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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Augustové verejné zasadnutie OZ sa uskutočnilo v súlade
s plánom
práce. Poslanci sa zaoberali
vývojom finančnej situácie obce, plnením
menovitých úloh a opatrovateľskou službou.
Starosta obce hodnotil dopad ekonomickej
a hospodárskej krízy na samosprávu ako celok.
Odporučil podporovať oprávnenú požiadavku
Združenia miest a obcí Slovenska, aby bolo
zohľadnené financovanie miest a obcí zo
štátneho
rozpočtu
v súlade
s prijatým
Memorandom medzi vládou SR a ZMOS.
Riešenie súčasnej situácie nie je možne
realizovať zmenou zákona o miestnych
daniach pri stanovení základu dane a sadzieb
dane
z nehnuteľností
pri
zdaňovaní
poľnohospodárskych a lesných pozemkov.
Postup obce zostaviť rozpočet pre tento rok na
úrovni minulého roku sa pri hodnotení prvého polroku 2009 ukázal ako správny. Príjmová časť rozpočtu vytvorila primerané
zdroje pre financovanie samotného chodu obce i plnenie úloh na úseku originálnych kompetencií a opatrovateľskej služby.
U prenesených kompetencií boli úlohy zabezpečované v plnom rozsahu, aj keď finančné zdroje boli poskytnuté podielom 47,9 %.
Čerpanie finančných prostriedkov vo výdavkovej časti bolo zabezpečené podľa jednotlivých kapitol nižším podielom ako
predpokladaný rozpočet. Tento vývoj ovplyvnila hlavne rekonštrukcia ZŠ s MŠ, ktorá začala v mesiaci júl 2009.
V plnení menovitých úloh majú aj naďalej prioritu prebiehajúca rekonštrukcia ZŠ s MŠ a IBV Kalinovská, kde prebehlo územné
konanie a v súčasnosti sa zabezpečuje spracovanie realizačnej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Rekonštrukcia strechy Obecného úradu začne v októbri 2009 podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Jej súčasťou bude aj
úprava čelnej fasády budovy Obecného úradu a výmena drevených okien v priestoroch Kultúrneho domu v Diviakoch nad
Nitricou. Financovanie tejto rekonštrukcie je zabezpečené z dotácie MF SR vo výške 5 tis. eur a z vlastných zdrojov.
Informáciu o opatrovateľskej službe podala p. Iliašová Eva, pracovníčka Obecného úradu. Tieto služby pre našich občanov sú
zabezpečované na základe uzatvorených 5 pracovných zmlúv. Vyčlenené finančné prostriedky v plnom rozsahu vykrývajú
celkové náklady na túto činnosť. Pozitívne bola hodnotená v tejto oblasti práca pracovníčky Spoločného obvodného úradu Nováky
p. Pánisovej, ktorá metodický usmerňuje a kontroluje výkon opatrovateľskej služby v našej obci vrátane uplatňovania schváleného
Všeobecno-záväzného nariadenia obce.
–jd-

Dostane DS Mačov nový šat?

Prvé kroky k novej ceste na Prieložky

Jednou z menovitých úloh pre tento rok bola aj rekonštrukcia Domu
smútku Mačov. Vzhľadom na to, že pozemok, na ktorom budova stojí, je
vlastníctvom Pozemkového spoločenstva Mačov, táto úloha sa bude
realizovať až po zápise budovy Domu smútku do KN v Prievidzi. Obecné
zastupiteľstvo prehodnotilo návrhy Pozemkového spoločenstva Mačov:
- odkúpenie pozemku súčasného cintorína o výmere 5 188 m2 za
trhovú cenu nie je možne akceptovať. Obec za súčasnej finančnej
situácie nemá a nemôže vytvoriť dostatočnú rezervu na kúpu
tohto pozemku.
- návrh na úpravu Všeobecno-záväzného nariadenia obce, aby
úhrada poplatkov za hrobové miesta bola uskutočňovaná do
pokladne Pozemkového spoločenstva Mačov, nie je možne
v praxi uplatniť.
Veríme, že konzultácie s právnikmi ZMOS a odborníkmi RVC Nitra, ale
hlavne konštruktívne jednanie s Pozemkovým spoločenstvom Mačov,
vytvoria podmienky pre samotnú rekonštrukciu Domu smútku ale aj
uplatnenie pasportizácie miestnych cintorínov a uzatváranie nájomných
zmlúv od budúceho roka.
–jd-

Možnosť individuálnej bytovej výstavby patrí
k pomerne horúcim témam v každej slovenskej obci
či meste.
Iniciatíva občanov Mačova na vybudovanie
miestnej komunikácie v časti Prieložky sa stretla
s kladnou odozvou.
V súvislosti s touto požiadavkou bolo písomne
oslovených 101 vlastníkov nehnuteľností. Celkové
vyhodnotenie tejto iniciatívy bude uskutočnené až
po získaní stanoviska správcu Povodia Hornej Nitry
a VÚC
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Čitateľom ponúkame čiastočné výsledky:
doposiaľ bolo doručených na Obecný úrad 57
vyjadrení. Z nich sa súhlasné objavilo v 23
vyjadreniach, stanovisko s podmienkou bolo v 24
vyjadreniach, nesúhlas vytvoriť novú komunikáciu
vyjadrilo 6 vlastníkov, 2 vlastníci zomreli a 2
vlastníci sú neznámi.
–jd-
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Na zlý stav tohto úseku cesty upozornil starosta obce Július Duranzia svojou žiadosťou smerujúcou na Trenčiansky samosprávny
kraj. Po obhliadke zodpovední konštatovali, že pravá strana vozovky hrozí odtrhnutím a následným zosuvom a je najvyšší čas
tento stav riešiť ako havarijný. Krajská samospráva použila na sanáciu cesty (súčasťou je výstavba oporného múru
a odvodnenie) prostriedky zo svojho rezervného fondu (náklady sa vyšplhajú na sumu cca 1,3 mil €). Ochotu a promptnosť
reakcie ocenili poslanci OZ. Aj tu sa ukázalo, že dobrá komunikácia medzi starostom ako predstaviteľom obce a kompetentnými
úradmi prináša zaslúžené ovocie v podobe nielen ochoty, či finančnej dotácie ale konkrétnej práce, ktorej výsledky prospejú
dedine, ľuďom, šoférom.

Návštevníkov víta a ochraňuje
Po 105 rokoch sa dočkala obnovy. 80-ročná pani z našej obce dala peniaze a povedala:
„Zachráňte túto sochu.“
Socha bolestnej Panny Márie nachádzajúca sa na pravej strane cesty pri vstupe do našej obce od
Diviackej Novej Vsi sa dočkala v uplynulých mesiacoch rekonštrukcie. Laické oko si možno
toho nevšimne, ale odborník hneď zbadá, že je ovplyvnená dvomi historickými obdobiami.
Z historických záznamov sa dozvedáme, že v roku 1904 došlo k oprave tejto sochy a postaveniu
nového kamenného piliera a spodnej nadstavbovej časti, za podpory diecézneho biskupa Imricha
Bendeho. V 80-tych rokoch 20. storočia sochu reštauroval tunajší rodák akad. sochár Dušan Hagara.
Socha je staršia o niekoľko storočí – pochádza z roku 1342. Pravdepodobne pochádza z toho
istého obdobia, kedy sa staval v obci kostol, pretože taký istý materiál, z ktorého je vytvorená,
vyvretá hornina tuf, sa nachádza aj na románskej empore kostola.
Preto je socha zaujímavá aj z historického hľadiska – je to románska socha pochádzajúca zo 14.
storočia. Z tohto obdobia sa na Slovensku zachovalo len veľmi málo kamenných plastík.
Pravdepodobne pri svojom vzniku nestála hneď na súčasnom mieste, pretože o tom nie sú žiadne
relevantné záznamy ani na súpise pamiatok.
Opravu bolo možné zrealizovať vďaka prispeniu Obecného úradu v Diviakoch nad Nitricou,
dobrodincom a veriacim. Sochu zreštauroval akad. sochár Albín Okša.
„Sme radi, že sa podarilo nájsť prostriedky a opraviť túto sochu. Je to svedectvo, že mariánska úcta
v tejto farnosti aj medzi predkami bola vždy živá“, pre Slovenský rozhlas povedal pán farár Jozef
Socha nie je len kus kameňa, Petrek.
je to svedectvo viery a vzťahu Panna Mária viedla našich predkov dejinami a chce nás viesť a ochraňovať dnes aj v budúcnosti.
Nech táto socha je pre nás sprítomnením blízkosti Matky Božej.
k panne Márii.
a samozrejme kvalitou genetického materiálu, ktorý v sebe
Starenky z ríše stromov
skrývajú. Medzi 1320 chránených stromov Slovenska patria aj
Už od nepamäti prejavoval človek záujem o stromy.
4 z našej obce (zdroj:enviroportal.sk):
Spočiatku využíval najmä ich priame úžitkové hodnoty.
viac ako 200-ročné lipy pri kostole v Diviakoch nad Nitricou
Poskytovali mu potravu a liečivá, drevo na oheň alebo na
(ekologický význam) a vyše 150-ročná Diviacka gledíčia
výrobu nástrojov a zbraní, stavebný materiál na stavbu
trojtŕňová v Baštianke (ekologický, estetický a krajinársky
obydlia a lodí, surovinu na výrobu hračiek pre deti a ozdôb
význam).
pre ženy. Zároveň mu poskytovali tieň pred páliacim slnkom
Krásna je aj vŕba pri potravinách v Diviakoch nad Nitricou.
a úkryt pred nepriateľom a inou nepohodou.
Vŕba patrí medzi stromy - mágov. Nesie vyššie vedomie o
Stromy, najmä tie staré, sa postupne stávali predmetom kultu.
živote a smrti. Ten to nádherný strom povzbudzuje najmä u
Ako nemí svedkovia minulosti si získavali zaslúženú úctu
citlivých ľudí - senzibilov ich intuitívne vnímanie sveta i
starých národov. Boli uctievané a teda prirodzeným spôsobom
bytostí v ňom. Je to akási
aj chránené. Úcta k nim sa
krásna čarodejnica z ríše
prenášala z generácie na
stromov. Ktovie, aké to
generáciu. Napríklad lipa sa
boli dôvody, prečo
ju
stala symbolom Slovanov,
niekto zasadil páve na toto
dub Germánov a sakura
miesto. Aby ju každý
Japoncov. Niektoré národy
mohol vidieť, aby sa k nej
sveta majú strom v štátnom
každý
mohol
dostať,
znaku, alebo na štátnej
aby...? Možno, že sa raz
zástave, napríklad céder na
zaradí medzi chránené
zástave Libanonu a javor na
stromy, tak ako napr. vŕba
zástave Kanady.
v Čečejovciach
(východ
Stromy nás dokážu zaujať
Slovenska). A možno sa
svojim mohutným vzrastom,
pri čítaní týchto riadkov
veľkým fyzickým vekom,
nájde niekto, kto nám
zvláštnym
habitom
prezradí, kým zasadená,
neopakovateľnej estetickej
kedy a prečo to je práve
hodnoty,
nezvyčajným
vŕba,
ktorá
zdobí
tvarom kmeňa, pestrosťou
centrum našej obce. –gpfarieb kvetov alebo listov
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Každá inovácia či zmena vždy potrebuje finančné zabezpečenie. O tom, že naša obec vie podávať kvalitné projekty, ktoré
pomáhajú v skvalitňovaní života obce, sa obyvatelia presviedčajú na vlastné oči – najnovšie je to pri rekonštrukcii našej školy.
Možnosť získania finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu sme využili opäť. Tentoraz to bola výzva Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 4 Regenerácia sídiel . V súčasnosti je už
spracovaná projektová dokumentácia a predložená žiadosť našej obce o nenávratný finančný príspevok Zmyslom a cieľom tohto
projektu je obnova verejných priestranstiev, zvýšenie ich kvality a bezpečnosti, zlepšenie infraštruktúry obce a jej jednotlivých
častí . Samotný projekt zahŕňa 6 aktivít:
úprava dvoch autobusových zastávok
úprava priestranstva pri kostole
úprava priestranstva pred Kultúrnym domom Mačov
rekonštrukcia priestranstva pred Obecným úradom
rekonštrukcia časti verejného osvetlenia výmenou
v Diviakoch nad Nitricou
svietidiel
obnova chodníka Diviaky nad Nitricou – Mačov
Celkové oprávnené výdavky, vrátane podporných aktivít, predstavujú viac ako 312 tis. eur, z toho spolufinancovanie obce je vo
výške cca 15 tis. eur. Spracovaná projektová dokumentácia a popis projektu vytvárajú dobré predpoklady, aby sme mohli byť
úspešní. Držme palce, aby tento zámer mohol byť realizovaný už v budúcom roku.
–jd____________________________________________________________________________________________________

Vyznáte sa?
Obyvatelia sa väčšinou obracajú na obec so žiadosťami, sťažnosťami. Málokto si ale uvedomuje, že nielen obec má povinnosti, ale
rovnako aj občania majú svoje povinnosti. Sú riešené v Zákone č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení:
prostredia, ekonomických podmienok a na odstraňovaní následkov živelnej
§ 3 Obyvatelia obce
a sociálnych podmienok obyvateľov obce pohromy alebo havárie v obci.
(3) Obyvateľ obce sa podieľa na
(4) Obec je povinná poskytnúť
a sú vykonávané v záujme obce,
rozvoji
a zveľaďovaní
obce
b)podieľať sa na zveľaďovaní a obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú
a poskytuje pomoc orgánom obce.
pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
V súvislosti s tým je povinný:
ochrane životného prostredia v obci,
c)napomáhať udržiavať poriadok živelnou pohromou, haváriou alebo inou
a)ochraňovať
majetok
obce
podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu
v obci,
a podieľať sa na nákladoch obce,
d) poskytovať podľa svojich schopností prístrešie, stravu alebo inú materiálnu
vykonávať menšie obecné služby
- šga možností osobnú pomoc pri likvidácii pomoc.
organizované obcou, ktoré sú určené
na zlepšenie života, životného

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Banky
V našej urbárskej spoločnosti došlo k významným zmenám, o ktorých chceme verejnosť informovať.
Po vypršaní 4-ročného funkčného obdobia výboru pod vedením Ing. Jána Jurenku sa 22. marca 2009 uskutočnilo
valné zhromaždenie podielnikov spoločenstva, na ktorom bol právoplatne nadpolovičnou väčšinou zvolený nový
výbor (v zložení: Maroš Kohút, Jozef Iliaš, Ľudovít Plachý) a dozorná rada (Magdaléna Paprancová, František Iliaš,
Ján Iliaš).
Zmeny boli zapísané v Registri pozemkových spoločenstiev.
Dňa 26. apríla 2009 sa konalo valné zhromaždenie pod vedením Ing. Jána Jurenku, hoci v tomto čase bol
konštituovaným predsedom Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Banky pán Maroš Kohút (deklaratórne
zapísaný Obvodným lesným úradom v Prievidzi do registra rozhodnutím číslo OLÚ 2009/141-1084 zo dňa 23. apríla
2009, právoplatný dňom 22. mája 2009).
Na základe tohto nového valného zhromaždenia a záverov z neho Obvodný lesný úrad v Prievidzi rozhodol o zápise
zmien v Registri pozemkových spoločenstiev tak, že vymazal výbor v zložení: Maroš Kohút... a súčasne zapísal výbor
pod vedením Ing. Jána Jurenku (rozhodnutie číslo OLÚ 2009/161-1472 zo dňa 11. júna 2009).
Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie p. Maroš Kohút ku Krajskému lesnému úradu v Trenčíne. Ten 2. septembra
2009 rozhodol o zrušení rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Prievidzi číslo OLÚ 2009/161- 1472 zo dňa11. júna
2009 a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie z dôvodu pochybnosti o možnosti zvolať
valné zhromaždenie na deň 26.apríla 2009 a tiež pochybnosti o uznášaniaschopnosti zúčastnených podielnikov
(niektoré splnomocnenia Ing. Jána Jurenku boli neplatné, bohužiaľ medzi nimi boli aj dvaja už zosnulí občania). Toto
rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať (citácia z Rozhodnutia Krajského lesného úradu v Trenčíne).
← Komplikovane povedané.
Ľudsky → Nový výbor pod vedením p. Mária Kohúta sa snaží o korektné vzťahy, o čestné a zákon dodržiavajúce
správanie, o postup v prospech členov Urbariátu, o zavedenie poriadku do vyplácania podielov. Dosť bolo napätých
vzťahov, je čas na serióznu spoluprácu. Máme záujem aj o spoluprácu s obcou aj ďalšími organizáciami v obci.
Ústretovú ruku sme podali aj malým pohostením pre občanov po svätej omši na Bankách. Po nej sa konala schôdza
členov Urbariátu, kde odzneli tieto informácie.
výbor Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Banky
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Finalistka súťaže Miss World Slovakia 1997. V tom čase jej túžba byť úspešnou v umeleckej sfére začala nadobúdať reálne
základy. Mgr. art. Petra Pršová, pedagogička Strednej umeleckej školy v Trenčíne, garant odboru Odevný dizajn.
Okrem pedagogickej práce sa venuje aj svojej vlastnej tvorbe,
má za sebou niekoľko výstav v Galérii M. A. Bazovského
v Trenčíne. Viete, že jej prvá samostatná výstava sa konala
v našej obci v rámci cyklu Slovenské Vianoce v roku 1996?
V tom čase bola študentkou Strednej priemyselnej školy
odevnej. Petra je aj autorkou mnohých kostýmov používaných
v rámci Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel na
Bojnickom zámku. Odevná tvorba ju natoľko nadchla, že sa
rozhodla študovať na Akadémii umení v Banskej Bystrici,
Fakulte výtvarných umení (oddelenie voľnej maľby, ateliér
prof. Stanislav Balko). Po jej skončení absolvovala doplňujúce
pedagogické štúdium na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave (doc. Ladislav Čárny). V súčasnosti pripravuje
mladých ľudí na uplatnenie sa v odevnej, umelecko-výtvarnej
a reklamnej tvorbe, v propagačných firmách, módnych
z cyklu Ľadové kvety
a modelingových agentúrach, reklamných agentúrach, aranžérskych a propagačných dielňach, vo vlastných odevných firmách,
dizajnových štúdiách.
foto: archív pp
PozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánkyPozvánky

Cvičme v rytme
Dieťa sa najlepšie učí, keď sa hrá. Práve preto z iniciatívy p. Lucie Petrželovej sa ku koncu minulého školského roka začalo
v telocvični našej školy cvičenie malých detí spolu s rodičmi. Prečo sa k tomu vraciame? Aby sme vás navnadili na jeho ďalšie
pokračovanie. Z dôvodu rekonštrukcie bude cvičenie prebiehať v oboch budovách materských škôlok. Bližšie info nájdete priamo
tam. Hodina cvičenia je vedená tak, aby dieťa zažilo množstvo stimulujúcich výziev a radosti z ich naplnenia. Cvičenia sú
sprevádzané pesničkami a riekankami, čo pozitívne vplýva na vnímanie rytmu a vytvára základ pre hudobné cítenie detí. Pri
cvičení sa používajú rôzne pomôcky – fitlopty, malé lopty, šatky, zvieratká, šmýkačky, kruhy, laná, hudobné nástroje, cvičí sa na
pesničky, riekanky,... Chcete vedieť viac?
Neváhajte a príďte medzi nás: MŠ Diviaky nad Nitricou utorok, MŠ Banky štvrtok, čas je rovnaký: 15.00 – 15.30. text:lp, foto:ah

ZPOZ pri OcÚ v Diviakoch nad Nitricou si vás
dovoľujú pozvať na spomienkové podujatie
Pamiatka zosnulých.
Týmto podujatím si obec pripomína všetkých
našich spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili
v poslednom roku. Pozývame nielen priamych
príbuzných ale aj vás všetkých, ktorí chcete spolu
s nami spomínať na svojich blízkych, priateľov, či
susedov, ktorí už nie sú medzi nami
Myslíme na mŕtvych a želáme si, aby žili.
Pamätajme však, že zomrel len ten, na koho sme zabudli.
Na ľudí, ktorí rozdávali lásku, sa nezabúda...
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Prázdninové mesiace Prázdninové mesiace Prázdninové mesiace Prázdninové mesiace Prázdninové mesiace

Športové popoludnie otvorilo prázdniny
Poslednú sobotu pred prázdninami 27. júna 2009 sa na ihrisku
v Ješkovej Vsi uskutočnilo tradičné Športové popoludnie pre
deti a dospelých. Ešte nikdy sme nezačínali prietržou mračien
ako tento rok. Ihrisko bolo pod vodou a vyzeralo to na vodné
lyžovanie. Ale deti sa nedali odradiť. Vzhľadom na počasie
ich síce prišlo menej ako inokedy, ale dobrú náladu nám dážď
neodplavil. Cien bolo veľa, všetky deti mohli odchádzať
spokojné. Aj tento rok sa bojovalo aj o putovné poháre. Tento
rok titul Najrýchlejšia rodina Diviak nad Nitricou získala
rodina Šimkova, titul Najlepší vajčiak dediny získal Mário
Iliaš a inovovanú disciplínu – vylosovaný bežec cez ihrisko Adamko Mikula. Po skončení súťaží nasledoval 2. ročník
Nonstopvolejbalu. Účasť bola hojná, sily boli vyrovnané.
Vďaka sponzorom, ktorí sa ohlásili priamo na ihrisku, sa
hralo o 30 € za 10 víťazných zápasov za sebou. Tentoraz sa
nepodarilo tých 30€ vyhrať, hoci tím Števka Jurenku k tomu
mal najbližšie. Ako útechu dostali aspoň sladkú odmenu.
Možno nabudúce...
text a foto. zg

O pohár starostu obce
Nepriaznivé počasie prinútilo organizátora TJ družstevník Diviaky nad Nitricou presunúť plánovaný turnaj o týždeň, možno aj
preto sa turnaja zúčastnili len 3 družstvá: Ješkova Ves pod vedením Štefana Jurenku, Banky kaučoval Peter Mikula a Diviaky nad
Nitricou Ing. Marek Vajda. Výsledky uvádza tabuľka:
V zaujímavých zápasoch nebolo núdze o veľmi dobré výkony hráčov.
Diviaky nN - Banky
5:2
Diviaky nN disponovali najväčším počtom hráčov a aj vďaka fyzickému
Ješkova Ves - Banky
7:0
potenciálu zaslúžene zvíťazili. Putovný pohár a vecné ceny pre všetkých
Diviaky nN – Ješkova ves
4:2
účastníkov odovzdal starosta obce Ing. Július Duranzia.
–dd-

Účastníci zájazdu
Spoznávali krásy východného Slovenska. Kultúrna komisia v Diviackej Novej Vsi spolu so speváckym zborom Veritas v prvý
augustový víkend organizovala výlet na východné Slovensko. Jeho účastníkmi sa stali aj obyvatelia našej obce. O dojmy sa podelil
Dalibor Vavro.
„Našou prvou zástavkou bol skanzen vo Vlkolínci. V tejto
krásne horskej dedinke, zapísanej do zoznamu UNESCO,
sme obdivovali domčeky, v ktorých žili naši predkovia.
Súčasťou skanzenu je aj galéria, v ktorej sa nachádzajú
exponáty vyrobené šikovnými rukami miestnych
obyvateľov. Ďalšou zástavkou bolo centrum SpišaLevoča. Prezreli sme si Chrám sv. Jakubamestský farský
kostol, obsahujúci unikátnu zbierku stredovekých
gotických krídlových oltárov, ktorých časť je zahrnutá do
dvoch národných kultúrnych pamiatok. Málokto si
uvedomuje, že zbierkou dvanástich gotických oltárov
vlastnej proveniencie, stojacich zväčša na pôvodných
miestach, sa môže v Európe pochváliť len Levoča a
Bardejov. Ani najväčšie svetové galérie nevlastnia takéto
množstvo gotických oltárov, pričom hlavný oltár je nielen dokonalým umeleckým dielom, ale aj najvyšším gotickým oltárom na
svete. Pri tomto kostolíku nás zaujala aj „klietka hanby“, do ktorej boli zatváraní najmä zlodeji. Ďalšou zástavkou prvého dňa bol
Spišský hrad, ktorý tiež patrí do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je nielen dokladom vývoja architektúry u nás od 12.
do 18. storočia, ale svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre (presne 41 426 m2) sa považuje za jeden z najväčších hradných
komplexov strednej Európy Len zo samotného hradu vidíme jeho nádhernú polohu i krásnu architektúru, pre ktorú sa oplatilo
vynaložiť sily na výstup na hrad. Po prehliadke hradu sme ešte stihli navštíviť aj neďalekú Spišskú Kapitulu, ktorá je mestskou
pamiatkovou rezerváciou. Dominantnou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Je
tu taktiež najstaršia známa románska plastika na Slovensku - Leo albus. Spišská Kapitula dostala prívlastok cirkevné mestečko.
Dnes tu sídli biskup a nachádza sa tu aj seminár na výchovu kňazov. Po namáhajúcom dni sme si išli odpočinúť do penziónu
Podzámkom, odkiaľ bol v noci nádherný výhľad na osvetlený Spišský hrad. Na druhý deň sme sa dostali do metropoly
východného Slovenska, do Košíc. Asi každého zaujala Hlavná ulica, na ktorej sa nachádza aj známa dominanta Košíc Dóm sv.
Alžbety. V tejto gotickej katedrále sme sa zúčastnili na svätej omši. Potom sme si mohli jednotlivo prezrieť pamiatky na tejto
ulici. Každého ohúrili nádherná Spievajúca fontána a zvonkohra. Po ceste z Košíc domov sme sa zastavili ešte v kaštieli Betliar.“
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„Čo k životu najviac treba? Zdravie a kus chleba.“ Slová z úst Aničky Čechovej hneď v úvode programu hádam najlepšie
vystihujú podstatu a úlohu dožinkových slávností. FS Bukovec spolu s DFS Studnička opäť pripravili veľmi pekné podujatie pre
našich občanov. Poďakovanie organizátorom a ich pomocníkom odznelo priamo na ihrisku. My sa pripájame nie pochvalnými
slovami, ale pohľadom objektívu.
text a foto: gp

Diviacke noviny

7

KST Ješkova Ves–Banky na výlete
Aj tento rok sa uskutočnil 29. – 30. 8. 2009 tradičný zájazd
pre turistov aj neturistov. Tento rok našim hlavným cieľom
boli Pieniny. V sobotu nám počasie veľmi neželalo a Tri
koruny sme zdolávali v daždi, ale nedeľa nám to
vynahradila. Plavba na pltiach bola krásna, kto chcel,
nechal sa pekne po pansky zaviezť na koči (veď nie je
všetko len o turistike), hrad Ľubovňa nesklamal
a sprievodkyňa isto dlho spomínala na beťárov z Diviak
a okolia. Klasicky sme s peknými pesničkami v zdraví
docestovali domov. Banujete, že ste s nami neboli? -zg-

Predĺžené prázdniny
Prebiehajúca rekonštrukcia našej školy potešila 200 súčasných žiakov, ktorým nový školský rok začal 2. septembra 2009
v priestoroch Kultúrneho domu a trval presne 45 minút. Potom žiaci odišli oddychovať ešte ďalšie dva dni domov a učitelia
zmenili slávnostný odev za pracovný. Namiesto pier vzali do rúk metly, handry, drátenky, aby pripravili triedy, chodby a šatne pre
riadnu výučbu. Rekonštrukcia ešte nie je na konci, no i tak už vidieť zmeny – nové okná, dvere, linoleum, žiacke lavice a stoličky,
skrine, podlahy na chodbách, vymaľované triedy, vonkajšia fasáda. Radikálna zmena čaká aj telocvičňu. Výmena všetkých okien
v hlavnej budove za nové „zapríčinila“ neplánovanú rekonštrukciu budovy družiny – vďaka dobrému plánovaniu a rýchlemu
riešeniu boli všetky plastové okná použité práve v tejto budove.
Žiaci sa o zmenách presviedčajú každý deň a rodičia tak uvidia na plenárnom zasadnutí rady rodičov či na už tradičnej tekvicovej
show.
Všetko to začalo 13. júla 2009:
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Čo s papierom ?
Otázka, ktorú rieši takmer každá
rodina v obci. Do schránok denne
pribúda
množstvo
letákov,
objednávame si pizzu, kupujeme
novú práčku, televízor, počítač.
Všade okolo nás je papier –
v rôznych podobách.
Čo s ním?
Zapáliť? Keby poriadne horel!
V zime to ešte ako tak ide, ale čo
v lete, keď nekúrime? A tie časopisy
aj tak zle horia. Najlepšie bude
„šmariť to“ cez plot školy. No a čo,
keď zmokne, nemali mať bránu
zamknutú. Vraj neberú
kartóny! Ešte si budú
vyberať!? Nech sú radi,
že im papier dáme.
Dostanú za to pekné
peniaze, no nie? Takéto
a podobné reči sa ste
možno počuli aj vy
niekde na ulici, či
u susedov na návšteve
alebo
v jednom
z
reštauračných zariadení
v obci. Veľmi nás trápi,
že
pojem triedenie
odpadového materiálu
niektorí naši občania
chápu ako rýchlo sa ho
zbaviť, preč z môjho domu, dvora.
Naša škola poskytuje občanom
službu – zbiera papier, ktorý
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následne putuje do Zberných surovín.
Nie je to také jednoduché akoby sa na
prvý pohľad zdalo. Podmienkou

odvozu je, aby papier nebol
mokrý, kartónový a bol riadne
poviazaný. Mnohokrát ráno pri
príchode
do
školy
našli
zamestnanci školy za plotom
nahádzané prázdne kartónové
krabice – tak, to vidíte na
obrázku.
Ich majiteľ sa vždy dá podľa
nápisov na škatuliach ľahko
identifikovať .

rodičmi a inou rodinou snažia triediť
papier, následne do priniesť do školy,
aby mohol byť ďalej recyklovaný.
Škola v tomto smere vychováva a robí
osvetu. Preto, ak sa chcete zbaviť
nepotrebného papiera, venujte pozornosť
nasledovným riadkom:
- v tomto školskom roku sa papier zatiaľ
nezbiera, pretože nie je odberateľ
- v prípade akejkoľvek zmeny budú
rodičia informovaní prostredníctvom
žiackych knižiek, ostatní občania cestou
obecného rozhlasu
- riadne zaviazané balíky novín, kníh,
časopisov ale nie kartónov stačí priniesť
do školy v čase medzi 7.00 – 14.00
- v prípade dovozu mimo určených hodín
treba sa dopredu ohlásiť na telefónnom
čísle školy 5646097
- v žiadnom prípade nenechávajte papier
pohodený za plotom, resp. v areáli školy
bez ohlásenia v ekonomickom oddelení
školy

Našťastie, „uvedomelých“ nie je veľa.
Strpčujú však pocity žiakov, ktorí sa
spolu so svojimi rodičmi, starými

text a foto:gp
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Spoločenská rubrika (od 28. 2. 2009 do 23. 6. 2009):
úmrtie: U
Ladislav Hanák, Helena Kaňová
Miroslav Dodok

jubilanti:
70 rokov:

narodenie:

Lucia Juríková, Elizabeth Čiková
Noemi Čechová , Radka Bieliková

z našej obce sa odsťahovali:
Jana Dingová, Patrik Dinga,
Michaela Hoštáková,
Martina Miniková, Romana Miniková,
Zuzana Halmová

sobáše:
Michaela Janíková - Miroslav Hošták
Marcel Jančo - Adriána Buková

do našej obce sa
prisťahovali:
Peter Kohút
Ľubica Kohútová
Tereza Kohútová

??????????????????????????????????????????????????

Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase, a preto je aj na vás,
aby toto svedectvo bolo čo najúplnejšie. Ďakujeme. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu
Diviacke noviny gabikapa@post.sk, resp. obec@diviaky.sk alebo ich osobne prineste na Obecný úrad. Tešíme sa na
prispievateľov zo všetkých častí obce. Uzávierka ďalšieho - vianočného - čísla je 25. novembra 2009.
Chcete popriať niekom známemu, priateľovi, príbuznému príjemné Vianočné sviatky? Môžete tak urobiť
aj cestou Diviackych novín. Stačí text označený menom autora a adresátom doručiť na Obecný úrad.
V najbližšom vianočnom čísle novín bude vyčlenený priestor na zverejnenie vašich blahoželaní.
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