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Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou 1/2014 VII. ročník apríl 2014 nepredajné

IBV v lokalite Kalinovská pomôže
bezúročná pôžička 25 nových pozemkov sa

Nová COOP Jednota na novom väčšom priestranstve Na pláne je znázornená

čoskoro dočká dobudovania chýbajúcich rozvodov
vody a plynu. Pôžičku poskytne Farský úrad.

poloha novej predajne COOP Jednota, ktorá sa čoskoro bude stavať na pozemku v strede obce pri hlavnej
ceste.

Požiadavky obyvateľov obce na nové, väčšie priestory miestnej predajne potravín boli každoročne
opakované na výročnej členskej schôdzi COOP
Jednota Diviaky nad Nitricou. Tento rok bolo vybudovanie zaradené do plánu organizácie. Stavba
nepotrvá dlho, v letných mesiacoch už naši obyvatelia budú môcť nakupovať v nových priestoroch.

Individuálna bytová výstavba v tejto lokalite sa
rieši už niekoľko desiatok rokov. Nie je to tak dávno, čo svitlo svetielko nádeje, keď sa objavila
ochota zúčastnených strán spracovať podmienky,
za ktorých budú môcť vyrásť nové domy. Následne
boli vybudované rozvody elektrickej energie,
o ktorých redakcia čitateľov občasníka v minulosti
už informovala. Dobudovanie chýbajúcich rozvodov vody a plynu v nadväznosti na stavebné povolenie pomôže finančne dočasne vykryť bezúročná
pôžička. Dodávka rozvodov musí prejsť verejným
obstarávaním. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo zabezpečiť skrývku zeminy
a vykopanie ryhy cestou Drobnej prevádzky. Za
členov komisie pre verejné obstarávanie schválilo
p. Tibora Turcera, Ivana Kršku a Ing. Alenu Vajdovú. (obr.: pozemky v lokalite Kalinovská)

Z obsahu: O lokalite Kalinovská s. 1, Nová COOP Jednota s. 1, Zo zasadnutia OZ s. 2, Veselé fašiangy s. 3, Detský karneval s. 3, Fašiangy v Ješkovej Vsi a Bankách s. 4, Dedinská zabíjačka s. 4, FS
Bukovec nahrala svoje prvé CD s. 5, Športové aktualitky - futbal s. 5, stolný tenis s. 6, Žijú medzi
nami - Z. Gamanová s. 6, Zo školy - Ocenenia ku Dňu učiteľov, Dramatizované čítanie Tibora Hujdiča, Noc s Andersenom s. 7, Pozvánky s. 8, Spoločenská rubrika s. 8
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Prajeme Vám krásne
prežitie veľkonočných
sviatkov.
Nech váš dom je plný
pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych
porozumením.
sú naplnené láskou a

Praje starosta obce a poslanci

Zo zasadnutia OZ V zmysle plánu práce sa dňa 20. marca 2014 konalo verejné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Diviakoch nad Nitricou. Vyhodnotenie plnenia uznesení predložil starosta obce, ktoré OZ zobralo
na vedomie. Zápisnica a uznesenie z VZ OZ sú zverejnené v úradných tabuliach a na webovej stránke obce
www.diviaky.sk.
Hlavný bod programu - záverečný účet obce za rok 2013. Dôvodovú správu k záverečnému
účtu predložila ekonómka OcÚ pani Eva Iliašová. Hlavná kontrolórka obce Ing. Ľubica Červienková
vo svojom stanovisku odporučila OZ schváliť celoročné hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad.
Starosta obce zdôraznil niektoré skutočnosti s tým, že v plnom rozsahu boli zabezpečené základné úlohy
na úseku originálnych a prenesených kompetencií ale aj na matričnú činnosť, cestnú dopravu, kultúru,
sociálnu oblasť a podobne. Bola zabezpečená konsolidácia verejných financií a výsledkom je pozitívna
bilancia hospodárenia obce. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom hospodárení obce v roku
2013. OZ hlasovaním schválilo záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.
Na rokovaní OZ boli prerokované návrhy VZN obce. OZ schválilo VZN č. 1/2014 o číslovaní stavieb na
území obce Diviaky nad Nitricou a VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Diviaky nad Nitricou.

informáciu o kolaudačnom konaní PenOZ prerokovalo:
ziónu Senior n. . Banky dňa 25. 3. 2014,

spracovanie programu odpadového hos
informáciu o podaní žiadosti o vydanie
podárstva obce spoločnosťou ENVIPAK s. r. o.
stavebného povolenia pre výstavbu novej predajBratislava,
ne Jednoty COOP SD Prievidza,

možnosť poskytnutia bezúročnej pôžičky

splnomocnilo starostu obce na doriešenie
od Farského úradu v Diviakoch nad Nitricou na
dotácie
pre CVČ Nováky v zmysle žiadosti mesdobudovanie inžinierskych sietí pre IBV Kalita Nováky.
novská,
OZ schválilo:

investičný zámer odkanalizovania aglomerácie Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová

doplnok č. 1 Pravidiel prenájmu majetku
Ves
cestou StVS a. s. Banská BystriZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou,
ca, dopracovanie Územného plánu obce a jeho

v súvislosti so zákonom 253/1994 Z. z.
opätovné prerokovanie v zmysle § 22 stavebplat starostu pre r. 2014,
ného zákona,

zakúpenie 12 ks stoličiek do kancelárie

informáciu o priebehu prvého kola volieb
starostu obce,
prezidenta SR a prípravu druhého kola, ktoré sa

požiadavku KINET s. r. o. Diviaky nad
uskutočnilo 29. 3. 2014,
Nitricou na inštaláciu rozvodového boxu pre

informáciu o organizačnom a technickom
umiestnenie optických vlákien pre internet
zabezpečení volieb do Europarlamentu, ktoré sa
v časti obce Banky,
uskutočnia 24. mája 2014,

návrh riaditeľky školy na skvalitnenie

požiadavku Okresného súdu Prievidza
predškolskej prípravy a zníženie prevádzkových
podľa zákona č. /2000 Z. na voľbu kandidáta na
nákladov na originálne kompetencie. Dočasné
prísediaceho. OZ zvolilo na volebné obdobie
pozastavenie
prevádzky
MŠ
Banky
2014 - 2018 za prísediaceho na Okresnom súde
a premiestnenie triedy do MŠ v Diviakoch nad
v Prievidzi Ing. Karola Mikulíka,
Nitricou nebolo schválené (4 hlasy za, 3 hlasy

požiadavku na spracovanie príspevkov do
proti, 1 hlas zdržal sa hlasovania).
Diviackych novín a ich predloženie redakčnej
-jdrade do konca marca 2014,
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V našej obci sa žije, pre obyvateľov mnoho podujatí pripravuje
Veselé fašiangy Obdobiu od Troch kráľov až po Popolcovú stredu, ktorou začína 40- dňový pôst hovoríme aj Fašiangy. Toto obdobie bolo odjakživa veselé, plné svadieb, bálov, zabíjačiek a okázalého hodovania
a prejedania sa. Aj keď sa veľa vecí oproti minulosti zmenilo, chuť zabávať sa nám zostala. Tohtoročné fašiangové
obdobie prialo práve rôznym
formám zábavy. V našej obci
sme sa mohli vyšantiť hneď
na niekoľkých plesoch.

Veselá nálada nechýbala
ani v posledný víkend pred
Popolcovou stredou, keď sa
mnohí dospelí navliekli do
masiek a skákajúc a spievajúc po dedine s tradíciami
prinášali dobrú náladu (viď
foto vľavo).
Aby aj našim drobcom nebolo smutno, kultúrna komisia zorganizovala pre
nich týždeň vopred v KD
v Diviakoch nad Nitricou karneval. Práve tu, vo vyhriatom kultúrnom dome, sa mohli deti dosýta vyblázniť. Bolo na čo pozerať, čo obdivovať. Kultúrny dom „praskal vo švíkoch“. Po parkete sa premávali
čarodejnice, víly, princezničky, supermani, piráti, zvieratká či iné masky, ktorým nechýbal šmrnc. Ani
rodičom pri ich tvorbe nechýbala kreativita. Dokonca aj niektorí dospelí si obliekli masku a aspoň na
malú chvíľu sa stali rozprávkovými bytosťami. Pre deti boli nachystané rôzne súťaže a pre ich výhercov
sladké odmeny. Na záver prišlo to najdôležitejšie: určiť a odmeniť tie najkrajšie a najkreatívnejšie masky. Treba povedať, že táto časť bola najťažšia, pretože všetky masky boli krásne. Ale aby ani tým ostatným detičkám nebolo smutno, všetci boli nakoniec obdarovaní balíčkami, ktoré boli pripravené
z materiálov získaných od ochotných sponzorov. Výťažok zo vstupného a pohostenia poputoval na hračky a pomôcky pre MŠ v Diviakoch. Vydarené podujatie je už za nami, zostali spomienky vo forme krásnych fotiek. „Ja by som sa chcela poďakovať v prvom rade sponzorom, ktorí nám podali pomocnú ruku
a prispeli do balíčkov. Srdečné poďakovanie si zaslúžia aj tie mamičky, ktoré sa ochotne postarali
o chutné
koláčiky
pre účinkujúcich, či
hračky,
vďaka ktorým
sme
mohli odmeniť viac
detí.
No
a nakoniec
veľká vďaka
patrí
všetkým,
ktorí
pomohli túto
krásnu akciu zorganizovať.
Vám milé deti a rodičia ďakujeme za to, že ste prišli. Bez Vás by naša práca nemala zmysel.“ odkazuje
jedna z hlavných organizátorov Anka Čechová.
text a foto: -ač3
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Kompletná fašiangová banda v Ješkovej Vsi, foto: súkr. archív

Fašiangy
v Ješkovej
Vsi
a Bankách
Odložené, nepoužívané umelé
kvety motivovali k tvorbe fašiangových kostýmov. Nápad Havaja
bol skvelý, pretože tieto fašiangy
boli asi najpestrejšie v porovnaní
s fašiangami v blízkej i vzdialenej minulosti. Chlapci s novými
klobúkmi, muzikanti v nových
košeliach, ženy v pestrých sukničkách a kvetinových vencoch
sa hrdo premiestňovali z domu
do domu a roznášali dobrú nálaOblečenie, ktoré majú fašangovníci na sebe sa každoročne dopĺňa a obmieňa aj vďaka štedrým
darom Ješkovanov a Baňanov.
Všetkým vám patrí veľké ďakujeme. Dary sa použijú na ďalšie
kostýmy, na prípravu a realizáciu
Rozprávkového lesa, na organizovanie a priebeh Dňa dobrých
susedov, na brigády na ihrisku.
O všetkých daroch - finančných
i hmotných - sa urobili zápisy.
Sľubujeme, že sa využijú zmysluplne a pri spoločenských obecných podujatiach. Ďakujeme.

Časť fašangovej bandy na Bankách, foto: súkr. archív

-zg-

Dedinská zabíjačka Neformálne spoločenstvo Dobrí susedia
začiatkom tohto roka 4. januára 2014
zorganizovalo Dedinskú zabíjačku.
Bola tretia v poradí. Stretlo sa veľa
ochotných ľudí, ktorí sa podieľali na
príprave zabíjačkových dobrôt. Pochutili si určite všetci, ktorí prišli. Od
rána sa postupne ochutnávalo: mozočky s vajíčkom, pečienka, kaša,
kapustnica, pečené hurky a klobásky,
pečené mäso, vyprážané rezne na
prírodno, oškvarky, na druhý deň
tlačenka.
Počasie prialo, dobroty boli pre každého, kto prišiel. Celú zabíjačku
sprevádzala dobrá nálada. -zg-
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FS Bukovec nahrala svoje prvé CD
FS Bukovec v tomto roku slávi svoje 20. výročie. Povieme si: „Čo je to 20 rokov?“ V ľudskom živote
ubehnú ako nič. Ani sa nenazdáme a máme na krku 40-tku, 50-tku, 80-tku... V prípade existencie súboru
je to trochu iné. Už len to, že sa v ňom počas jeho trvania vystrieda množstvo ľudí s rôznymi povahami,
názormi, schopnosťami, chuťou zodpovedne pristupovať aj k takejto záujmovej činnosti. A preto je úžasné, že sa takáto komunita udrží pri živote 20 rokov.
FS Bukovec je známa nielen v dedine a v blízkom okolí, ale vďaka svojim folklórnym aktivitám sa dostala aj za hranice okresu Prievidza. A všade, kde sa objavia, získavajú svojich prívržencov. Ich prvou
otázkou zvyčajne je: „Kde si môžeme kúpiť vaše CD?“ A toto rozhodlo, že sa odhodlali k takému dôležitému kroku. Dvadsať rokov existencie je vhodným časom zanechať pre budúce generácie spomienku na
ich folklórne aktivity. Slovo dalo slovo a sen sa po dvoch úporných a náročných dňoch, ktoré strávili v
„nahrávacom štúdiu“, stal realitou. Na svete je prvé CD folklórnej skupiny Bukovec, ktoré je dôstojným
začiatkom osláv 20-teho výročia jej existencie. text a foto: -ač-

Športové aktualitky Jarnú futbalovú sezónu sme začali za očakávaním...
Futbaloví diváci si po jeseni futbalovej sezóny 1. triedy okresnej futbalovej súťaže zvykli, že FK Diviaky
nad Nitricou sú „hore“, hrajú výborný futbal s perfektnou obranou a s peknými gólmi v sieťach súperov.
Jedenásť víťazstiev za sebou tomu nasvedčovalo a presviedčalo nás to, že „na to máme“.
Druhá polovica súťaže, čiže jarná časť, začala u nás rozpačito. Z troch úvodných zápasov sme jeden zápas vyhrali (2:0), jeden remizovali (1:1) a jeden prehrali (1:2). Hrali sme s tabuľkovo slabšími súpermi
(Bystričany, Chrenovec – Brusno – posledný v tabuľke a s Porubou – predposlednou). Hra bola kŕčovitá,
bez iskry, bez osobností, takmer bez
Tabuľka po 16. kole
gólov, no a to sme nečakali. Na ihrisku
1. FC Baník H. NitraB
16
14
1
1
74:21
43
i mimo neho sa viac vyčítalo ako pod2. Diviaky nad Nitr.
16
12
1
3
45:16
37
porovalo a povzbudzovalo.
3. Kľačno
16
11
2
3
40:29
35 Sklamanie s vlastnými výkonmi naštr4. N. Sučany
16
11
1
4
41:19
34 buje vždy kolektívny duch, ktorý je
5. Nováky
16
9
3
4
32:22
30 viac ako potrebný. Niekedy to hraničí
6. Tužina
16
6
2
8
22:38
20 až k rezignácii, čo nie je dobré. Debaty
o tom, že ten mal hrať a ten nemal,
7. Hradec
16
6
1
9
31:38
19
vedú k rýchlemu koncu. Buďme radi,
8. Bystričany
16
5
4
7
33:43
19 že má kto hrať. Zrejme chýba osob9. Liešťany
16
5
2
9
27:35
17 nosť mimo futbalu, ktorá túto krízu vie
10. Valaská Belá
16
4
3
9
25:36
15 ukončiť. Hráčov na to máme. My naj11. Čavoj
16
4
3
9
22:38
15 vernejší vám veríme. Nemusíme všet12. Poruba
16
4
3
9
18:40
15 ko vyhrať, no chceme byť my, diváci,
aj vy, hráči, predsa spokojní. Zahrajte
13. Bojnice
16
3
3
10
25:39
12
si futbalček pre seba a pre nás. -šg14. Chren. - Brusno

16

1

5

10

15:36
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Stolný tenis Stolní tenisti z Diviak nad Nitricou, v súťaži 5. ligy, muži OSTZ Partizánske sa neustále
zlepšujú. V sezóne 2013/2014 obsadili pekné 3. miesto s počtom bodov 82, pred ŠKST Bošany C s 96
bodmi a STK Tužina A s 87 bodmi.
Touto cestou by sme chceli poďakovať starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za ústretovosť a podporu v činnosti. Otvorenie ďalšej stolnotenisovej sezóny by bez ich podpory bolo veľmi ťažké. Členovia
klubu sa tešia na ďalšie odohraté zápasy v telocvični ZŠ a hlavne na divákov, ktorí im neustále chýbajú.
Prikladáme tabuľku úspešnosti jednotlivcov nášho klubu:
Hráč

Mužstvo

1. Vajda Roman

KST Diviaky n/N A

23

Zápasy
92

77

15

251 : 106

83,70%

2. Chudý Pavol

KST Diviaky n/N A

12

46

34

12

115 : 57

73,91%

3. Ševce Peter

KST Diviaky n/N A

24

94

65

29

223 :144

69,15%

4. Hnát Dušan

KST Diviaky n/N A

20

76

34

42

136 : 162

44,74%

5. Masaryk Tomáš

KST Diviaky n/N A

9

25

9

16

43: 55

36,00%

6. Blaho Ján

KST Diviaky n/N A

12

45

15

30

67 : 112

33,33%

7. Vajda Marek

KST Diviaky n/N A

1

4

1

3

6 : 10

25,00%

Stret.

Výhry Prehry

Sety

Úspešnosť

Žijú medzi nami

V tejto rubrike predstavujeme človeka, ktorý nie je narodený v našej obci priamo, ale je
s ňou úzko spätý, má v nej silné zázemie, svojich priateľov a známych. Miluje ich, tak ako oni majú radi ju. Sama
o sebe hovorí: „Dúfam, že svojej milovanej Morave robím dobrú reklamu.“ Zdenka Gamanová, Morava má byť za
čo na Teba hrdá. Ako sa vidí ona sama?
V januári bolo 50 rokov, čo som sa v Zábřeze na Morave narodila. Už v prvej
triede som mala šťastie na výbornú pani učiteľku, ktorá ma ovplyvnila pri výbere
povolania. Na dejepis ma navnadila profesorka dejepisu na gymnáziu. Po gymnáziu v Zábřeze som absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov – český jazyk a dejepis.
Prvé pôsobenie v škole sa mi stalo osudným, pretože družobné školy Dubicko
a Čavoj zapríčinili, že som sa pred 25 rokmi presťahovala na Slovensko. Svadba
so Štefanom bola v auguste. Vystriedala som niekoľko zamestnaní. Pre prácu
s mentálne postihnutými deťmi som si doplnila aj vzdelanie. Teraz pracujem na
SOŠ OaS, Kalinčiaka v Prievidzi. Stala som sa učiteľkou so všetkým, čo by
k tomu zamestnaniu patrí. Chápem ho ako poslanie, službu pre verejnosť.
K mojim záujmom patria deti, ľudia, tvorenie všeličoho z všeličoho vo voľnom
čase, v krúžku Šikovné ruky, súťaže v tvorivosti žiakov, turistika kvôli dobrému
kolektívu a krásam Slovenska, záhrada, kvetinky, všetko pekné na pozeranie,
priatelia, rodina, pesničky, aktívny život dediny...

Keď som sa prisťahovala na Slovensko, bola som nadšená z aktivít, ktoré
sa v dedine robili – MDD, fašiangy, zábavy starých pánov,... Motorom akcií bol dlhodobo môj muž. Najskôr som sa stala jeho pomocníkom, neskôr som prevzala štafetu, ktorú rozbehol. Aj vďaka týmto aktivitám som si tu našla veľmi veľa priateľov. Nikdy som sa netajila tým, že práca s deťmi a ľuďmi ma napĺňa. Vzťah k ľuďom a rodine som zdedila po svojich rodičoch a starých rodičoch. Na Bankách a
v Ješkovej Vsi sme dokázali urobiť veľmi veľa, ale nič z toho by sa nepodarilo a nerealizovalo, keby sa tu
nenašla celá banda ochotných ľudí. Som všetkým neskutočne vďačná za to, že sme spolu dokázali nemálo. Až po rokoch sme si dali meno neformálne spoločenstvo Dobrí susedia, pretože sme potrebovali pomenovanie pre náš projekt, ktorý sa dotýkal multifunkčného ihriska v Ješkovej Vsi.
Za polstoročie sa vďaka dobrej spolupráci s kamarátmi, ktorých som si tu našla, dokázali vytvoriť krásne
zážitkové akcie – Dni detí, Dni dobrých susedov, fašiangy, oslavy Baniek a Ješkovej Vsi. A najmä moja
„srdcovka“ – Rozprávkový les. Dlho som túžila oslavy Dňa detí posunúť do hory, ale nakoniec oslava
Baniek a tiež autorita môjho muža pomohli založiť novú tradíciu. Zo všetkých akcií, ktoré zabezpečujem
s radosťou, hodnotím ako najnáročnejšiu oslavu 700 rokov Baniek. Sprievodné akcie trvali predtým polroka, ale vynaložené spoločné úsilie Baňanov sa vrátilo v nezabudnuteľnej oslave.
A prečo tieto aktivity? –Vždy mi záležalo na tom, aby dedina zostala dedinou, aby sme nestratili potrebu
sa stretávať a neobmedzili sa na svoje „dvorčeky“. A zostáva mi len dúfať, že to týmto dedinám vydrží.
-zg-, foto: súkr. archív autorky-
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Na Deň učiteľov sa oceňovalo na viacerých úrovniach Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič oceňoval pedagógov za ich
prácu v hoteli Bôrik v Bratislave. Starosta obce Július Duranzia
prijal pedagógov základnej a materskej školy 31. marca 2014.
Najvyššie rezortné ocenenie – Malú medailu sv. Gorazda – prevzala
z rúk pána ministra pani riaditeľka Mgr. Gabriela Paulďurová za
prínos v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci rozvoja školstva.
Zúčastnila sa slávnostnej ceremónie v hoteli Bôrik dňa 28. marca
2014. Významnú spoločenskú udalosť dôstojne dopĺňali kultúrne
vstupy žiakov konzervatórií a základných škôl.
K úspechu pridávame blahoželanie a vyslovujem prianie, aby jej
ďalšie nápady boli prínosom pre školu, žiakov i rodičov.
Pedagógovia školy boli prijatí u starostu 31. marca, keď oslavovali
svoj sviatok. Starosta obce im vyjadril poďakovanie za prácu
s deťmi a obdaroval ich malou pozornosťou.
Osobitne vyzdvihol prácu Mgr. Kataríny Šrámekovej v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov a poďakoval jej za vynikajúce
výsledky dosiahnuté v súťažiach aj na celoslovenskej úrovni
v umeleckej oblasti.
-jh-

Minister školstva D. Čaplovič a riaditeľka ZŠ s
MŠ G. Paulďurová

Pútavé akcie pre žiakov školy 4. apríl bol mimoriadnym dňom pre žiakov primárneho vzdelávania a niektorých žiakov 2. stupňa ZŠ. Zúčastnili sa besedy a spania v noci v škole.

Tibor Hujdič pri čítaní

Tibor Hujdič alias pán Mrkvička z Bratislavy prijal pozvanie vedenia školy na ukážku
dramatizovaného čítania. Pre
našich žiakov si vybral knihu
Deti z Bullerbynu. Svojím spôsobom predvedenia čítania textu
vyvíja snahu dostať deti k čítaniu
kvalitných kníh. Knihy ponúka
vo svojom internetovom kníhkupectve. S pedagógmi pracuje na
seminároch, kde načrtáva nové
spôsoby práce s textom, aby
u detí vzbudili záujem.

Deti ohúril dramatizovaným
čítaním. Pri jeho divadielku si
vôbec neuvedomovali, že práve
počúvajú niekoľko kapitol
z vybratej knihy.
Žiakom sa predstavil: „Som
Líza a mám deväť rokov.“
Ihneď vyvolal úsmev na tvári
a upútal ich pozornosť na počúvanie. Ja snívam o tom, že si
dramatizované čítanie doma
pred zrkadlom vyskúšal aspoň
jeden žiak. Bol to fantastický
zážitok.
-jh-

1. ročník Noci s Andersenom 4. - 5. apríla 2014 bol
úspešný. Do programu večera, piatkovej noci a rána
bolo zaradených viacero aktivít. Začalo sa o devätnástej
hodine a zaspať sa podarilo niektorým až hodinu po
polnoci.
Deti sa oboznámili s tvorbou a životom Andersena prostredníctvom prezentácie a besedy s „ním“. Pracovali
v skupinách, čítali jeho rozprávky, reprodukovali obsah,
riešili tvorivé úlohy, prezentovali. Potme hľadali poklad v
exteriéri školy a pred polnocou si zapísané sny na prúžkoch
papiera zavesili na strom. Raňajkovalo sa spoločne, vyhodnocovalo sa a oceňovalo ráno. Ocenením pre pedagógov boli
slová: „Mám najkrajší školský zážitok.“ -jh-

Sny deti vešajú na snový strom
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Inzeráty Pozvánky v skratke Inzeráty Pozvánky v skratke Inzeráty Pozvánky
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje obyvateľom obce, že v mesiaci september 2014, resp. október 2014
opäť uskutoční zbierku šatstva. Zbiera sa čisté, nepoškodené šatstvo, periny, tak ako minule. Je potrebné mať textil riadne zabalený v plastových vreciach. Presný termín zberu bude včas oznámený. Informáciu dávame na vedomie v dostatočnom predstihu, aby bol čas si textil dopredu pripraviť.
KST Ješkova Ves - Banky
5. 7. - Opekačka pri studničke
16. 8. 2014
rok 2014
26. 7. - Uhrovský hrad
Deň dobrých susedov
12. 4. - Pustý hrad - Šášovský hrad
10. 8. - Cyklo výlet do Gápla
17. 8. 2014
8. 5. - Čistenie chodníkov
29. - 31. 8. - Adršpašské skaly, Sněžka
Ješkovianska omša
22. 6. - Kremnica - Stred Európy
6.9. - Strečno - Starhrad - Varin

21. 6. 2014 – Rozprávkový les pre
deti a dospelých – Nik naprázdno
neodíde, ani dospelí nezablúdia
napriek fašangovnému oldomášu
a spoločne si môžeme posedieť na
Brezinke. Máte chuť sa zapojiť,
akokoľvek pomôcť, máte doma
materiál vhodný na kostýmy
a kulisy? Všetci ste vítaní. Čakáme
na vás. Už teraz sa vymýšľa, strihá,
lepí, maľuje...

Združenie HIPO Mačov 2014
12. 4. - Veľká noc na dedine - vynášanie Morény a prinášanie letečka v podaní detského folklórneho súboru, ukážka zdobenia veľkonočných
vajíčok,...
26. 4. - Mačovské gazdovské dvory - jarmok
ľud. remesiel, májové zvyklosti, stavanie mája,
otvorenie letnej sezóny, súťaž v pílení dreva,
kult. program - lubena, cimbalovka.
24. 5. - Dnes tovariš, zajtra majster - Mačovskí
smoliari a tkáči, ukážka pálenia smoly, odhalenie
sochy Mačovského smoliara, chytanie cvíčal ukážka, tradičná výroba tkáčskych výrobkov,
výroba ľanu, pradenie, tkanie, vyšívanie.
28. 6. - Zraz veteránov traktorov a inej techniky - II. ročník zrazu veteránov traktorov,
osobných a nákladných áut.


Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 12. 12. 2013 do 31. 03. 2014)
do našej obce sa prisťahojubilanti:
úmrtie: 
85 rokov: Margita Iliašová
Irena Kohútová,
vali:
Imrich Cigáň, Miroslava Ci80 rokov: Vilma Motúzová
Ľubomír Halaška,
gáňová, Mária Dančová, Ivan 75 rokov: Anastázia Sobotová
Mária Vaľková
Turčan, Anna Turčanová
70 rokov: Mária Šimurdová, Ladislav Rendek
z našej obce sa odsťahovali:
narodenie:
Hana Chovancová, Boris Kopecký, Ingrid Lomnická, Martin Lomnický, An- Zara Koššová
drej Lomnický, Denisa Novotná, Jakub Novotný, Ingrid Točeková, Veronika Romana Točeková
Točeková, Patrícia Štutiková, Vivien Lia Štutiková, Wendy Štutiková
Lukáš Belanec
Laura Cigáňová
sobáše: Ladislav Jančo a Ing. Katarína Jančová
Zara Sališová
Michal Jurenka a Lenka Kalinayová
V čísle 4/2013 v spoločenskej rubrike chýbala informácia o jubilantovi Stanislavovi Mišeje (70
rokov) a o úmrtí Michala Šimku. Nedopatrenie vzniklo v dôsledku nezrovnalosti v aktuálnych
matričných údajoch a reálneho času, kedy bol občasník vydaný. Za uvedenú chybu sa redakcia
ospravedlňuje.
Počet obyvateľov k 31. 3. 2014 1 758 , z toho muži: 850, ženy: 908.

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
noviny
príspevkov 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. Uzávierka ďalšieho čísla je 30. júna 2014.
Diviacke noviny – informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou
Vydáva: Obecný úrad 972 25 Diviaky nad Nitricou 167
 046/5464082-3
: obec@diviaky.sk
IČO: 00318060 Evidenčné číslo: EV 2648/08
ISNN 1338-9009
Redakčná rada: Gabriela Paulďurová, Jana Hatványiová, Zdenka Gamanová, Anna Čechová, Miroslav Blaho
Tlač: Lipoprint Prievidza
Náklad: 550 ks
Cena: zdarma

8

