 2010 prevzalo 12 typov cien 50 jednotlivcov a kolektívov aktívnych v
oblasti miestnej kultúry. Medzi ocenenými bolo aj Hipo Mačov. Získalo Cenu
Regionálneho združenia cestovného ruchu Horná Nitra „ZA OSOBITNÝ
PRÍNOS K ROZVOJU CESTOVNÉHO RUCHU NA
HORNEJ NITRE“.
Hipoterapeutické združenie Hipo Mačov je v lokalite rudnianskej doliny i v
celom regióne významným prínosom pre rozvoj cestovného ruchu. Ponúka nielen
jazdenie na koňoch, ubytovanie pre záujemcov, ale formou tradičných
gazdovských dvorov a prezentácií predmetov tradičnej ľudovej kultúry sa
významne podieľa na uchovávaní kultúrneho dedičstva hornej Nitry. –gp-

Chcete venovať 2% z daní pre niektorú organizáciu v našej
obci?
Potrebujete k tomu 2 tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní
2%.

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ:
tlačivá nájdete na webe školy www.zsdini.edu.sk
TJ Družstevník Diviaky nad Nitricou:
číslo účtu: 0066506303/0900
Obecný futbalový klub Mačov – Diviaky nad Nitricou:
číslo účtu: 0372166175/0900
Klub slovenských turistov Ješkova Ves - Banky:
číslo účtu: 372218633/0900.

foto:www.hipomacov.sk

Gratulujeme

Postup:
ü Požiadajte svojho zamestnávateľa o
vykonanie ročného zúčtovania preddavkov
na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia
o zaplatení dane.
ü Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a
sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
ü Najneskôr do 30. apríla 2010 pošlite alebo
doručte formuláre Daňovému úradu
v Novákoch.
zdroj: www.dvepercenta.sk, zostavila: –gp-

Separovaný zber v škole

Zberom papiera žiaci zachránili 1 ha 80-ročného lesa. Viete, že papier tvorí
20% z celkového množstva komunálneho odpadu? Viete, že celková ročná produkcia papiera je 800
kg na obyvateľa? Viete si predstaviť, koľko stromov sa musí spracovať, aby sa pokryli nároky
všetkých ľudí? Viete, že papier sa dá recyklovať a 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov?
Na recykláciu sa používa papier zo zberov. Po krátkej odmlke sa opäť v ZŠ s MŠ poskytuje možnosť
odovzdať starý papier do zberu. Zberový papier riadne zviazaný, prípadne označený menom žiaka sa
môže odovzdať do základnej školy, každý pracovný deň v čase od 13.00 do 15.00 hodiny. Zbiera sa
starý novinový papier, časopisy, letáky alebo kancelársky papier. Nie kartónový papier, papierové
obaly z rôznych tovarov. Zberom papiera pomáhame svojmu životnému prostrediu, ochrane lesov
a dokazujeme, že sa vhodne a zodpovedne správame k svojmu okoliu.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje obyvateľom obce, že
za symbolickú cenu odpredáva nadbytočný nábytok –
školské lavice, stoličky, skrine. Záujemcovia sa môžu
informovať na riaditeľstve školy.
Organizácie v obci bilancujú
Dozorný výbor Jednota Mačov
oznamuje, že výročná členská schôdza sa koná v utorok
9. marca 2010 o 18.00 hod. v KD Mačov.

Dozorný výbor Jednota Diviaky nad Nitricou
oznamuje, že výročná členská schôdza sa koná v utorok
9. marca 2010 o 16.30 hod. v KD Diviaky nad Nitricou.

KST Ješkova Ves – Banky
Výročná členská schôdza sa koná v sobotu
Dozorný výbor Jednota Banky – Ješkova Ves
13.
3.
2010 o 16.00 hod. v Dolinke v Gápli. Odchod
oznamuje, že výročná členská schôdza sa koná vo
autobusu
je o 15.00 hod. z Ješkovej Vsi.
štvrtok 11. 3. 2010 o 16.30 hod.
(oznam bude vyvesený v predajni).
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V našej obci sa žije, pre obyvateľov sa mnoho akcií pripravuje
DV COOP Jednota Diviaky nad Nitricou
organizuje zájazd na výstavu Záhradkár,
Včelár do Trenčína.
Zájazd sa uskutoční 17. apríla 2010, odchod
od Jednoty Diviaky nad Nitricou o 8.00 hod.,
cena za osobu 4€.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v predajni
Jednota Diviaky nad Nitricou.
ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
pozýva všetkých občanov
na slávnostný galaprogram,
ktorý sa uskutoční
z príležitosti Dňa matiek a
50. výročia otvorenia novej budovy
školy (1960 – 2010).
9. máj 2010 o 15. 00 hod.
KD Diviaky nad Nitricou.

Dozorný výbor Jednota Banky – Ješkova Ves
Pripravujeme darčeky pre všetky deti, ktoré sa aktívne zapoja
do veľkonočnej súťaže
„O najkrajších operencov“.
Svoje produkty plošného i priestorového charakteru môžete
odovzdať v škole p. uč. Hatványiovej alebo priniesť do KD
v Diviakoch nad Nitricou v utorok 16. 3. 2010 od 13.00 do
16.00 hod.
Prosíme o dodržanie termínu.

Po prvom úspešnom Dni dobrých susedov
prichádza II. ročník. Deň dobrých susedov sa
uskutoční 29. mája 2010 na multifunkčnom
ihrisku v Ješkovej Vsi. Bude sa niesť v duchu
osláv 800. výročia založenia Diviak nad Nitricou.
Opäť budú súperiť jednotlivé časti obce a družstvo
zo školy. DV Ješkova Ves –Banky a mnoho
ďalších spoluorganizátorov sa teší na každého
z vás. Námety a pomoc z vašich radov sú vítané.
Organizátori sľubujú veľkú dávku zábavy
a očakávajú vysokú účasť, snahu pri tvorení tímov
a športovo-zábavné zápolenie v duchu fair play.

Už čoskoro Veľká noc .
Chlapci, zostaňte verní svojmu dobrému zvyku, nevšímajte si dievčenského kriku.
Doprajte im veľa vody, sebe málo škody. Doprajte im pár rán šibákom, obdaria vás
kraslicou i úsmevom. Redakčná rada
Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtep

Parlamentné voľby na Slovensku sa uskutočnia 12. júna 2010. Aj váš hlas je pri výbere 150
poslancov podstatný a závažný.
Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom Buďtepritom
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Spoločenská rubrika (od 13. 12. 2009 do 25. 2. 2010):
úmrtie: U
Mária Iliašová SV101, Štefan Divéky D48
Július Beňo M332, Františka Matejčeková
JV586, Jozef Dodok JV601

narodenie:

sobáše:

Simona Púčiková M423
Romana Vidová B507

Roman Homola a Margaréta Ťahúňová JV/65
Igor Laššák a Darina Divékyová D735

jubilanti:
70 rokov: Emília Weigertová D47, Milan Obert D155
75 rokov: Matilda Píšová D61, Vladimír Mavler D32
80 rokov: 90 rokov: Mária Kováčová D168, Štefan Blaho M348,
Jozef Čech D205
počet obyvateľov k 31.12.2009 - 1776
z toho muži: 854
ženy: 922
Banky: 301
Diviaky: 833
Ješkova Ves: 283
Mačov: 230
Somorova Ves: 129

do našej obce sa prisťahovali:
Dávid Gajdošech, Jana Gajdošechová D/234
Dušan Hurtiš D/186, Adrián Chrenko D/304
Alena Môciková, Nikola Môciková JV/657
Rudolf Oršula M/423
Dominika Paprancová, Patrik Papranec,
Mgr. Helena Paprancová, MUDr. Jozef
Papranec D/282

z našej obce sa odsťahovali:
Marek Jurenka, Zuzana Paláriková,
Miroslav Vida, Filip Vida, Milada Vidová,
Romana Vidová

Február je mesiac najkratší, ale nemá s ľuďmi zľutovanie.

Takúto famóznu zimu sme očakávali v období Vianoc. Zjavila sa po pretrvávajúcom oteplení. Akoby
mávnutím čarovného prútika sa všetko okolo nás pokrylo bielym snehom. Celodenné sneženie, teploty
hlboko pod bod mrazu (– 15 až – 25 °C) znepríjemnili život vodičom, cestárom, ale zvýšenou chorobnosťou
žiakov a dospelých, aj lekárom, ... text a foto: –jhZaľúbenie v zime mali deti.
Zima z nášho kraja nie a nie odísť. Väčšina dospelých by sa jej odchodom potešila. Nie však naši najmenší, pre ktorých
snehová nádielka prináša mnoho zábavy a zdravého pohybu. Nebolo tomu inak ani v prvý februárový týždeň, keď si naše deti z
Materskej školy Banky vyskúšali jazdu na snežnom skútri. Zo začiatku menšie obavy vystriedal neopísateľný pocit radosti,
šťastia a v neposlednej miere detského hrdinstva.
O tento nezabudnuteľný zážitok sa
postaral ocko Branislav Blaho, za čo mu
veľmi pekne ďakujeme. Na bezpečnosť
dohliadali pani učiteľky a teta kuchárka.
Záver radostného dopoludnia vyvrcholil
stavaním snehuliaka. Naše deti sa veľmi
tešili aj na prichádzajúce fašiangové
obdobie, počas ktorého ich čakalo
zhotovovanie masiek, zoznámenie sa s
tradíciami
fašiangov na dedine
a
fašiangový karneval.
text a foto. -sm??????????????????????????????????????????????????
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Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu
obec@diviaky.sk, alebo ich osobne doručte na Obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov zo
všetkých častí obce. Obsah príspevkov by mal byť označený menom autora, v súlade s pravidlami
etikety. ©Uverejnené príspevky sú chránené autorským zákonom, redakčná rada sa s nimi nemusí
stotožňovať a fotografie sú použité so súhlasom dotknutých osôb. Uzávierka ďalšieho čísla je 30.
júna 2010.
Matúš Dodok, 5.trieda, v Skicári Martin Kitko, 3. trieda
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