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800 rokov nie je každý deň

V živote každého sú chvíle, keď pochybujeme o tom, či sme všetko urobili správne,
či sme svoju energiu nedali do niečoho, čo sa stráca bez odozvy. Je teda aktuálne na
chvíľu sa pozastaviť. Jubileum našej obce pomaly prikrýva prach dejín.
Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o časti Diviaky nad Nitricou sme si
pripomenuli cez prácu našich ľudí, ktorí prispeli k spoločnému dielu a budovaniu obce.
História bola publikovaná v Diviackych novinách a bola tiež súčasťou všetkých
významných kultúrno-spoločenských podujatí v tomto roku. Na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sme popri prezentácii významných medzníkov v živote našej
obce do Pamätnej knihy zaznamenali mená, ku ktorým pribudli podpisy: Ladislava
Kováča, Antona Blahu, Jozefa Čecha, Štefana Oberta a
Vladimíra Hronca. Mená tých, ktorí svojím umom
a celoživotným dielom prispeli k budovaniu našej obce. Prierez ich života v plnej nahote ukázal, že aj
napriek zložitému vývoju si dokázali zachovať svoj charakter a identitu.
Potešilo nás, že pozvanie na 800. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci a 13. ročník
Dožinkových slávností prijali nielen naši občania, ale a j mnohí ďalší z blízkeho, či vzdialeného
okolia. Vysoko oceňujeme účasť vzácnych hostí. Slávnostnú svätú omšu dopoludnia celebroval
nitriansky biskup p. Mons. Viliam Judák. Práve jeho účasť dala našim oslavám ten správny punc.
Osobné stretnutie a neformálna diskusia s Jeho Exelenciou otcom
biskupom zostanú trvalo v našich mysliach a srdciach.
Popoludní po slávnostnom otvorení a vystúpení súborov sa
prihovoril aj podpredseda NR SR a predseda strany Smer – Sociálna
demokracia, p. Róbert Fico. Jeho účasť bola zo strany účastníkov osláv vysoko ocenená a
svojím vystúpením prispel k dobrej atmosfére osláv. Rovnako príjemná atmosféra bola aj pri
neformálnej diskusii s hosťami a poslancami OZ.
Ďakujeme všetkým organizátorom a sponzorom za pomoc a podporu tejto slávnosti.
Poďakovanie patrí FS Bukovec, DFS Studnička, ZPOZu, FS Hájiček, FS Nevidzianka,
Farskému úradu, p. Štefanovi Gamanovi - organizátorovi turnaja v kopaní jedenástok,
poslancom OZ, pracovníkom Obecného úradu a Drobnej prevádzky a ďalším. Osobitne chceme
poďakovať za darčeky pre našich vzácnych hostí od p. Tibora Turcera, p. Eleny Mišejovej, p.
Ľubky Lomnickej a mnohých ďalších spoluobčanov.
-jd- foto: km,fú

Jedenástky aj napriek počasiu úspešné

Oslavy výročia založenia obce
pokračovali v nedeľu súťažou
v kopaní jedenástok. Prihlásených
bolo 38 strelcov a 70
zaplatených kopov. ,,Euráče“ sa
delili medzi najlepších strelcov
a brankárov. Zdôrazniť treba
najmä výkony oboch brankárov,
ktorí chytali vo veľmi ťažkých
podmienkach - v rozbahnenom
teréne. Stretla sa skúsenosť
Miloša Kohúta a mladosť Sama
Ševčíka. Ich súboj skončil 20:25
chytených jedenástok, ale výkon
bol veľmi vyrovnaný. Športové zápolenie neschladil ani dážď, ktorý do súťaže zasiahol. Diváci si mohli vychutnať výborné športové výkony.
Súboj strelcov skončil až v 12. kole víťazstvom Roba Sýkoru, na druhom mieste skončil Vlado Mavler a tretí bol Ivan Turčan. Ešte raz
gratulujeme a možno o rok pokračujeme. Na obrázkoch brankári a víťazní strelci.
-text a foto: -šg-
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Rok 2007 – pomáhajú dotácie
Prvý rok volebného obdobia z pohľadu finančnej situácie bol vcelku stabilizovaný. Dotácie v celkovej výške 1 734 000 Sk
pomohli zabezpečiť výmenu úsporných svietidiel verejného osvetlenia, dofinancovať plynofikáciu ZŠ s MŠ a realizáciu výstavby
viacúčelového ihriska vo výške 1 mil. Sk. Pozitívom bolo aj splatenie úveru vo výške 500 tis. Sk.
Najväčšou akciou bola výstavba viacúčelového ihriska v časti obce Ješkova
Ves – Banky. Vybudované ihrisko zabezpečuje kvalitnú hraciu plochu pre
mladých ale aj starších ľudí, ktorí chcú športovať. Je potešiteľné, že od jeho
otvorenia v októbri 2007 je o toto ihrisko a jeho okolie dobre postarané zo strany
poslancov a členov miestnych výborov, ale aj ďalších občanov z tejto časti obce.
V plnej miere sa využívali služby obecnej Drobnej prevádzky, ktorá pomáhala
pri zabezpečení ďalších aktivít: - vybudovanie prístrešku Domu smútku v časti
obce Ješkova Ves, kde boli akceptované pripomienky poslancov a občanov
k rozšíreniu tohto prístrešku, oprava oplotenia areálu cintorína v časti obce
Somorova Ves s osadením vstupných brán, údržba a opravy
miestnych
komunikácii v jednotlivých častiach obce.
Havarijný stav ústredného kúrenia Kultúrneho domu v Diviakoch nad
Nitricou vyžadoval jeho celkovú
rekonštrukciu, zahájená bola výstavba
parkoviska pri miestnom kostole v Diviakoch nad Nitricou, úprava knižnice, oprava osvetlenia detského ihriska v časti obce
Mačov, oprava Obecného domu v časti obce Banky.

Rok 2008 – finančne najlepší

Výrazné prekročenie v príjmovej časti o viac ako 2 mil. Sk ovplyvnili získané dotácie (celková výška 677 000 Sk) na opravy
miestnych komunikácií po povodni v časti obce Mačov, na opravu KD v Diviakoch nad Nitricou, na verejné osvetlenie a na
nákup športových potrieb. Príjmovú časť pozitívne ovplyvnil aj vyšší výnos podielových daní pre obce na originálne kompetencie
a opatrovateľskú službu, ale aj získané finančné prostriedky cestou ZŠ s MŠ v dohodovacom konaní na KŠÚ Trenčín a dotácia na
spoločnú obecnú knižnicu.
V tomto roku mali prioritu opravy a údržby nehnuteľností obce, a to najmä domov smútku. V časti Ješkova Ves bola
zabezpečená úprava vonkajších priestorov, vstupnej brány a doplnenie vnútorného vybavenia, v časti Banky výstavba prístrešku
podľa projektovej dokumentácie pri akceptovaní pripomienok poslancov a občanov, v časti obce Mačov bola vypracovaná
projektová dokumentácia p. Ing. Borodovčákom, v Diviakoch nad Nitricou čiastočná oprava fasády a v časti Somorova Ves bolo
zabezpečené vybavenie domu smútku chladiacim boxom. V priebehu roku boli vytvorené podmienky na realizáciu zlúčenia troch
miestnych knižníc a školskej knižnice do obecnej knižnice. Aj keď sa tento krok stretol s nevôľou niektorých ľudí, s odstupom
času môžeme konštatovať, že knižnica pod vedením p. Eleny Mišejovej má dôležité postavenie v živote našich občanov všetkých
vekových kategórií.
Na obecnom úrade si svoju úlohu plní nová rozhlasová ústredňa. Ďalšie dotácie umožnili zabezpečiť výmenu troch vchodových
dverí a výmenu dverí a okien v severnej časti Kultúrneho domu v Diviakoch nad Nitricou. Z vlastných zdrojov bola zabezpečená
renovácia podlahy - parkiet a kompletná revízia rozvodov elektrickej energie Kultúrneho domu Mačov. Údržba miestnych
komunikácií predstavovala bežnú údržbu a nevyhnutné opravy, účelová dotácia bola použitá v časti Mačov na opravu „priepuste“,
na opravu asfaltových plôch a vyčistenie rigolu miestnej komunikácie nad cintorínom. V ostatných častiach obce boli opravené
výtlky na miestnych komunikáciách a upravená cesta pred Kultúrnym domom v Diviakoch nad Nitricou. V tomto roku bolo
dokončené parkovisko pri miestnom kostole. Obecné zastupiteľstvo schválilo spracovanie predprojektovej štúdie a geometrického
plánu lokality Kalinovská pre získanie pozemkov pod miestne komunikácie a inžinierske siete.

Rok 2009 - krízový
Dopady finančnej a hospodárskej krízy negatívne ovplyvňovali výšku výnosov z podielových daní Plánované zámery boli
postupne plnené opäť vďaka získaným dotáciám (vo výške 470 000 €), ktoré umožnili realizovať prestrešenie budovy a úpravu
čelnej fasády Obecného úradu, výmenu plastových okien v KD v Diviakoch nad Nitricou - južná časť.
Z vlastných zdrojov bolo zakúpené nákladné vozidlo Liaz – kontajner, budovanie chodníka v časti obce Banky a dokončenie
úpravy vonkajšej fasády na budove obecnej knižnice – bývalých školských dielní.
Celkové príjmy v tomto roku boli napriek týmto skutočnostiam najvyššie (príjmová časť rozpočtu plnená na 163 %), hlavne
z dôvodu získania nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu budovy a telocvične našej školy. Podiel obce na
spolufinancovaní tejto akcie predstavoval len 5%. Podpisom zmluvy v júni 2009 začali náročné práce, ktoré boli na hlavnej
budove ukončené v priebehu jesene. Vyučovanie v nastávajúcom školskom roku to neovplyvnilo.
Pozemky v lokalite Kalinovská začali nadobúdať reálnejšie tvary vďaka vypracovaniu projektovej dokumentácie potrebnej pre
stavebné povolenie. (pokračovanie na strane 3)

Rok 2009 – krízový

(pokračovanie zo strany 2)

Obec reagovala na výzvu v možnosti vypracovať projekt na Obnovu verejného
priestranstva obce, ktorý musel spĺňať vopred stanovené kritériá. Vybraných bolo
celkom 6 aktivít:
1. Úprava priestranstva obce Diviaky nad Nitricou v časti pri kostole (chodník – stavba
nového, výsadba novej verejnej zelene, stavba nových prvkov drobnej architektúry).
2. Obnova priestranstva pred Obecným úradom v Diviakoch nad Nitricou (chodník –
stavba nového, výsadba novej verejnej zelene, stavba nových prvkov drobnej
architektúry).
3. Obnova chodníka v časti Diviaky – Mačov (rekonštrukcia existujúceho).
4. Udržiavacie práce a úprava zastávok v obci Diviaky nad Nitricou (výmena autobusových zastávok v Diviakoch nad Nitricou
oproti COOP Jednota a v časti obce Mačov).
5. Úprava priestranstva v časti obce Mačov pred kultúrnym domom (výsadba novej verejnej zelene, stavba nových prvkov
drobnej architektúry).
6. Verejné osvetlenie – rekonštrukcia existujúcich svietidiel. Posúdenie bolo úspešné v mesiacoch september – október roka 2009.

Rok 2010 - najzložitejší
Výpadok z podielových daní v tomto roku je veľmi výrazný. Nie je možné ho nahradiť žiadnym iným spôsobom, len dotáciou zo
štátneho rozpočtu. Do akej miery sa podarí Združeniu miest a obcí SR obhájiť oprávnené požiadavky obcí na ich na
dofinancovanie, je momentálne predčasne hovoriť.
Stav v plánovaných úlohách pre tento rok je nasledovný:
- projekt Obnova verejných priestranstiev obce sa v tomto období realizuje súčasne vo všetkých šiestich aktivitách. Jeho
financovanie je zabezpečené nenávratným finančným príspevkom z eurofondov (cca 300 000 €). Obec sa podieľa na
spolufinancovaní podielom 5% (15 000 €).
- IBV Kalinovská – stavebné konanie prebehlo oneskorene v priebehu mesiaca júla 2010 z dôvodu nefunkčnosti riadiacich
orgánov Slovenského pozemkového fondu Bratislava (od roku 2009). Preto nebolo možné skôr majetkovo - právne vysporiadať
pozemok pod miestnou komunikáciou pri ZŠ. V súčasnosti sa spracováva realizačná dokumentácia na vybudovanie rozvodov
vysokého, nízkeho napätia a trafostanice. Táto bude kompletne odovzdaná SSE a.s. Žilina, aby sa mohlo začať budovanie
inžinierskych sietí.
- schodisko na Obecný úrad je po stavebnej stránke dokončené, povrchová úprava stupňov a výmena posledných drevených dverí
zostáva nedokončená. Ich realizácia bude zabezpečená postupne podľa finančných možnosti obce.
- je ukončená úprava fasády južnej časti budovy Ocú a KD.
- chodník na cintoríne v Diviakoch nad Nitricou je zrealizovaný, úprava jeho okolia závisí od finančných možností obce.
- s uskutočnením úprav Domu smútku Mačov z dôvodu výpadku podielových daní nemôžeme v tomto roku uvažovať.
- využitie budovy bývalej ZŠ Banky: snahu obce využiť priestory pre našich obyvateľov sa nepodarilo uskutočniť. Záujem
vybudovať penzión neziskovou organizáciou Spokojnosť v roku 2008, či Ing. Klukom a spol. v roku 2010 stroskotal na nesplnení
kritéria minimálne 5 000 obyvateľov žijúcich v obci prípadne v regióne a na ich neúspešnom pokuse o získanie potrebných
finančných prostriedkov na odkúpenie a celkovú rekonštrukciu.

Slovo na záver Slovo na záver Slovo na záver Slovo na záver Slovo na záver Slovo na záver
Pri hodnotení základných úloh nie je možné podrobne rozobrať aj ďalšie úlohy pri údržbe verejných priestranstiev, cintorínov,
miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, pri vývoze komunálneho odpadu, pri likvidácii divokých
skládok. Svoje opodstatnenie by malo hodnotenie na úseku kultúry, sociálnej oblasti, športu, požiarnej ochrany a ďalších. Svoje
miesto v hodnotení má aj ZPOZ, ktorý v obci aktívne pracuje už 57 rokov, ale aj významné výročia v našej obci. V tejto súvislosti
sa chceme zmieniť o oslavách 660. výročia prvej písomnej zmienky časti obce Somorova Ves, samozrejme aj osláv 800. výročia
prvej písomnej zmienky Diviaky nad Nitricou, 50. rokov základnej školy, 15. rokov FS Bukovec, ale aj ďalších osláv konaných
v jednotlivých častiach obce. Tieto kultúrno-spoločenské aktivity môžeme oprávnene hodnotiť ako úspešné a pre obec prospešné.
Pri čítaní takýchto hodnotení býva obvykle veľa komentárov, pripomienok, názorov a nezodpovedaných otázok. Dôvodom je
spravidla skutočnosť, že nepoznáme základné pravidlá, podmienky, či kritériá pri zostavovaní rozpočtu, pri spracovaní projektov a
pri samotnej realizácii. Blížia sa komunálne voľby a to je najvhodnejší čas si tieto nezrovnalosti vydiskutovať na predstavovaní
kandidátov na starostu obce, ale aj poslancov OZ, predstaviť svoje programy, ciele, ale aj spôsoby ich naplnenia.
- jd-, foto: gp
Vyzývame všetkých kandidátov do orgánov samosprávy obce, aby sme zorganizovali jedno spoločné predstavovanie
kandidátov a na tomto prezentovali občanom otvorene a pravdivo svoje názory, ciele či predsavzatia v ďalšom volebnom období.

Každá časť našej obce žila a žije denno-dennými starosťami, radosťami, problémami, boliestkami, prácou,
zábavou,... Keby sa o živote v nich písalo, vzniklo by zaujímavé čítanie.

„Minikronika“ MV Banky a MV Ješkova Ves

Činnosť týchto dvoch miestnych výborov je úzko spätá. Dôkazom sú aj spoločné záujmy pri dobudovávaní miestneho
multifunkčného ihriska, spoločná kultúrna, spoločenská a športová činnosť. Oba výbory sa podieľajú na organizovaní fašiangov,
Dňa susedov, MDD, športových aktivít...
Ale to by bolo málo. Cieľom je predovšetkým uspokojivý chod obce pre všetkých občanov. Možno niektorí z vás môžu povedať,
že sa mohlo spraviť viac. Avšak vždy sme boli zástancami priorít v obci a vychádzali sme z možností a prostriedkov obce.
Vystupovali sme ako poslanci Diviak nad Nitricou, tak ako sme boli zvolení, a nielen ako zástupcovia našich dvoch dedín, ako
sme niekedy boli obviňovaní.
A čo sa podarilo v našom volebnom období v Ješkovej Vsi a Bankách?
ü bol zachovaný pravidelný zber komunálneho odpadu a separovaný zber, čo nebolo jednoduché, ale pre mnohých
automatické - málokto si uvedomuje, že tieto služby 50% dotuje obec
ü urobili sa opravy a údržba miestnych komunikácií, aj keď vidíme ešte mnohé rezervy a nielen u nás
ü prebehla výmena svietidiel verejného osvetlenia a údržba miestneho rozhlasu - vďaka bezchybnému servisu p. Miroslava
Janču
ü vybudoval sa prístrešok pri Dome smútku v Ješkovej Vsi (r. 2007), úprava brány a prístupu (vďaka pochopeniu vlastníkov
susedných nehnuteľností), elektrické zvony v Dome smútku (vďaka bezplatnému servisu p. Milana Vajdu)
ü vzniklo viacúčelové ihrisko (r. 2007), osadenie obrubníkov, vybudovanie chodníka, vybudovanie vodovodnej prípojky,
osadenie basketbalových košov, úprava terénu, navážka brehov, oprava striech, podláh v unimobunkách, pravidelná údržba
areálu (kosenie, vyhrabávanie, odpratávanie snehu, polievanie klziska a pod.)
ü uskutočnila sa oprava zábradlia na mostoch a na miestnych tokoch (a to aj na štátnej komunikácii a na štátnych vodách)
ü rozšírila sa elektrická sieť pre novostavby (Dodok, Motúz a pod.)
ü zlikvidovala sa divoká skládka v Jelšinách
ü vykášalo sa pravidelne okolo ciest, pri potoku, okolo ihriska, v okolí cintorínov
(3 - 4x ročne)
ü odstránili sa smreky pri predajni Jednota Banky, vybudovalo sa parkovisko
ü vysporiadala sa pri obchode parcela č. 580/3 od štátu do majetku obce
ü vybudoval sa prístrešok pri Dome smútku na Bankách (r.2008)
ü odvodnilo sa priestranstvo pred bránou cintorína na Bankách, vybudoval betónový
rigol s osadením mreží - od Breziny
ü podarilo sa zachovať prevádzku MŠ v obci Banky i napriek nepriaznivej
ekonomickej situácii celej samosprávy SR (nenájdete obec s cca 1800 obyvateľmi, ktorá má dve MŠ)
ü vybudoval sa chodník od mosta k potravinám na Bankách a ďalšie.
Čo sa nepodarilo? Nepodarilo sa doriešiť aktuálny problém s baňanskou školou. Žiadosti o jej prenájom alebo predaj síce boli, ale
ani jedna sa neukázala reálnou, čo zbrzdilo ďalšie nakladanie s týmto majetkom.
Treba pripomenúť, že sa nám podarilo veľa vecí spraviť aj svojpomocne a chceme sa poďakovať touto cestou všetkým, ktorí
pomáhali aj na mnohých brigádach (najmä pri dobudovaní viacúčelového ihriska a podujatí na ňom organizovaných). V Ješkovej
Vsi a v Bankách ešte stále žije určitý duch súdržnosti, ktorý nám naše „poslancovanie“ uľahčoval. Hoci ako všade, nič nejde bez
problémov. Nie je vždy ľahké vyhovieť požiadavkám občanom, nie sme všemocní a treba vždy ostávať v realite a najmä
gazdovať realisticky. To sme hádam splnili. Myslíme si, že obec sa vždy snažila riešiť najdôležitejšie problémy a pomáhať, kde
bolo najviac treba. V tomto bude hádam pokračovať aj v budúcom volebnom období. Treba si v ďalšom volebnom období
uvedomiť, že ani tieto skromne vymenované aktivity nemuseli prejsť pri hlasovaní v Obecnom zastupiteľstve v Diviakoch nad
Nitricou, za čo ďakujeme starostovi obce a ostatným poslancom OZ. Poslanci z týchto častí obce recipročne schvaľovali uznesenia
prospešné pre celú obec. To bol súlad, spolupatričnosť, a tak by to malo byť ...
Poslanci OZ v Diviakoch nad Nitricou: PaedDr. Štefan Gaman, Tibor Turcer, Ing. Alena Vajdová, Marian Caňo ml., foto: -gpVyznáte sa? Na tému Miestny potok
V dnešnej dobe plnej záplav sa s obavami pozeráme na dlhšie
trvajúce dažde, pretože aj cez náš kataster tečie viacero
vodných tokov. Pri niektorých domoch je potok v ich tesnej
blízkosti, samozrejme z toho vyplývajú aj väčšie obavy. Sú
požiadavky na ich čistenie a predchádzanie zaplaveniu. Potok
nie je majetkom obce, preto jeho vykášanie a údržba je
dobrou vôľou a ústretovosťou voči občanom zo strany
predstaviteľov obce. Samozrejme, týmto činovníkom záleží
na tom, aby sa obyvatelia cítili bezpečne. Je jasné, že Povodie
Váhu má v dnešnej dobe iné priority ako je náš potok. Treba
poďakovať ľuďom, ktorí dovidia ďalej ako po svoju
bráničku, a keď nestačili sily alebo prostriedky obce, sami sa
postarali o vykášanie a čistenie pred svojimi domami a na
brehoch miestnych potokov.

Sme radi, že veľa ľudí to chápe a sami sa snažia predchádzať
problémom, ktoré by mohli vzniknúť. .Nestačí, keď údržbu spraví
jeden „sused“ potoka a druhý ho nechá zanesený. Je to o solidarite
a dobrých susedských vzťahoch. Čo sa týka tejto údržby, chceme
znova pripomenúť Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:
Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc
orgánom obce. Je povinný ochraňovať majetok obce a podieľať sa na
nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou,
ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia,
ekonomických podmienok obyvateľov obce a sú vykonané v záujme obce,
podieľať sa na zveľaďovaní a ochrane životného prostredia
v obci, napomáhať udržiavať poriadok v obci, poskytovať podľa
svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní
následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

Takto hovorí zákon. Koľkí z nás sa ním riadia?

-zg, šg-

Žijú medzi nami

Hoci Milan Lomnický od roku 1989 žije so svojou rodinou
v Prievidzi, ale kontakty s ľuďmi z našich obcí sú veľmi časté. Dňa 17. marca 1995 na
ustanovujúcej schôdzi Odboru Klubu slovenských turistov Ješkova Ves - Banky bol
zvolený za predsedu klubu. Klub pod vedením Milana Lomnického silou magnetu
priťahuje k sebe nových a nových členov preto, lebo aktivity klubu sú širokospektrálne.
Okrem rozvoja klubu KST Ješkova Ves – Banky sa venuje aj rozvoju svojej osobnosti.
Nezaháľa, nelení a územia, ktoré prejde vlastnými nohami a zočí vlastnými očami, značí
a zaznamenáva na papier. Prečo? Preto, lebo absolvoval základný kurz značkárov a od
roku 1999 je inštruktorom značenia.
Od toho času nadobudol ďalšie kvalifikačné stupne v značení, stal sa Cvičiteľom pešej
turistiky. Je držiteľom Výkonnostného odznaku lyžiarskej turistiky, Turistom SR
II. stupňa. Spracoval a vyznačil mnohé lyžiarske trasy v regióne Prievidza (Cigeľský
okruh, Cigeľ - Handlová, Vyšehradské sedlo – Remata). Spracoval turistický obsah máp
– Mapy Vtáčnik, Strážovské vrchy, Kremnické vrchy pre VKÚ Harmanec, Shocart. Absolvoval školenie spracovania
turistických máp systémom GPS. Od roku 1999 zastáva post predsedu Komisie značenia RR KST Prievidza a od roku 2001 je aj
podpredsedom Regionálnej rady KST Prievidza. Raz za čas vyjde do prírody ako cykloturista. Je členom Slovenského
cykloklubu, spoluautorom a realizátorom cykloprojektu Bojnický okruh v dĺžke 420 km.
Mnohí z našej obce sa o jeho aktivitách dozvedajú po prvýkrát. Jeho koníčky sú symbiózou určitých vedomostí, skúseností,
stáleho objavovania prírodných krás, zdolávania terénnych prekážok, dobrej kondície a fyzickej zdatnosti. K jeho osobe
neodmysliteľne patrí skromnosť. Želáme mu ešte mnoho turistických kilometrov s rodinou a priateľmi.
-rr-

Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou informuje
Keďže je október Mesiacom knižníc, pripravila knižnica nasledovné podujatia v jej priestoroch:
• ,,Hľadáme stratenú rozprávku“- stretnutie detí z MŠ.
• ,,Moja najobľúbenejšia rozprávková postava“ – maľovanie rozprávkových bytostí
v areáli knižnice.
• „Poskladaj si abecedu“ alebo ,, Pasovačka prvákov za čitateľov knižnice“oboznámenie najmladších žiakov s priestormi knižnice.
• Návšteva knižnice žiakmi školy – oboznámenie sa s dielom a prácou kodifikátora
spisovnej slovenčiny, politika, básnika publicistu Ľ. Štúra, pochádzajúceho
z neďalekého Uhrovca. Pripomíname si jeho 195. výročie narodenia.
•
Mesiac október je aj ,,Mesiacom úcty k starším“, preto pozývame našich seniorov
dňa 25.10.2010 do priestorov knižnice na posedenie pri knihe a rozprávanie sa
o možnostiach vzdelávania kedysi a dnes.
Srdečne Vás všetkých pozýva a teší sa na Vašu účasť vedúca knižnice.
text a foto: -em-

PozývameVásPozývameVásPozývameVásPozývameVásPozývameVásPozývameVásPozývame

30.10.2010
od 13,00 Pamiatka
zosnulých – spomienkové
stretnutie v Domoch
smútku
27.11.2010 Voľby do samosprávy

18.11.2010 16,00 hod
Aktív dôchodcov
(Stretnutie občanov nad 70 rokov života)
19.11.2010 16,00 hod
Slávnostné ocenenie darcov krvi
17,00 hod
Stretnutie jubilantov SD COOP Jednota
21.11.2010 15,00 hod
"Na posiedke u starej mamy" (program
FS Bukovec)

10.12.2010
Rozprávkové Vianoce –
podujatie ZŠ s MŠ
15.12.2010 –22.12.2010
Čaro Vianoc –
vianočná výstava na
hlavnej chodbe ZŠ s MŠ

Referendum b olo neplatné. 18 . s eptemb ra 201 0 o 22 ,35 hod
okrs ková kom is ia pre refendum o priebehu a výs ledku
hlasovania v okrs ku č.2 (B anky – Ješkova Ves) a o 23 ,0 0 hod
okrs ková kom is ia v okrsku č.1 (Diviaky nad Nitricou – Mačov –
Som orova Ves) zhodne konš tatovali, že referend um v našej
ob ci bolo neús peš né. Vy jad riť s voj názor na 6 otázok priš lo
29 6 z 148 7 oprávnený ch voličov. Je to dob ré, či zlé?
Na to si m usí vo s vojom s vedom í odpovedať každý z nás . –g p-

Zo zápisníka KST Ješkova Ves – Banky

28. - 29. augusta 2010 sa uskutočnil tradičný zájazd KST Ješkova Ves - Banky. Turistickým cieľom boli Nízke Tatry - Čertovica,
Ďumbier, Chopok. Sobota sa na turistov veľmi mračila a predpovede počasia nesľubovali nič lepšie. Nádej na príjemne strávený
deň sľuboval zvolený náhradný program.
Chtiac-nechtiac turistická trasa viedla do skanzenu Vlkolínec. Vlkolínec sa
nachádza vo vnútorných Západných Karpatoch, v pohorí Veľká Fatra, vo výške
718 m. n. m., pod vrchom Sidorovo. Vlkolínec bol v roku 1993 zapísaný do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako unikátny krajinno –
sídelno - architektonický komplex. Všetci vzhliadli expozíciu kultúry bývania
vo Vlkolínci - „Roľnícky dom“ Liptovského múzea. Vlkolínec je
najzachovalejšia rezervácia
ľudovej architektúry na
Slovensku. Čisto drevená obec
ako jediná obec na Slovensku
nie je narušená novou
výstavbou. Dominantou obce
je drevená zvonica. V obci je
45 pôvodných stavieb ľudovej architektúry. Je to živý skanzen slovenského
horského bývania na pôvodnom mieste. Za SNP pri útoku SS divízie bola časť
obce vypálená, zhorelo 13 domov. Jediná murovaná stavba v obci je kostolík
Navštívenia Panny Márie z roku 1875.
Ďalšou zastávkou bolo archeologické múzeum v prírode Havránok.
Táto národná kultúrna pamiatka sa rozprestiera na vrchu Havránok nad vodnou
nádržou Liptovská Mara. V 11. až 15. storočí tu stál slovanský drevený hrádok
opevnený palisádami. Stavby obydlia, obetiská, pec a rôzne predmety boli čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické
múzeum v prírode. Ďalej sa tu nachádzajú rekonštrukcie keltských stavieb, rekonštruovaná laténska hradba a brána, stredoveká
obranná priekopa, most, dláždené nádvorie a suterén drevenej, obytnej veže, rekonštruuje sa stredoveký kostol. Havránok bol
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1967.
Cesta pokračovala k evanjelickému artikulárnemu kostolu Svätý kríž.
Bol postavený v obci Paludza a po jej zatopení pri budovaní Liptovskej Mary
bol premiestnený do obce Svätý Kríž. Pochádza z roku 1774 a je to jedna
z najväčších drevených stavieb v Európe. Kostol má krížový pôdorys a jeho
kapacita je 6000 osôb. Artikulárne kostoly nemohli mať vežu so zvonom a pri
ich výstavbe sa nemohlo použiť železo ani kameň a stavať sa mohli len mimo
hraníc obcí. Ubytovanie po náročných prehliadkach čakalo na turistov
v Jasnej. Krásna hora prekvapila množstvom rýdzikov a malebným horským
plesom.
Nedeľa bola prívetivejšia a umožnila turistický výstup na Chopok. Túra bola
zvládnuteľná. Dôkazom je aj vekové rozpätie medzi najmladšou turistkou
Johankou a najstarším účastníkom – asi 66 rokov. Prechádzka viedla
malebným lesíkom,
plnom čučoriedkových kríkov a žblnkotajúcich
potôčikov, pásmom kosodreviny až do skalnatej časti. Počasie sa veľmi menilo, ale väčšina si užila krásny pohľad od televíznej
a metereologickej stanice na Kamennú chatu a kamennú kopu nad ňou - Chopok. Ešte krajší pohľad sa naskytol, keď turisti
dorazili do svojho očakávaného cieľa – vrchol - 2024 m n. m., osobný rekord mnohých z nich. PS: Stálo to za to a vrelo
odporúčajú pri poznávaní Slovenska zdolať aj druhý najvyšší vrchol Nízkych Tatier.
text a foto: -zg––––––––0––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spoločenská rubrika (od 1. 7. 2010 do 30. 9. 2010):
úmrtie: U
Štefan Blaho M348
Pavel Dodok B486
Mgr. Margita Pružincová D65
Helena Kuniková JV602

jubilanti:
70 rokov: Irena Kohútová JV651
Helena Pastorková D45
Anna Šišková JV666
Antonia Caňová M383
Ľudmila Laššáková D124
Anton Jurenka D257
75 rokov: Mária Iliašová B533
80 rokov: Mária Vajdová M380
Ladislav Púčik M392

narodenie:
Devečková Barbora D266
Lenhartová Dorota JV622
Hrdý Matej SV95
Simon Smolka JV675

Počet obyvateľov: 1780
z toho muži 858
ženy 922
Banky:
294
Diviaky:
835
Ješkova Ves: 290
Mačov:
226
Somorova Ves: 135

sobáše: Peter Dámer a Mgr. Alena Dodoková
Karol Lupták a Silvia Môciková
Ľuboš Púčik a Ing. Martina Badáňová
Ľubomír Koššo a Katarína Gašparovičová
Michal Vajda a Mgr. Petra Nemčeková
do našej obce sa prisťahovali:
Katarína Koššová, Martina Púčiková,
Pavol Zvalo

z našej obce sa odsťahovali:
Miroslava Dodoková, Andrej Jančo, Jasmína Jankeje ,
Veronika Jankeje, Miriama Michalková, Ivan Mišeje,
Martin Mišeje, Viera Mišeje, Klaudia Oršulová,
Alexandra Šovčíková
-ik -

Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť
Školská jedáleň je
otvorená pre všetkých
- tí, čo ju poznajú, aj
tí, ktorí o nej ešte
nevedia, sa teraz
možno niečo nové
dozvedia.

Jedálny lístok si môžete
pozrieť na nástenke v jedálni, vo
vestibule školy a na internete:
eskoly.sk → obec Diviaky nad
Nitricou → zariadenie Základná
škola s MŠ → »

Cena stravného je určená vo VZN
č. 5/2008 o príspevkoch rodičov v ZŠ s MŠ :
MŠ poldenná dochádzka 0,90€
MŠ celodenná dochádzka 1,13€
1. stupeň
desiata
0,33€
obed
0,90€
2. stupeň
desiata
0,37€
obed
0,96€
Dospelí stravníci obed 2,09 €

Stravujeme sa
správne? Prečo by
malo byť školské
stravovanie dôležitou súčasťou života každého žiaka?
Čím pracovníčky jedálne prekvapili stravníkov
v októbri? Otázky sme položili vedúcej jedálne p. Marcele Iliašovej:

„K zvýšeniu kvality života, zachovaniu, podpore zdravia i pocitu pohody prispieva
aj správna výživa. Zamysleli ste sa už nad tým, čo dostávame denne na stôl?

Rodičia žijú v uponáhľanom svete, zavše nemajú čas na to, aby večer
vyvárali, keď sa musia učiť s deťmi, upratovať, vyprať, vyžehliť a popri
tom rozdávať lásku a pohodu všetkým členom rodiny.
Pripravia len niečo rýchle. Dajme si ruku na srdce a priznajme si, čo je to
„niečo rýchle?“:studená večera alebo krupicová kaša, pizza, špagety,
instantná polievka, vyprážaný syr s hranolkami a tatárskou omáčkou ...
Áno sú to pokrmy, ktoré deti priam zbožňujú. Ale sú zdravé a vhodné pre
častú konzumáciu?
Mnohé deti nepoznajú a nejedia zeleninu, ryby, mlieko, v ich strave chýba
vláknina a aj ovocie. Majú
panický strach zo zelenej farby v
pokrmoch (napr. špenát, paprika, kel). Preto počas školského roka si každoročne
pripomíname niekoľko významných dní týkajúcich sa zdravia a zdravej výživy, ku ktorým
pre žiakov pripravujeme zaujímavé príspevky do rozhlasových relácií. Stravujúcich sa
žiakov v školskej jedálni vždy potešíme aj chutným a zdravým jedlom, ktoré prispôsobíme
k daným témam oslavujúcich dní.
Prvým významným dňom v tomto školskom roku je 16. október, Svetový deň
výživy. V piatok 15. októbra sme pripravili pre našich žiakov – stravníkov zdravý
a chutný obed, ku ktorému sme pridali aj zdravé maškrty.
Takáto prezentácia nie je v našej jedálni novinkou, no aj napriek tomu verím, že sme ňou deti opäť potešili a pridajú sa
k nim aj ďalší zvedaví maškrtníci.“ Ďakujeme za rozhovor (redakčná rada).

Učenie = mučenie? To veru nie!

Škola už nie je to čo bývalo – mnohí starší si povzdychnú, mnohí mladší sa potešia. Veď učiť sa dá nielen v laviciach, ale aj iným
spôsobom. O tom sa už niekoľko rokov presviedčajú aj žiaci našej školy.

Rytierske dni
Keď sa počuje slovo rytier, čo ako prvé napadne na um? Predsa –
podstatné meno mužského rodu, patrí medzi vybrané slová po r
a príbuzné slová k nemu - rytiersky, rytierske, ...
V slovníku cudzích slov sa píše – „rytier je človek ušľachtilých vlastností
bojujúci za nejakú ideu a tiež sprievodca dámy v spoločnosti.“
Čo znamená podujatie pod názvom Rytierske dni na Bojnickom zámku,
zistili malí školáci diviackej školy 1. októbra 2010. Rytiersku atmosféru
na zámku pripomínala Historicko – umelecká spoločnosť Bojník.
Prostredníctvom príbehu návštevníkov preniesla do dávnej minulosti,
kedy ešte rytieri a rytierske cnosti mali pevné miesto v spoločnosti.
Lektorka v krásnom dobovom kostýme rozprávala zaujímavý príbeh.
Všetci museli dobre počúvať, aby si určité fakty zapamätali. Prečo?
Preto, lebo sa súťažilo. Kto získal v súťažiach výherné kartičky, bol
samotným kráľom Matejom pasovaný za rytiera. Deti uchvátilo šermiarske vystúpenie dvoch rytierov, pri ktorom im
sekundantov robili Maťko a Samko. Len teraz pani učiteľky zistili, že majú v skupine veľa nezbedníkov, len trochu
inteligentov a ako maku špekulantov. Tiež zistili, že majú medzi sebou tanečníkov istého talianskeho dobového tanca
– 2 kroky doľava, pri poskoku výkrik „Hej!“, atď. Tí, ktorí boli úspešní v odpovediach a súťažiach (napr. v meraní si sily
silomerom, v strieľaní z kuše, v tancovaní, ...), boli prizvaní k aktu pasovania za rytiera. Budúci rytieri na rytierskom
diplome si prečítali, že sú chrabrí, šikovní, čestní, statoční a konajúci dobro. No a takýchto rytierov späť do školy
cestovalo niekoľko.
text a foto: -jh-

Tekvice a tekvičky
V stredu, 6. októbra, v našom
Arboréte pri škole bolo rušno.
Navštívili nás rôzne zvieratká,
mimozemšťania a iné rozprávkové
postavičky z tekvice. Aj keď sa
tento rok veľké tekvice neurodili, aj
z menších, naši žiaci 1. - 4. ročníka
vykúzlili
prenádherné
výtvory.
Atmosféru dotvárali aj tekvice z
papiera a z balónov. Porota to mala
ťažké, vybrať asi zo 40 tekvíc a
tekvičiek tie najkrajšie. Za svoju prácu boli tvorcovia najkrajších tekvíc ocenení peknými vecnými cenami, ale aj ostatní
tvorcovia dostali sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým žiakom, ale aj rodičom a starým rodičom za pekné popoludnie.
text a foto: -mk-

Zdokonaľovací plavecký výcvik
To, že deti sa učia veľmi rýchlo, dokázali aj naši siedmaci, ktorí absolvovali
zdokonaľovací plavecký výcvik v Novákoch. Prvý deň síce trošku so
strachom vstupovali do vody, ale na piaty deň preukázali plavecké zručnosti,
za ktoré by niektorých nominovali aj do seriálu Baywatch.
Žiaci zdokonaľovali základné plavecké spôsoby - kraul, prsia, znak,
splývali, plávali pod vodou, naučili sa štartový skok... Zistili, že plávanie je
krásny šport, ktorý precvičuje každý sval, pozitívne vplýva na srdiečko,
pľúca atď. A verte, ak stretnete niektorého z našich siedmakov a nebudete
vládať plávať, vedia poskytnúť dopomoc a "zachrániť Vás". -pf- -tb-

Október - Medzinárodný mesiac knižníc.

Knižnice
pripravili rôzne aktivity pre deti, aby zvýšili informovanosť verejnosti
týkajúcu sa knižníc a knižnično-informačných služieb. Vyučujúce
s knihovníčkou a žiakmi našej školy reflektovali na dve súťažné aktivity:

Záložka

ZŠ s MŠ sa zapojila do 2. ročníka česko-slovenského projektu pod názvom
Záložka do knihy spojuje školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov
medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou
technikou (na obrázku záložky našich prvákov a tretiakov). Výmenu
záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike. Prváci,
druháci, tretiaci a štvrtáci pripravili krásne záložky z papiera, ktoré poslali pridelenej partnerskej škole v Čechách. Je to ZŠ s MŠ
Hrádek. Všetci teraz s napätím a netrpezlivo očakávajú balík z Čiech.

Máme doma KNIHY – Hľadáme slovenskú čitateľskú rodinu
- je druhá súťaž na podporu čítania, do ktorej sa zapojili žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou a ich rodiny. Úlohou detí
bolo spísať a spočítať pôvodné slovenské knihy v ich domácnosti. Mohli to byť rôzne žánre. Spísané zoznamy boli odovzdané do
obecnej knižnice. Zoznamy s najväčším počtom kníh (Mário Hatványi 1. r., Branko Kohút 3. r., Kristínka Brokešová 1. r.) boli
odoslané vyhlasovateľovi súťaže. Ak je na našich troch zoznamoch zapísaných najviac kníh, môžeme získať odmenu - víťazná
slovenská čitateľská rodina bude odmenená poukážkou v hodnote 200 € určenej na nákup kníh. Knižnica, prostredníctvom ktorej
sa čitatelia do súťaže zapojili, získa 300 € na nákup kníh do svojho knižničného fondu.
–jh??????????????????????????????????????????????????
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 gabikapa@post.sk, resp.
Diviacke
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
noviny
chránené autorským zákonom a fotografie sú použité so súhlasom dotknutých osôb.
Uzávierka ďalšieho čísla je 30. novembra 2010.
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