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Editoriál o pamäti občasníka

Diviacke noviny začínajú písať desiaty rok svojej existencie. Myšlienka
vydávať obecné noviny sa pretavila do reálnej podoby prihláškou na registráciu periodickej tlače v marci 2008.
Dodržanie minimálneho rozsahu, 8 strán, bolo vopred stanovenou podmienkou. Obec ako vydavateľ má povinnosť
zasielať výtlačky Univerzitnej knižnici v Bratislave a Ministerstvu kultúry SR.
V obsahovom zameraní bolo zaznamenané, že noviny si dávajú za cieľ stať sa spravodajom o činnosti samosprávy
a živote obce Diviaky nad Nitricou. Tento obsah sa redakčná rada snaží napĺňať v maximálne možnej miere,
v súlade s etickými normami a predpismi či zákonmi, ktoré prináša život. Medzi tie posledné patrí (napr.) zákon
o ochrane osobných údajov. Verifikovanie článkov, súhlasy jubilantov na zverejnenie svojho mena patria
k novinkám, o ktorých o. i. boli informovaní zamestnanci obce na stretnutí začiatkom marca. Sú to povinné prílohy
bezpečnostného projektu obecného úradu. Z tohto dôvodu spoločenská rubrika v prvom čísle zostane bez mien.
Zatiaľ. Kým súčasťou podkladov na spracovanie nebudú aj súhlasy dotknutých osôb. Na 10 stranách si však každý
môže nájsť niečo zaujímavé. Rekord v počte darcov krvi, ktorí sa odhodlali, alebo ešte len premýšľajú o darovaní
životnej tekutiny. Poslanecké okienko prezentuje predstavy ďalšieho člena obecného zastupiteľstva. Pohľad do
školy zas ukáže, že žiakom aj pedagógom sa darí dosahovať vysoké méty. Novinky v odpadovom hospodárstve
potešia všetkých environmentálne cítiacich. Recepty potešia gazdinky. Nech sa vám dobre číta. –gpOkienko starostu Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní informácií
o jeho činnosti v obci.
Uvedomil som si, že s príchodom roka 2017, spolu s vami, prehupol som sa do druhej
polovice môjho štvorročného pôsobenia v tejto funkcii. To, či sa obec za ten krátky čas
posunula o krok vpred, už musíte posúdiť sami. Vždy som sa však naplno snažil hájiť
záujmy obce a vytvoriť obci dobré meno. S ubiehajúcim časom sme spoločne prežili
viacero pekných akcií a podarilo sa nám realizovať aj viacero predvolebných myšlienok.
Hoci sa možno zdá, že výsledok sa dostavuje pomaly, je treba dodať, že plány, s ktorými
som do svojho mandátu vstupoval, v svojom srdci nosím neustále a túžim ich aj zrealizovať. Krôčiky sú síce malé, ale spoločne sa posúvame ďalej. Máme ešte mnoho plánov:
zrekonštruovať Kultúrny dom v Diviakoch nad Nitricou, kuchynku, obradnú miestnosť,
vybudovať prístrešky na domoch smútku, opraviť miestne komunikácie a mnoho iných. Ako vidieť práce je naozaj
dosť, avšak verím, že aj tento rok bude takým, ktorý posunie našu obec iným, lepším smerom. Chcem zo srdca
vyjadriť vďaku tým, ktorí moju prácu oceňujú, ktorí mi v minulom roku pomohli a neustále aj teraz pomáhajú.
Ďakujem tým, ktorí mi vedia v ťažkých situáciách poradiť a podporiť ma. Prajem všetkým obyvateľom pekné veľkonočné sviatky.
Občania môžu na svoje postrehy, pripomienky, prípadne návrhy ako čo zlepšiť i naďalej využívať schránku pri
úradnej tabuli v Diviakoch nad Nitricou alebo napísať e-mail na adresu: obec@diviaky.sk, matrika@diviaky.sk,
prípadne prísť osobne na obecný úrad.
Sladké koláče, ohybné korbáče,
vodu studenú, šunku údenú,
veľa radosti a málo starostí
počas sviatkov želáme. –rr-

Veľká noc bola pôvodne pohanským sviatkom jara. Pred
dvetisíc rokmi dostala súčasný význam s Kristovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Patria medzi „pohyblivé“ sviatky. Nemajú
pevný dátum v kalendári. Sviatok pripadá na marec alebo
apríl. Podľa kresťanských cirkví sa slávi prvú nedeľu po
prvom splne po jarnej rovnodennosti. Táto nedeľa bola
ustanovená na Nicejskom koncile v roku 325. –zdroj: internet-
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zľava: Z. Gamanová, J. Hagarová, R. Iliaš

zľava: M. Baková, E. Divéky, M. Paulďuro

Július Duranzia

zľava: M. Vajda, A. Vajdová

Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a organizačné záležitosti (žiadosti
občanov) boli obsahom prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2017. Podrobné znenie uznesení je zverejnené na webe obce.
Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Vladimír Pružinec. Poslanci sa zaoberali knižničným a výpožičným poriadkom
obecnej knižnice, sťažnosťami obyvateľov obce, úpravou rozpočtu ZŠ s MŠ z preplatkov energií a darovacích zmlúv
z roku 2016, žiadosťou o rozšírenie siete elektrického osvetlenia k novostavbe, ale aj odpredajom častí pozemkov obce
z dôvodu, že predmetné časti pozemkov sú zastavané a žiadateľ o odpredaj ich má dlhodobo v užívaní. Poslanci poverili
starostu obce, aby koordinoval ďalšie riešenie v sťažnosti časti obyvateľov Ješkovej Vsi týkajúcej sa voľného pohybu
psov, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť obyvateľov. text: –ik-

Daň z nehnuteľnosti – kedy platiť?

Poplatky zostali v pôvodnej výške, zmenil sa systém

platenia - podľa miestnych častí.
Obec začala od 15. marca vyberať daň z nehnuteľnosti, daň za psa a miestne poplatky za komunálne odpady.
S platbou začali občania z častí Mačov a Somorova Ves. V druhej polovici apríla budú nasledovať obyvatelia obcí
Banky a Ješkova Ves. Občanom budú najskôr doručené rozhodnutia o výške poplatkov. Následne do 15 dní od
doručenia rozhodnutí je možné uhradiť poplatky buď do pokladne obecného úradu alebo cez účet. Občania z časti
obce Diviaky nad Nitricou dostanú rozhodnutia v poslednej, tretej etape, ktorá je naplánovaná na mesiac máj 2017.
Zamestnanci obecného úradu ďakujú obyvateľom z obcí Mačov a Somorova Ves za ich zodpovedný prístup pri
platení. Doterajšie skúsenosti zo zavedeného systému potvrdzujú, že zvolený spôsob úhrady poplatkov je prehľadný a vhodný. –ik-

OZNAMY

DROBNEJ

PREVÁDZKY

Drobná prevádzka pracuje ako rozpočtová organizácia
a je neoddeliteľnou súčasťou organizačnej hierarchie obecného úradu. Má významné postavenie z pohľadu zabezpečenia základného chodu obce. Informácie o jej aktuálnej činnosti sa stanú pravidelnou súčasťou novej rubriky.
V našej obci je osem nezamestnaných vykonávajúcich verejnoprospešné služby pre obec v každej časti obce. Piati
pracujú každý deň, okrem stredy, po 4 hodiny a traja pracujú len v pondelok a piatok po 4 hodiny. Už samotný
názov hovorí, čo je ich hlavnou pracovnou
náplňou. V prvom rade sa starajú o poriadok
v našej obci zbieraním rôznych odpadkov,
obalov, papierov či už na autobusových
zastávkach alebo na ceste okolo školy, na
detských ihriskách, cintorínoch, na futbalovom ihrisku. Keby nezbierali odpadky a
nečistili priestory obce, obec by bola
odpadom všetkého druhu zaplavená. Žiaľ,
občania nie sú ešte stále naučení správne
triediť odpad. Taktiež čistenie verejných
priestranstiev je hlavnou náplňou ich práce.
Okrem toho sa podieaľjú na ďalších potrebných prácach pre obec, kopú jamy na
elektrické stĺpy (cintorín Somorova Ves),
triedia odpad na zbúraniskách v Ješkovej
Vsi, rozhŕňajú štrk na ihrisku v Ješkovej
Vsi, vysekávajú kríky zarastené v plotoch
foto: -ocú- Búranie domov pri hlavnej ceste v Ješkovej Vsi.
(cintorín v Ješkovej Vsi), robia nátery hrdzavých konštrukcií, čistia potoky, jarky a mrežové priepusty, robia sa terénne úpravy, čistenie cesty v IBV Kalinovská.
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Zamestnanci drobnej prevádzky vykonávajú presne tie isté práce pre obec. Zamestnanci DP sa o. i. podieľali na:
búraní starých domov, čistení a vysekávaní krí-

foto: ocú – Sprchy po rekonštrukcii.

kov na zbúraniskách, naťahovaní sietí na ihrisku Diviaky, zváraní plota na ihrisku Ješkova
Ves. Zimnú údržbu ciest nahradila letná. V mesiaci február a marec sa zrekonštruovali sprchy (foto hore) na štadióne FK Diviaky, vymedzila sa nová plagátovacia plocha, bola položená dlažba na námestí pri Kvetinárstve
SISA. Prác prospešných pre obec je stále dosť. –msfoto: ocú – Sprchy pred rekonštrukciou.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI DIVIAKY NAD NITRICOU
Cyklus vývozu odpadu zostáva nezmenený - RAZ ZA DVA TÝŽDNE
Každý párny týždeň utorok:
Každý párny týždeň streda:

DIVIAKY NAD NITRICOU
BANKY

PLASTY:
24. 03. 2017, 21. 04. 2017, 19. 05. 2017,
16. 06. 2017, 14. 07. 2017, 11. 08. 2017,
08. 09. 2017, 06. 10. 2017, 03. 11. 2017,
29. 12. 2017

SOMOROVA VES
JEŠKOVA VES

MAČOV

SKLO:
31. 03. 20107, 28. 04. 2017, 26. 05. 2017,
23. 06. 2017, 21. 07. 2017, 18. 08. 2017,
15. 09. 2017, 13. 10. 2017, 10. 11. 2017,
08. 12. 2017

Od 1. februára 2017 z technických a organizačných dôvodov drobná prevádzka nevykonáva vývoz komunálneho odpadu. Túto činnosť v našej obci vykonáva firma TEDOS Bánovce nad Bebravou. Naďalej
zostal zberný dvor, vývoz zmesového komunálneho odpadu veľkoobjemových kontajnerov.
Prosíme občanov, aby starostlivo a dôsledne triedili odpad. Plasty patria do žltých vriec, ktoré
dodávajú zamestnanci TEDOSU pri vývoze plastov. Plastové fľaše musia byť stlačené. Sklo sa
vyhadzuje do kontajnerov rozmiestnených v obci. V priebehu mesiaca apríl budú dodané ešte dva
kontajnery. Šatstvo treba odniesť do kontajnera pri bývalej budove JEDNOTY v Diviakoch, v obci
Banky. Na stavebný odpad (väčšieho množstva) napr. z rekonštrukcie, opravy je možné požiadať
o pristavenie kontajnera.
Ostatný odpad patrí do kontajnerov na zbernom dvore.
Zberný dvor je otvorený každú stredu od 15:00 h do 17:00 h. V sobotu od 9:00 h do 12:00 h.
Nie je určený pre podnikateľské subjekty. Je povolený len na vývoz vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre fyzické osoby, ktoré sú poplatníkmi v obci Diviaky nad Nitricou.
Je monitorovaný kamerovým systémom.
Apelujeme na občanov – čím dôslednejšie bude každý občan triediť, separovať, tým sa zníži množstvo komunálneho odpadu a teda získa sa viac finančných prostriedkov pre obec.
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Obecná knižnica Obecná knižnica v Diviakoch nad Nitricou je pre čitateľov opäť otvorená od januára
2017. Zodpovednosť za otvorenie knižnice prevzala Jana Hatványiová.
Starosta obce vyslovuje poďakovanie za doterajšiu činnosť v knižnici Elene Mišejovej, ktorá zabezpečovala
6 rokov výpožičné služby pre čitateľov. Okrem týchto služieb bola autorkou a súčasne realizátorkou
mnohých kultúrno-spoločenských aktivít pre deti,
dospelých aj dôchodcov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nový knižničný a
výpožičný poriadok 13. marca 2017 ako uznesenie č.
50/2017/A/1. Otváracie hodiny po polroku nečinnosti sú
zatiaľ stanovené na piatok od 14:30 h do 16:30 h každý
týždeň. Zápisné na jeden kalendárny rok pre deti a
študentov do 18 rokov a dôchodcov je 1,00 €, pre
dospelých 1,50 €. Výpožičná lehota pre jednotlivé typy

foto: -ah-, Pasovanie prvákov za čitateľov.

foto: -lj-, Beseda s Danušou Dragulovou Faktorou.

knižničných dokumentov je nasledovná: knihy 2 mesiace, časopisy 1 mesiac. Po uplynutí výpožičnej lehoty
bude čitateľ písomne upomínaný a v tom prípade je
povinný zaplatiť poplatky: za 1. upomienku 0,50 €, za
2. upomienku 1,00 €, za 3. upomienku 1,50 €. Lehota
medzi jednotlivými upomienkami je stanovená na dobu
15 dní.
Zo zaujímavých aktivít uskutočnených pre deti v
knižnici uvádzame aspoň dve: Pasovanie prváčikov za
čitateľov knižnice a Besedu so spisovateľkou Danušou
Dragulovou Faktorovou. –jh-

Materská škola Banky

Kto chodí okolo budovy bývalej baňanskej materskej školy, všimol si opílené
stromy. Stromy bolo treba presvetliť, pretože tienia a držia vlhkosť. Poslanci OZ túto budovu navštívili a prezreli si
všetkých 21 miestností.
Napriek snahe o základnú údržbu, temperovanie cez
zimu, vetranie, je budova v žalostnom stave. Zateká
do kuchynky, drží sa tu pleseň, opadáva vlhká omietka. Už v septembri 2016 sa prerokovávala žiadosť p.
Masára o prenájom tejto budovy, ktorú chcel využiť
na kuchyňu, jedáleň a ďalšie ubytovacie miesta. Vtedy padol prísľub na získanie dotácií na prestavbu na
účely kultúrneho zariadenia. Žiadosť p. Masára bola
vtedy zamietnutá.
Doteraz však nebola vyhlásená výzva využiteľná na
tento objekt. Je na zváženie, či by sa podarilo získať
dotácie a či by sa v projekte podarilo riadne odargumentovať jej využívanosť.
Obec tvorí päť dedín, preto treba uvažovať aj takým
smerom, že väčšie investície potrebuje jeden spoločne využívaný kultúrny dom. Poslanci znovu otvorili
otázku prenájmu budovy MŠ p. Masárovi, ktorý po
zamietnutej žiadosti plánoval výstavbu novej kuchyne pri budove penziónu. Bolo treba riešiť problém
budovy MŠ pred tým, ako začne pracovať na projektoch. Rozhodovať o obecnom majetku nie je jedno-

duché. Nechať budovu ďalej chátrať, alebo ju zachrániť? Po zvážení okolností bola budova prenajatá
p. Masárovi. Na zmluve o prenájme sa bude spoločne
s právnickou podporou pracovať, aby bola obojstranne výhodná. Hovorilo sa aj o využití jedálne pre potreby obce. Budova je pre obec potrebná kvôli
zachovaniu volebnej miestnosti. Pozemok záhrady
ostane obci.
Veríme, že budova rozkvitne, tak ako budova bývalej
základnej školy. Pretože počúvam miestnych občanov, viem, že si vážia pracovitosť p. Masára a sú
naklonení myšlienke prenájmu. Budova bude zmysluplne využitá a veríme, že to bude čo najskôr. A čo
budova, miestnosť na spoločné využívanie? Je treba
uvažovať smerom k budove bývalej knižnice na Bankách. Už od roku 2012 sú tu pokusy aspoň
o čiastočné obnovenie starého centra Baniek – pri
kaplnke. Práve rekonštrukcia tejto budovy by bola
správnym zavŕšením tejto snahy. Týmto smerom sa
ako poslanci uberajme. -zg-
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Poslanecké okienko

Pomocnú ruku v rozhodovaní o živote obcí a miest a jej obyvateľov poskytujú poslanci obecného zastupiteľstva. Ich úloha a miera spoluúčasti býva často rôzna. Redakčná
rada občasníka ponúka čitateľom pohľad na prácu poslanca tak, ako ju vidia samotní
poslanci našej obce. V tomto čísle na otázky členov redakčnej rady odpovedá Michal
Paulďuro.
Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca? S myšlienkou kandidovať za poslanca do obecného zastupiteľstva som sa začal pohrávať niekedy koncom
leta, resp. na jeseň. Definitívne som sa rozhodol potom, keď sa moja maminka rozhodla
vzhľadom na funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ nekandidovať do zastupiteľstva. Povedal som si,
že to teda skúsim ja. Nikto ma nenahováral ani mi nenaznačoval medzi rečou, že by som
mal ísť... takže som taký „samozvaný“ kandidát.
Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a skutočnosti o poslaneckej práci?
Rozdiel je pomerne veľký.
Ak áno, v čom?
Nie, že by som mal ružové okuliare, ale predpokladal som, že diskusie na pracovných stretnutiach budú prebiehať
vecnejšie a bez zbytočných emócií. Očakával som oveľa viac racionality pri riešení obecných záležitostí. Špecifikum obce zloženej z piatich častí sa prejavuje aj v rétorike poslancov. Niekedy chýba nadhľad, niekedy pohľad do
budúcnosti, niekedy stanovenie priorít.
Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou obce a obecného zastupiteľstva?
Myslím, že áno. Stotožňujem sa s aktuálnym smerovaním obce, aj keď, samozrejme, stále je čo vylepšovať.
Aká je to priorita?
Prioritou je vytváranie čo najlepších podmienok pre život občanov našej obce, či už z pohľadu infraštruktúry, športového alebo kultúrneho vyžitia sa. Myslím si, že v rámci podmienok sa nám darí. Teší ma (síce ešte nie celkom
dotiahnutá) IBV Kalinovská, zrekonštruovaný kultúrny dom v časti Mačov, fungovanie FK Diviaky nad Nitricou a
riešenie situácie okolo baňanskej materskej školy. Dalo by sa pokračovať - úprava cintorínov, postupné budovanie
chodníkov a osvetlenia, ...
Mojou osobnou prioritou bolo „upratanie“ pomerov a vzťahov okolo futbalu, čo sa podarilo len čiastočne, keďže
sme opäť v situácii, že máme dve mužstvá, zhodne v najnižšej súťaži. To je rarita, možno aj na celom Slovensku.
Futbal všade vo svete ľudí spája, v Diviakoch nad Nitricou, i napriek snahám, ešte existujú trecie plochy. Derby
zápas, ktorým začalo jarné kolo, ukázal, že sa dá hrať v duchu fair play.
V akom časovom horizonte vidíte jej reálne naplnenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť zrealizovaná?
Pre naplnenie priorít obce je potrebný balík financií, veľa úsilia obecného zastupiteľstva ako aj ostatných občanov,
trpezlivosť a cieľavedomosť. Napĺňanie priorít je dlhodobý proces, v podstate bez konca, pretože keď sa niečo
uzavrie, vyskytne sa niečo ďalšie. Nemyslím si, že raz dospejeme do bodu, keď si povieme „tak a teraz je všetko
porobené“.
Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie medzi poslancami a občanmi našich obcí?
Myslím si, že komunikácia je pomerne dobrá. Sme malá obec a kto chce, všetko sa pri troche snahy dozvie. Zdvihnúť telefón a spýtať sa, prípadne napísať mail, či osobne prísť, nie je žiadny problém.
V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej aktívnej účasti a pomoci?
Aktívne pomôžem všade tam, kde bude záujem, moja pomoc vítaná a moje schopnosti to dovolia. Nie som typ, čo
sa tlačí, kde ho nechcú. Pomôcť neodmietnem tam, kde je to žiadané.
Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom občasníka.
Prajem si, aby všetky naše časti obce žili ako jedna rodina
s korektnými medziľudskými vzťahmi, so spoločnou víziou do
budúcnosti, cieľmi... Samozrejme, toto je môj pohľad, čisto subjektívny. Možno fungujeme ako jedna veľká šťastná dedina.

Futbalová jar začala

Jarná časť II. triedy PD.
Zimná prestávka sa už tradične vliekla tak pre hráčov ako aj fanúšikov oboch futbalových klubov pôsobiacich v našej obci. Obe mužstvá mali v čase uzávierky Diviackych novín
za sebou prvý ostrý zápas. Hneď „el clasico“.
Derby sa skončilo zmierlivou remízou (2:2), s ktorou boli družstvá spokojné. Bolo cítiť, že to bol prvý, rozbehový zápas jarnej
časti. Jeho tempo zodpovedalo úrovni II. triedy. Ostáva len dúfať, že ďalšie zápasy prinesú viac futbalovej kvality (v prípade
jej absencie aspoň bojovnosti) a fanúšikom viac radosti a možností zatlieskať tým svojim. Oba kluby majú ešte čo zlepšovať
v prípade, že poškuľujú po vyšších priečkach v tabuľke. Ale samozrejme že jedna lastovička leto nerobí a preto prajme našim
chlapcom veľa zdaru, športových úspechov a bodov do tabuľky. Športu zdar a futbalu zvlášť. –mp-
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KST Ješkova Ves
- Banky
KST je aktívna organizácia
s vysokým počtom členov.
Aj jej zásluhou sú tradičné
fašiangy
a
dedinská
zabíjačka v obciach Ješkova
Ves
a
Banky
nezabudnuteľnými zážitkami.
Zabíjalo
sa
v
najsilnejšom mraze 7. januára 2017 pri bare Florida.
Fašiangovať sa začalo v
sobotu v Ješkovej Vsi.
Turistický plán na rok 2017
je opäť pestrý. Plánuje sa
turistika v zahraničí - po
rakúskych Alpách. –jh-

Prvý štvrťrok v aktivitách obce Prvý štvrťrok v aktivitách obce
Nový rok 2017 naštartovali v januári plesové zábavy. Z plánovaných troch sa nakoniec uskutočnili dva plesy, ktorých organizátormi boli turisti a rodičia žiakov školy.

Fašiangy Turíce

Fašiangové obdobie sme
radostne ukončili aj v našej obci. Tento rok mali
v Ješkovej Vsi a v obci Banky „Rozprávkové“ fašiangy.
Rozprávkové kostýmy, rozprávkovo krásne počasie,
rozprávkovo pohostinní ľudia. Skupina fašiangovníkov
bola pestrá a vekovo rôznorodá. Vidno, že táto tradícia
tu má už hlboké korene a veľa pokračovateľov
v mladšej generácii. A kto mal chuť sa zabaviť spo-

ločne s veselou bandou, skončil na fašiangovej zábave
vo bare Florida. –zgStanding ovation pre Bukovec pri pochovávaní basy
Vynikajúce herecké výkony, kostýmy a mimoriadne
vydarený scenár ocenili diváci potleskom postojačky.
Na napísaní scenára sa podieľali viacerí členovia
skupiny, najmä Milan Vajda. Presne mierenými,
humornými
výrokmi
rozosmievali
obecenstvo.
Predstavenie bolo ukončené pohostením jedál, ktoré
pripravili z vyfašiangovaných potravín. -jhDetský karneval Veselé obdobie fašiangov spríjemnil
detský karneval. Karnevalu sa zúčastnili všetky vekové kategórie, od najmenších až po starých rodičov. Každý
mohol ukázať svoju kreativitu na maskách, ktoré boli podmienkou pre vstup. Masky boli naozaj jedinečné a ocenené, nikto neodišiel naprázdno. Súťaže, tanec, hudba, smiech a radosť boli hádam najlepším spôsobom, ako sa spoločne zabaviť. Počas akcie bolo podávané bohaté občerstvenie, ktoré pripravili organizátori a hlavne sponzori. Kto
nebol, môže ľutovať. Na záver sa patrí poďakovať ľuďom, ktorí prišli s takýmto podnetom a podieľali sa na príprave spoločnej akcie. –ik-
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Jarná kvapka krvi Už štvrtý raz sa priestory kultúrneho domu premenili na miesto odberu krvi. Oproti
minulému roku sa počet darcov zvýšil o desať. Medzi nimi sa objavila aj výnimočná darkyňa Danka Chlupková,
ktorá napriek svojmu veku, má za sebou 45 odberov. O darovaní krvi informuje Veronika Svitková.
vencia svojho vlastného zdravia. Ďakujeme všetkým
darcom krvi, ale aj tým, ktorí prišli a nemohli darovať.
Prišlo aj viac „cezpoľných" darcov.

Prišlo 33 darcov, z toho 28 odobrali krv. Tým, ktorým
nebolo možné zo zdravotných dôvodov odobrať krv,
bolo odporučené prípadné doriešenie svojho dočasného
zdravotného problému. Aj toto je jeden z dôvodov, pre
ktorý sa naozaj oplatí prísť. Zo základného odberu a
konzultácie s lekárom potencionálny darca zistí, či môže alebo nemôže darovať krv. Čiže je to zároveň pre-

„Som rada, že za
týmto
dobrovoľným činom nemusia ľudia cestovať.
Veľké
ďakujem
patrí 5 prvodarcom.,“
odkazuje
koordinátorka Veronika Svitková.
Niektorí mali veľký rešpekt, nakoniec však prekonali
sami seba. Prázdninová kvapka bude 14. júla 2017.

Senior Banky

Spestriť život, potešiť – to je spoločná snaha foto: - gp-, Valentínske vystúpenie 4. A.
školy, ale aj občanov obcí pri spolupráci s penziónom Senior Banky.
Pesničkami prišla potešiť pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
skupinka obyvateľov z Baniek a Ješkovej Vsi dôchodcov v penzióne.
Pri každej
návšteve je
iná
zostava.
Kto
mal
chuť a čas
zaspieval
za
hudobného
doprovodu
harmonikár
a Mareka Vajdu. Novou posilou bol Mário Hatványi
s husličkami. Je to stretnutie, ktoré hreje pri srdci svojou zmysluplnosťou. –zgVšetkých zúčastnených potešila reakcia Jany Javorčekovej, zamestnankyne penziónu: „Chcela by som v mene
svojom a v mene klientov zariadenia Senior Banky, veľmi poďakovať za to, že aj napriek vašim každodenným
radostiam či starostiam nezabúdate na našich dedkov a babky, pri každej možnej príležitosti ich navštívite a ich čas
tým spravíte plnohodnotne využitým. Možno vám oni sami nevedia prejaviť vďaku, ktorú si za svoj čas zaslúžite,
ale verte mi, že to svojím spôsobom ocenia a spolu so mnou vám za to vyprosujú večnú odmenu v nebi - každý
svojím spôsobom. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za všetko, čo pre nich robíte.“

Zbierka Ligy proti rakovine

7. apríla 2017 mali naši obyvatelia

možnosť pomôcť onkologickým pacientom.
Naša škola spolu s členkami ZO SZZP Diviacka Nová Ves tak, ako každý rok, sa zapojila do zbierky s Ligou proti rakovine, ktorú charakterizuje žltý narcis. Na predajných
miestach narcisov v Diviakoch nad Nitricou v škole, na zastávke a pri Jednote sa vyzbieralo 438,07€ a v Diviackej Novej Vsi pred obecným úradom a vo Vrbanoch pri
potravinách sa vyzbieralo 444,29€. Na účet Ligy proti rakovine bolo odovzdaných celkom 882,36€. Na obrázku vpravo koordinátorka Soňa Štrbáková s dobrovoľníčkami
Martou Divékyovou a Máriou Oršulovou sumarizujú výsledky za Diviaky nad Nitricou.
foto: - súkr.archív-, text: –gp-
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Učiteľ - povolanie alebo poslanie?

Pozvanie starostu našej obce na slávnosť pri príležitosti
osláv Dňa učiteľov spojenú so zápisom do pamätnej knihy obce prijali pani učiteľky základnej aj materskej školy.
„Keď vám kvet prestane kvitnúť, upravíte prostredie, v ktorom rastie, nenaprávate kvet“, citát súčasného holandského inšpiratívneho spíkera Alexandra den Heijera zdobil pozvánku na slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov. V prenesenom význame vyjadruje, že učiteľstvo
je jedinečná cesta, ktorá je komplikovane
kľukatá, ale vždy smeruje vpred.
Úprimné slová, emóciami nabitá obradná
miestnosť 28. marca 2017 na chvíľku prerušili pracovné povinnosti pani učiteliek. Pamätný list si z rúk starostu obce za svoju
aktívnu a inšpiratívnu prácu prevzala Mgr.
Marcela Vajdová.
O tri dni neskôr prevzala zástupkyňa
riaditeľky ZŠ PaedDr. Jana Hatványiová
foto: -gp- Pamätný list a kytica od
(foto vpravo) najvyššie rezortné ocenenie
starostu obce Mgr. Marcele Vajdovej.
Malú medailu svätého Gorazda za
pedagogickú činnosť, tvorivosť a vynikajúce riadiace schopnosti z rúk ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana. Slávnostné
oceňovanie pedagógov sa konalo v Hoteli Bôrik v Bratislave.

Hejného matematika - nový trend vyučovania

Na rozdiel od tradičnej výučby je matematika profesora Hejného postavená na myšlienke, že dieťa má objavovať a hľadať riešenia úloh. Učiteľ necháva
riešenie príkladu na žiakovi, neradí mu, nediktuje mu postup. Zadá úlohy, deti začnú pracovať a na záver o riešení
diskutujú. Vyučovanie podľa tejto metódy má za cieľ pokračovať aj v budúcom školskom roku za účasti prvákov
a druhákov.
Dôležité je neučiť matematiku ako fakty, ale ako schémy. Predkladanie hotových faktov rozvíja len pamäť, no
keď deti objavujú matematiku samy, učia sa myslieť.
Možno to je pomalšie, no rozhodne užitočnejšie pre
život. A tiež „trvalejšie“. Metóda vedie žiakov k tomu,
aby mali svoj názor, vedeli ho vysvetliť a obhájiť, alebo
sa ho so cťou vzdať, ak uznajú, že názor nebol správny.
Hejného metódu vyučovania matematiky si pre svoje
deti v tomto školskom roku vybrali aj rodičia našich
prvákov. Prváci sa na hodine veľa hýbu, modelujú geometrické tvary, rátajú počet kociek vo vežiach, ktoré
postavili, skladajú geometrické tvary z paličiek. Matematické úlohy sú pre nich úlohy spojené s reálnymi vecami, ktoré môžu vziať do ruky. Prvákov baví zapojiť sa do
každej úlohy. Chyby nepovažujú za negatívne, ale za priestor
na diskusiu. Pani učiteľka prvákov usmerňuje správnym
smerom, zadáva im úlohy, pýta sa a organizuje diskusiu.
Populárny je príklad s krokovaním. Prváci zadanie nedostanú
na papieri, na ktorý by napísali 2+3=5. Namiesto toho robia
kroky. Na krokovacom páse urobí jeden prvák najskôr tri
a potom dva kroky. Druhý prvák vedľa neho potom počíta,
koľko krokov musí urobiť, aby sa dostal na jeho úroveň.
Naráta päť krokov. Prostredie krokovanie hrdo predstavili
prváci svojim rodičom aj počas dňa otvorených dverí.
V tento deň využili rodičia možnosť vidieť, ako sa ich deti
učia počítať aj v prostredí pyramídy či úlohy s hracími kockami. Rady podporovateľov Hejného metódy sa neustále
rozširujú medzi učiteľmi, rodičmi a aj predstaviteľmi tých oblastí priemyslu, kde je nutné rozmýšľať, riešiť problémy, argumentovať. Spolu s rodičmi našich prvákov veríme, že takto vedení žiaci majú aj v živote slušné predpoklady vedieť voliť správne medzi dobrom a zlom.–ah-
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Noc s rozprávkarom sa konala po štvrtýkrát Noc v škole z 31. marca

na 1. apríla 2017
zažilo 39 žiakov a šesť dospelých. Využité boli priestory interiéru a exteriéru školy, aj knižnice počas besedy so
spisovateľkou Danušou Dragulovou - Faktorovou.
Celý večer až do skorých ranných hodín sa niesol v
duchu tvorby súčasnej autorky pre deti aj dospelých
Danuše Dragulovej Faktorovej. Začal sa v škole na
dolnej chodbe a pokračoval v knižnici besedou so
spisovateľkou, riaditeľkou vydavateľstva Daxe a
šéfredaktorkou časopisu Maxík a Zvonček. Veľa rokov
žiaci odoberajú tieto časopisy do školy, ale od tohto
večera majú o ich
vytváraní
inú
predstavu. Stretnutie
sa nieslo vo veľmi
priateľskej atmosfére
a otázok na ňu bolo
mnoho. Jej odpovede
boli
poučné,
inšpirujúce i zábavné.
Po besede na dolnej
chodbe v škole sa
začalo pracovať v
daných
skupinách.
Riešením
rôznych
úloh boli žiakom
predstavené
jej
rozličné
literárne
diela.
Knihu Z leta vanie cestovanie si deti priblížili tvorením
aliteračných príbehov. Za krátky čas, ktorý bol
stanovený, vymysleli pozoruhodné príbehy na
spoluhlásku m, v, r, s, k, l. Skrývali v sebe celkom
zaujímavé pointy. Malú knižočku, ale obsahovo veľkú,

Príhody uja Hrmotku s protidrogovu témou, spoznali
prostredníctvom čítania jednotlivých poviedok a
ilustrovania zlozvyku a jeho premeny na dobrý zvyk.
Knižočka V rytme psíka bubeníka poteší najmä
hudobníkov, pretože je plná zhudobnených básní. Verše
i hudba sú nápadmi pani spisovateľky. Deti sa z nej
naučili spievať pieseň Moja
plyšová lama.
Všetkým
deťom
patrí
pochvala, pretože počas
celého večera sa slušne
správali, starší žiaci boli
veľmi ohľaduplní voči
mladším. Počas všetkých
zadaných úloh pracovali
aktívne, tvorivo. Náročnú
mysliacu prácu dopĺňali
zeleninovo-ovocné
prestávky.
Hľadanie
sladkého
pokladu
sa
priblížilo
k
polnoci.
Zašifrované hádanky rýchlo
rozlúštili,
úlohy
na
stanovištiach zvládli, indície na skrýšu pokladu uhádli a
tak si sladkosti mohli starostlivo rozdeliť.
Ako by to bolo, keby večerné zaspávanie nesprevádzalo
večerné rozprávanie, chichotanie? Aj to napokon
utíchlo a všetci v škole sa pohrúžili do spánku. Sobotný
program začal budíčkom, po ktorom nasledovali
raňajky, vyhodnotenie, upratovanie a lúčenie sa. –jh-

Remeslo má zlaté dno
Významnou oblasťou podpory rôznych firiem je
motivácia k dobrovoľníctvu a angažovanosti vlastných
zamestnancov.

tec hni ckýc h
výkre sov.
S f inančnou
podporou
Nadácie
bude učebňa tec hniky doplnená o ná stroje na
ruč né spracovani e dre va počnúc pílením
a konči ac povrc hovou úpravou. Spojením
teoreti ckýc h
pozna tkov
s pra ktic kými
činnosťami sa môžu na stá va júci prváci te ši ť
na mal é prakt ic ké „ ha nd made“ darče ky,
ktoré na hodinác h t echni k y bud ú žiaci
postupne vyrába ť pre s príjem ne nie žia kom
prvých dní d ní v š kole. –gp-

Vďaka gr antovému progr amu zamestnancov
Nadácie Volkswagen v Zákl adnej škole s
mater skou š kolou Divi aky nad Nitricou s a
zač ína
reali zovať
projekt
s prí zna čným
náz vom Remeslo má zlat é dno.
Obsahom je posil nenie vzťahu k odbornému
vzdel ani u a zároveň spoznani e rodákov –
remes el níkov a umelcov, ktorí sa aktí vne
ven ujú
spracovani u
mat eri álov,
ale
i
nadobudnutie zručnos tí s hlavnými druhmi
nás trojov r učného spracovania a čít ania
Ekonomické správanie v súlade s efektivitou vynaložených financií na prevádzku školy pomohlo ušetriť finacie,
ktoré pomôžu zas zlepšiť materiálno-technické podmienky v škole - nové nádvorie je predposlednou etapou na
dokončení novej dlažby v areáli školy. Čakajú už len chodníky. –gp-
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Recepty našich kuchýň

Jednoduché sviatočné aj každodenné a pritom výdatné sú recepty nášho
regiónu. Rubrika si dáva za cieľ podporiť vyskúšanie a oživenie tradičných jedál obyvateľov našej obce. Do tohto
čísla nám pani Elena Mišejová ponúkla pár jarných receptov z nášho bieleho zlata – BRYNDZE. Recepty čerpala a
vyskúšala zo skvelej knihy Kataríny Nádaskej Rok v slovenskej kuchyni, Farby, chute a vône Slovenska.
Demikát
Najslávnejší terchovský rodák Jurko Jánošík vraj prišiel
o svoju silu tak, že si opašťok na stole zanechal. Ktovie,
či nie vedľa prázdnej misy po zdravom a už dnes skoro
zabudnutom demikáte.

Potrebujeme: 2 kg zemiakov, 250-300 g bryndze,
200 g tvrdého syra, soľ, 2 l vody, 1 l mlieka, slaninku, jarnú pažítku.
Zemiaky očistíme a pokrájame na menšie kocky, zalejeme ich vodou, osolíme a dáme variť. Keď sa uvaria, aj
s vodou ich dobre rozmixujeme, pridáme mlieko a prevaríme. Potom do polievky rozmiešame bryndzu, do
každej hotovej porcie na tanieri pridáme za lyžicu strúhaného syra (môže byť aj oštiepok). To je takzvaný
pôstny demikát. Prilepšiť si ho môžeme tak, že doň
pridáme kocky vypraženej slaninky a posypeme ho
nasekanou pažítkou.

Bryndzovníky
Potrebujeme: 300 ml mlieka, 500 g hladkej múky,

40 g čerstvého droždia, 100 ml oleja, 300 g
bryndze, 3 vajcia, čerstvý kôpor.
Z múky, mlieka, droždia, oleja a zo žĺtka vypracujeme
cesto a necháme kysnúť 15 minút. Potom ho rozvaľkáme na celú dosku asi na ½ centimetrovú hrúbku. Bryndzu vymiešame s dvoma vajcami a podľa chuti pridáme
nasekaný čerstvý kôpor. Túto plnku rozotrieme po celej
ploche cesta. Cesto z oboch strán skrúcame smerom do
stredu ako roládu. Potom v strede ostrôžkou prekrojíme,
takže nám vzniknú dva záviny. Rukou ich mierne sploštíme a nožom ich cikcakato nakrájame, poukladáme ich
na plech vystlaný papierom na pečenie a necháme asi
15 minút nakysnúť. Potom ich potrieme bielkom, ktorý
nám zostal z vajca. Pečieme v rúre vyhriatej na 220 oC
asi 12-15 minút.

PozvánkyOznamyPozvánkyOznamyPozvánkyOznamyPozvánkyOznamy
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
oznamuje rodičom, že ZÁPIS dieťaťa do
1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018
sa uskutoční
18. apríla 2017 od 12:30 h do 16:00 h
v budove 1. stupňa ZŠ (na poschodí)
v II. A a III. A triede.
Na zápis prichádzajú deti, ktoré dovŕšia 6. rok
veku do 31. 08. 2017.

Obec Diviaky nad Nitricou v spolupráci
s organizáciami pozýva na slávnostný program ku Dňu matiek, ktorý sa uskutoční
5. mája 2017 o 16:00 h v KD Diviaky nad Nitricou.
Baňanský rozprávkový les má plánovaný
termín – 3. jún 2017. Pozvaní sú detskí aj
dospelí turisti putujúci lesom, ktorí ochotne
riešia pripravené úlohy.

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 15.12.2016 do 31.3.2017)
Do našej obce sa prisťahovali: 7
Jubilanti: 95 rokov: 1 90 rokov: 1
85 rokov: 2
Narodenie: 2
80 rokov: 3
75 rokov: 4
70 rokov: 7 Úmrtie: 5
Sobáše: 1

Z našej obce sa odsťahovali: 6

Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy: Inzerát bude uverejnený po zaplatení úhrady na miestnom obecnom
úrade. Plošná inzercia: 1 strana (formát A4) - 20 €, ½ strany - 10 €, ¼ strany - 5 €, 1/8 strany - 2,50 €. Slovná (riadková) inzercia: 1 slovo - 0,05 €.
Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase. Je aj na Vás, aby toto
svedectvo bolo čo najúplnejšie. Ďakujeme. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu obec@diviaky.sk
Diviacke
alebo ich osobne doručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov zo všetkých častí obce. Obsah prínoviny
spevkov by mal byť označený menom autora. Licencia udeľuje potenciálnym používateľom súhlas na
verejné rozširovanie uverejnených príspevkov za predpokladu uvedenia mena autora. Fotografie sú použité so súhlasom dotknutých osôb. Predpokladaná uzávierka ďalšieho čísla - august 2017.
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