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Diviacke noviny
Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou 3/2015 VIII. ročník september 2015 nepredajné
Z obsahu: Okienko starostu s. 1, Zo zasadnutí OZ s. 2, Poslanecké okienko s. 3, Turisti navštívili ďalšie kúty Slovenska s. 4,
Deň susedov, Rozprávkový les s. 5, Stál pri zrode nášho národa s. 6, Žijú medzi nami s. 6, Štatistický pohľad na školu a Zber
plastových uzáverov s. 7, Do lavíc zasadli spomienky s. 7, 20 rokov detstva s. 8, 9, Dožinky a Bukovec v Lipóte s. 10, 11,
Aktivity kultúrnej komisie s. 12, Oživenie futbalu v Ješkovej Vsi s. 13, Recepty našich kuchýň a Spoločenská rubrika s. 14

Okienko starostu Vážení a milí spoluobčania,v predošlom občasníku som avizoval, že budem pravidelne

a
pravdivo podávať informácie o mojej činnosti v obci. Svoj sľub plním.
Čo som urobil: výmena oplotenia na zbernom dvore, oprava brány na Drobnej prevádzke, oprava a natieranie oplotenia areálu TJ Diviaky, čistenie potoka v časti obce Diviaky, opílenie stromov na miestnom cintoríne v Ješkovej Vsi, čistenie kanála v Somorovej
Vsi, usadenie a vysvätenie Dvojkríža v Diviakoch nad Nitricou, vybudovanie detského
ihriska v Ješkovej Vsi, sfunkčnenie a rozšírenie kamerového systému: v obci Diviaky nad
Nitricou, multifunkčné ihrisko v Ješkovej Vsi, športový areál Diviaky nad Nitricou. Administratívne kroky pre zápis obecných budov na list vlastníctva: DS Diviaky nad Nitricou,
DS Somorova Ves, DS Banky, Knižnica Banky, Knižnica Mačov. Na zápis je podané: Pohostinstvo Mačov, Hasičská zbrojnica Mačov, žiadosť o rozšírenie spevnených plôch –
parkovisko pri Jednote v Diviakoch nad Nitricou, parkovisko pri cintoríne v Diviakoch úprava asfaltovými výfrezkami (obr. vpravo dole), návšteva s FS Bukovec v Maďarsku v
dedinke Lipót.
Pripravujem: - dobudovanie inžinierskych sietí IBV Kalinovská, aktualizáciu hrobových miest, cenník určených
komodít odpadu na zbernom dvore v Diviakoch nad Nitricou,
- parkovisko pri Jednote Diviaky nad Nitricou - plánuje sa rozšírenie o cca 6 miest, zabezpečuje Jednota,
- naďalej v sledovaní zostáva „Aglomerácia Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, ČOV, Kanalizácia...,
- v týchto dňoch bola podaná žiadosť o získanie dotácie na projekt v rámci opatrenia 2.2. KaHr na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Diviaky nad Nitricou“,
- spolu s poslancami OZ prehodnotenie všetkých prijatých všeobecne záväzných nariadení obce,
- donáška obedov zo ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou pre občanov – dôchodcov a chorých občanov (Ak máte
záujem o tieto služby, je potrebné sa nahlásiť na obecný úrad do 30. septembra 2015.),
- zriadiť schránku na budove obecného úradu, kde budete môcť dávať svoje návrhy, pripomienky, otázky, podnety
na zefektívnenie a zlepšenie práce obecného úradu, drobnej prevádzky a starostu. Tieto otázky a podnety budú vyhodnotené a uverejnené v obecných novinách.
Podporujem: - kultúrne a športové aktivity v našej obci: Deň Dobrých susedov v Ješkovej Vsi, Dožinky, Turnaj
starostu, návšteva najstarších občanov obce, ZPOZ v obci a iné,
- elektronizáciu miestnej samosprávy, rozšírenie služieb pre občana - ide o integrované obslužné miesta občana, ktoré
budú pod jednou strechou spolu s matrikami a stanú sa kontaktnými bodmi na komfortné vybavenie mnohých žiadostí
od 1. novembra 2015.
Vážení občania, každý úpravou, čistením a údržbou okolia svojho domu a záhradky prispeje k zlepšovaniu života
v našej obci. Aktívny prístup pomáha
zlepšovať a spestriť spoločenský život
celej obce. Naše služby samosprávy sú
pre Vás a v prospech Vás, podľa potreby
ich veľmi radi budeme rozširovať k Vašej spokojnosti. Prajem Vám veľa pekných jesenných dní. V decembri 2015
Vás všetkých pozývam na dedinskú zabíjačku.
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Od posledného vydania občasníka sa uskutočnili dve zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Obsahom zasadnutia zo 7. mája 2015 boli informácie
týkajúce sa Územného plánu obce, ktorý vypracoval
AGS ATELIÉR Ing. Arch. Gabriel Szalay. Je dôležitým
dokumentom obce z hľadiska rozvoja a individuálnej bytovej výstavby. Je k nahliadnutiu na obecnom úrade a na
webovej stránke obce www.diviaky.sk. V ďalších bodoch poslanci prerokovali Rokovací poriadok, zásady
odmeňovania poslancov. Zvýšenie výdavkov ZŠ s MŠ
o 8 160 eur (vratky za energie) vykoná starosta obce po
dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ v oblasti predškolskej výchovy a školského stravovania.
Schválené neboli:
Žiadosť p. Petra Vavru Mačov o odkúpenie parcely č.
20/1 o výmere 29 m2 a časti parcely č. 160 o výmere 2m2
a žiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže, ktoré
navštevujú CVČ Nováky a majú trvalý pobyt v našej obci.
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
18. júna 2015 sa prerokoval návrh na zmenu rozpočtu.
Starosta informoval poslancov o príprave podkladov k
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2. KaHr na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia“, o zabezpečení realizácie projektu
v súlade s podmienkami a o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške roz-

dielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5%.
Záverečný účet obce Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného
roka. Obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia
obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Rozpočet na rok 2014 bol upravovaný jedenkrát
rozpočtovým opatrením a priebežne počas roka rozpočtovými opatreniami vykonanými starostom obce na základe oznámených dotácií zo štátneho rozpočtu v súlade
s § 14, ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách. Záverečný účet bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovej stránke. Kontrolórka obce p.
Ing. Červienková konštatovala vo svojej správe, že účtovná závierka za rok 2014 bola vykonaná podľa zákona
č. 431/2012 Z. z. o účtovníctve. Účtovná závierka za rok
2014 vyjadruje verne finančnú situáciu obce Diviaky nad
Nitricou k 31. decembru 2014 a výsledok hospodárenia
je v súlade so zákonom.
Informácie podané starostom:
 futbalový turnaj o pohár starostu obce bude v jesennom
období,
 futbalisti z časti obce Banky a Ješkova Ves vytvoria
nové futbalové družstvo. Budú hrať pod názvom TJ
SMREČINA DLŽÍN. Z tohto dôvodu im obec Diviaky
nad Nitricou nemôže poskytnúť finančný príspevok na
činnosť klubu.
Obec vyzýva spoločenské a športové organizácie, ktoré Daň z nehnuteľnosti, miestny poplatok za komunálny odmajú záujem o poskytnutie finančných prostriedkov na pad a drobný stavebný odpad je potrebné uhradiť najnesvoju činnosť v roku 2016, aby svoje žiadosti doručili na skôr do 30. 9. 2015. Po tomto termíne budú vymáhané
Obecný úrad Diviaky nad Nitricou do 31. 10. 2015.
právnou cestou.
Uzatváranie zmlúv za hrobové miesta. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy,

ktorá má písomnú formu. Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uzatvorenú zmluvu o prenájme miesta, aby
tak urobili do 31. decembra 2015 v úradných hodinách na obecnom úrade. K zmluve je potrebné priložiť
údaje o zomrelom: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia, miesto úmrtia.
Cenník určených komodít odpadu na Zbernom dvore v Diviakoch nad Nitricou s účinnosťou od
1. januára 2016. Limit na drobný stavebný materiál bude stanovený na 100 kg/osoba/rok. Zberný dvor je
určený pre občanov obce zatiaľ bezodplatne. Jednotlivé druhy odpadu sa na zbernom dvore ukladajú do
veľkoobjemových kontajnerov, do nádob, resp. do vyhradených priestorov podľa pokynov zodpovedného
pracovníka. Na zbernom dvore je možné uložiť: opotrebované pneumatiky, stavebné odpady a odpady
z demolácií (drobný stavebný odpad), zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, separované
zložky odpadu: papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, objemný odpad, elektronický odpad: vyradené elektrické a elektronické zariadenie, batérie a akumulátory. Pondelok, utorok, štvrtok: 8:00 – 15:00 h. Streda
10:00 – 17:00 h. Sobota 9:00 – 12:00 h. Zberný dvor je zatvorený v piatok.
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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 v nasledujúcich
číslach ponúkne čitateľom pohľad na prácu poslanca tak, ako ju vidia samotní poslanci našej obce. V tomto čísle na
otázky členov redakčnej rady odpovedá zástupca starostu Radovan Iliaš.
1. Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandido- sme boli obcou, v ktorej sa chcú rodiny usadiť a vychovávať tu svoje deti.
vať za poslanca?
Už v predchádzajúcom volebnom období som vykonával 6. V akom časovom horizonte vidíte jej reálne naplfunkciu poslanca. Táto práca ma ako človeka, ktorému nenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť
záleží na našej krásnej obci, veľmi napĺňala. Najväčším zrealizovaná?
impulzom pri mojom rozhodovaní znovu kandidovať bol Nechcem sa baviť o nejakých sľuboch a dátumoch.
priestor posunúť našu obec vpred, či už v spoločenskej Podľa môjho názoru rozvoj obce nie je nikdy hotový –
alebo v kultúrnej rovine. Verím, že občania si zaslúžia vždy je čo zlepšovať, vždy je priestor na to, aby sme našu
modernú a napredujúcu obec.
obec posunuli ďalej. Dnes som tu, snažím sa a robím
2. Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a sku- všetko preto, aby moja práca bola prospešná pre nás všetkých. Verím, že urobiť dokážeme veľa. Nakoniec sú to
točnosti o poslaneckej práci?
Keďže nie som prvoposlancom, moje predstavy viac- samotní občania, ktorí ma či už pochvalami alebo kritimenej zodpovedajú skutočnosti a dnes v plnej miere zú- kou vždy navedú na správnu cestu.
ročujem a využívam skúsenosti a znalosti, ktoré som do- 7. Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie meposiaľ nadobudol.
dzi poslancami a občanmi našich obcí?
3. Ak áno, v čom?
Samozrejme: pravidelné stretnutia, mailová, či mobilná
Ak si spomeniem na svoje začiatky, snáď najväčším pre- komunikácia, spolupráca a dobré rady od našich obyvakvapením bola pre mňa nutnosť neustáleho sebavzdelá- teľov využiť v praxi. Bol by som tiež rád, keby sa zlepvania. Poslanec sa totiž vo svojej funkcii často stretáva s šila účasť občanov na zastupiteľstvách a hlavne na mňa
vecami, s ktorými nemá žiadne alebo len veľmi malé sa môžu ľudia obrátiť s akýmkoľvek problémom, hoc aj
skúsenosti. Vtedy sa musím o danú oblasť veľa zaujímať, keď ma stretnú niekde na ulici, na futbale, či v obchode.
učiť sa, či konzultovať problémy s odborníkmi tak, aby 8. V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej
som sa mohol rozhodnúť objektívne a hlavne v prospech aktívnej účasti a pomoci?
celej obce. Novinkou pre mňa bol aj fakt, že niekedy na Som všestranný človek, mám skúsenosti s fungovaním
prvý pohľad jednoducho realizovateľným projektom kla- samosprávy, mám dobré organizačné schopnosti a viem
die legislatíva zbytočné prekážky.
pomôcť a poradiť v mnohých oblastiach. Ťažko mi je
4. Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou škatuľkovať moje aktivity, ale asi najviac mi záleží na
rozvoji a smerovaní našej mládeže.
obce a obecného zastupiteľstva?
Prioritou každého poslanca v obecnom zastupiteľstve 9. Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo
vždy bola a bude práca v prospech našej obce a jej obča- by ste chceli odkázať čitateľom občasníka.
nov. Vždy sa snažíme nájsť to najlepšie riešenie pre spo- V prvom rade prajem všetkým čitateľom pevné zdravie.
kojnosť občana a prirodzene chceme, aby po nás v obci Chcem povedať jedno veľmi dôležité – buďme toleniečo zostalo. Avšak mojou najväčšou prioritou je pri rantní, trpezliví, nehľadajme len to zlé, sme tu len raz a
svojom rozhodovaní využívať otvorenú diskusiu s ob- snažme sa žiť život tak, aby sme
čanmi a počúvať ich dobré rady. Robíme to predsa pre si s radosťou pozreli do očí a
nich.
pevne stisli ruku pri každom
5. Aká je to priorita?
stretnutí. Som veľmi rád, že Vás
Je ťažko vybrať jednu konkrétnu vec, keďže problémov moje odpovede zaujali a čítali
v obci je veľa. Z môjho pohľadu v prvom rade potrebu- ste až do konca. S pozdravom,
jeme bytové jednotky pre mladé rodiny. Je dôležité, aby Váš spoluobčan Rado Iliaš.
sme im vytvorili čo najlepšie podmienky pre život a aby

Od 4. júna každý pracuje pre seba

Odborne sa tomu hovorí "Deň daňovej slobody". Dovtedy pracoval pre štát.
Ťažko povedať, či je to pre človeka radosť alebo smútok, či bežný človek rozumie, že tento dátum je pre neho skutočne závažným dátumom. Je to deň, do ktorého každý pracujúci človek pracoval každý deň v práci preto, aby
zarobené financie odvádzal štátu. Štát následne s jeho peniazmi prostredníctvom volených zástupcov a úradníkov
nakladá tak, ako je to podľa nich potrebné. Málokedy sa s peniazmi nakladá tak, ako by si predstavoval sám občan.
Od 4. júna 2015 každý pracujúci človek pracuje pre seba, pre svoje potreby a pôžitky a môže zarobené financie
používať podľa svojho uváženia. Otázkou je, či za peniaze za polrok práce dokáže si človek zabezpečiť to, čo pre
svoj aspoň ako tak slušný život potrebuje, či to čo od štátu a samosprávy dostáva je dostačujúce. Preto je na každom
človeku, aby „strážil“ kvalitu služieb, lebo on je produkovateľ hodnôt v samospráve aj v štáte. -jh-
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Športujem, športuješ? Športujem, športuješ? Športujem, športuješ?
Európske hry v Baku Vodné pólo nie je v našej obci neznámym pojmom. V minulých ročníkoch novín
boli predstavení v tom čase žiaci našej základnej školy, ktorí za podpory svojich rodičov dokázali úspešne skĺbiť
šport a vzdelanie a zažiť úspech stáť na stupni víťazov. Dvom sa dostalo tej cti reprezentovať Slovensko.

Od 12. do 28. júna 2015 sa konali premiérové Európske hry v azerbajdžanskom Baku. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 6000 športovcov z 50 európskych krajín. Slovensko zastupovalo 170 športovcov. Medzi nich
patrili aj bratia Jaroslav a Michal Úradníkovci (na foto stojaci druhý a štvrtý zľava), členovia vodnopólového mužstva Nováky. O zážitky a dojmy z Európskych hier sa s čitateľmi podelil mladší z bratov, druhý
najmladší člen slovenskej výpravy v Baku - Miško Úradník (stojaci prvý sprava).
do prvej osmičky. Podarilo sa. Čakal nás ešte tretí zápas
so Španielskom, čo bol veľmi ťažký súper. Zápas, i napriek veľkej snahe nás všetkých, vyhrali Španieli. V skupine sme skončili na treťom mieste, čo znamenalo, že
sme sa nedostali do prvej osmičky. Ďalšie dva zápasy
s Čiernou horou a Rumunskom sme prehrali vždy tesne
o jeden gól. Konečným umiestnením bolo dvanáste
miesto.
Určite bol pre vás oboch veľkým zážitkom zúčastniť
sa týchto hier. Také šance neprichádzajú každý rok.
Čo na to hovorili vaši rodičia? Áno, obaja sme boli
šťastní, že sme patrili do výberu a mohli sa aktívne zúčastniť týchto hier. Rodičia sa tešili spolu s nami, boli
sme s nimi v kontakte aj počas Hier. Otec bol s nami
v Baku ako divák. Ale vzhľadom na bezpečnostné opatrenia nemal veľa možností byť nám nablízku. Napríklad:
okolo celej olympijskej dediny bol veľký plot, ktorý strážili nielen príslušníci policajného zboru, ale mali aj posily – vojakov. Otec, podobne ako ostatní diváci, prechádzal viacerými kontrolami, kým sa dostal na bazén, kde
sme hrali zápas.
Ako vyzeral otvárací ceremoniál? Koľko asi trval?
Pre mňa bol otvárací ceremoniál asi najväčším zážitkom.
Trval takmer tri hodiny. Na štadióne bolo asi 40 000 divákov. Keď sa predstavovali výpravy jednotlivých štátov
na okruhu štadióna, všetci nám kývali a tlieskali. V bohatom programe vystupovala, napr. aj známa speváčka
Lady Gaga.

Bolo pre výpravu Slovenska pripravené špeciálne lietadlo alebo ste leteli bežnou linkou? Koľko trvala
cesta lietadlom? Do Baku sme sa dostali letecky a to tak,
že sme sa celý tím stretli v Bratislave, kde sme prespali
a na druhý deň sme vycestovali na letisko do Viedne. Tu
sme sa spojili s celou olympijskou výpravou.
Let bežnou linkou sme mali dobrý, s jedným prestupom,
bez turbulencií. Dlhý čas v lietadle, celkovo sme leteli 5
hodín, sme si krátili rozhovormi či počúvaním hudby. V
Baku na letisku nás čakali autobusy, ktoré odvážali do
olympijskej dediny.
Ako vyzerala olympijská dedina? Nebola to dedina
v pravom slova zmysle, bol to obrovský komplex pozostávajúci nielen z ubytovania, ale aj z reštauračných a oddychových priestorov. Na každom kroku sa dalo stretnúť
mnoho známych športovcov.
Ako bolo o vás postarané z hľadiska stravy? Jedávalo
sa v obrovskej jedálni formou tzv. švédskych stolov. Dali
sa tam nájsť jedlá podobné tým našim, ale aj z ostatných
kuchýň sveta, keďže strava bola pripravovaná pre športovcov z celého sveta.
Ako prebiehala samotná súťaž vo vodnom póle? Súťaže vo vodnom póle sa zúčastnili družstvá zo 16 krajín.
Prvé dva dni sme len trénovali a na tretí deň sme hrali
prvý zápas so Srbskom. Úvodný zápas nám nevyšiel
a my sme prehrali. Na druhý deň nás čakal zápas s Maltou. Ten sme museli vyhrať, aby sme mali šancu splniť
cieľ, s ktorým išla výprava na Európske hry – dostať sa

Redakčná rada ďakuje Miškovi za sprostredkovanie dojmov. Obom bratom Úradníkovcom želá ešte veľa úspechov. foto: súkr. archív, – rr-
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Turisti navštívili ďalšie kúty Slovenska Poľana privítala krasistov
Pri hoteli Poľana na Prednej Poľane vo výške 1 258 m n. m. sa organizoval 52. zraz krasistov - obdivovateľov a prívržencov časopisu Krásy Slovenska. Jeho účastníkmi boli aj
turisti KST Ješkova Ves - Banky. Každý turista, ktorý vyšiel k hotelu, sa
zapísal do Pamätnej knihy a získal Účastnícky list. Na otvorení stretnutia
nechýbali Sládkovičova báseň Detvan, prejav vnuka - zakladateľa tohto
časopisu, ktorý priletel z Kanady, redakcia časopisu Krásy Slovenska,
zástupcovia vydavateľstva DAJAMA a ďalší hostia.
Po slávnostnom folklórnom programe sa individuálne pokračovalo na
výstup na stratovulkán Poľanu 1 458 m n. m., ktorá je najvýznamnejšou
krajinnou dominantou detvianskej oblasti. Má charakteristicky vytvorenú kalderu. Je hruškovitého tvaru v smere východ - západ. Na západ je
otvorená a jej priemer je asi 6,5 km. Prstenec, ktorý obtáča kalderu je
dlhý asi 24 km. HÍbka kaldery je skoro 600 m a jej dno je silne rozčlenené sopúchmi, ktoré predstavujú stuhnutú lávu v niekdajších sopečných
hrdlách. Ďalšie pozostatky vulkanickej činnosti sú v okolí Poľany skalné
útvary ako Bátovský balvan, Jánošíkova skala, Malčekova skala, Melichova skala, chránený prírodný výtvor vodopád Bystré, kde po skalnej stene z výšky viac ako 20 m padajú
vody do Bystrého potoka. Porasty pod vrcholom Poľany majú pralesovitý vzhľad, vzácne sú tiež bylinné
porasty aj zástupcovia fauny. Od roku 1981 je Poľana vyhlásená za chránenú krajinnú oblasť, aby sa jej
prírodné hodnoty zachovali aj pre budúce generácie.
Zostup z Poľany končil v obci Skliarovo a v okresnom
meste Detva. Príjemné osobné zážitky podporilo aj
nádherné slnečné počasie. –jh-

Vysokohorská turistika (júl 2015) – Náročnú cestu zo Skalnatého plesa na Lomnické sedlo vo
výške 2 190 m n. m. si užili Vladimír Šimka, Ludovít
Duchoň a Jozef Homola (obr. vpravo).
Najvyšší vrch Álp a západnej Európy s madmorskou
výškou 4 810 m n. m., ležiaci na francúzsko-talianskej
hranici Mont Blanc zdolali Vladimír Šimka a Jozef
Homola.

Kroky turistov viedli na východné Slovensko Posledné tri augustové týždne sa
topánky turistov túlali po východnom Slovensku. Prvý deň strávili
obhliadkou Šarišského hradu pri Prešove a návštevou Solivaru. Po
príjemnej prehliadke komplexu budov sa mnohí čudovali nad
premyslenými krokmi ťažby a spracovaní soli do podoby vo vrecku. Dnes
už soľ z tejto výroby nekupujeme.
Druhý deň len časť turistov absolvovala náročný výstup na vrch Kremenec
v CHKO Poloniny. Tropické horúčavy, strmé cesty dohora, prudké zostupy
v hustom pralese prinášali únavu, ale prekonal ju šťastný pocit pri zistení,
že sú na mieste, kde sa stretajú hranice 3 štátov – Slovenska, Poľska
a Ukrajiny, čo symbolizuje tu stojaci žulový pylón v tvare trojhranu.
Najvyšší vrch Bukovských vrchov a slovenskej časti Východných Karpát
je zároveň najvýchodnejším bodom Slovenskej republiky. Zvyšná
skupina turistov strávila deň na vodnej nádrži Domaša.
Trasa posledného dňa viedla k pomníku na Dukle, kde si turisti
pripomenuli výročie SNP. Odtiaľ sa presunuli do mesta Bardejov. Výlet
bol očarujúci aj kvôli pekným teplým dňom. –jh5
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Dňom susedov a slávnostnou omšou v kaplnke v Ješkovej Vsi sa pripomínajú hody Kelti boli príbuzné etnické skupiny indoeurópskeho pôvodu, ktoré začali od polovice 2.
tisícročia pred Kristom pôsobiť v južných častiach strednej Európy a západnej Európy (od Čiech až po Francúzsko).
Aktuálny Deň sa susedov - 15. augusta 2015, sa niesol v ich znamení. Oblečenie, súťaže aj pasovanie sa nieslo
v duchu keltského života.
Na multifunkčnom ihrisku sa stretli tímy z Baniek, Diviak nad Nitricou, Ješkovej Vsi, Liešťan, Mačova, Necpal pri
Prievidzi, Fačkova, Nitrianskeho Rudna, Diviackej Novej Vsi a futbalisti TJ Smrečiny Dlžín.
Každý rok pribudne do hier nejaký nováčik. Teraz boli noví súťažiaci hneď dvaja - futbalisti TJ Smrečiny Dlžín a
Fačkov. Myšlienka dobrých susedských, priateľských vzťahov sa zachováva prostredníctvom tohto Európskeho Dňa
susedov. Heslá - Susedia, športom bavte sa! a Susedia,
športom spojte! - sa naplnili pri súťažných keltských disciplínach - streľba zo vzduchovky, odhad najdlhších rohov
zvieraťa, keltský rebrík, keltské karty a guľôčky, korytnačka (foto vpravo), sila Keltov pri preťahovaní lanom,
Kelti pri posúvaní piva Kelt kartónovou trubicou a poslednej atraktívnej disciplíny, ktorú priviezol tím Havkáči z
Liešťan. Bola to disciplína s hasičským autom - pospájanie
hasičských hadíc tak, aby prúd vody zasiahol cieľ - paletu.
Umiestnenie: 1. Futbalisti TJ Smrečina Dlžín, 2. Liešťany,
3. Diviacka Nová Ves a Ješkova Ves, 4. Banky, 5. Nitrianske Rudno, 6. Fačkov, 7. Necpaly, 8. Mačov, 9. Diviaky
nad Nitricou. Svojimi piesňami osviežil hry FS Bukovec
a tím z Fačkova v rázovitých krojoch. Hry ukončil dážď,
ale 71 cien tomboly sa stihlo vylosovať. Hody pokračovali
omšou v Kaplnke Panny Márie v Ješkovej Vsi s množstvom chutného a oku lahodiaceho občerstvenia. -jh-

IV. ročník baňanského rozprávkového lesa

Návšteva Fiony, Shreka, Danky a Janky,
Asterixa a Obelixa pritiahla záujem množstva detí a dospelých v sobotu 13. júna 2015 do baňanského lesa.
Registrácia takmer 300 detí do rozprávkového lesa prebiehala na futbalovom ihrisku v obci. Deti s rozprávkovými
kartami sa zahrali rôzne hry, navštívili pirátsku krčmu, indiánsku osadu a odtiaľ putovali so sprievodom do lesa
plného rozprávok.
Vstup do lesa prísne strážili Danka a Janka, ktoré bez podpisu na listinu prítomných, nikoho dovnútra nepustili.
Rozprávkový les hýril rozprávkami rôznych nálad, úlohami a zábavou pre deti aj dospelých. Všetky atraktívne rozprávky boli od vzniku nápadu až po konečnú realizáciu dielom kreatívnych, zručných a vtipných nadšencov z Baniek,
Ješkovej Vsi, ale aj pomocníkov zo susedných obcí.
Všetkým týmto ľuďom patrí obrovské poďakovanie. Organizačný tím ďakuje za to, že spoločne premenili jedno
obyčajné sobotné popoludnie pre deti a dospelých na rozprávkovo krásne. Takáto veľkolepá oslava Dňa detí by sa
nemohla uskutočniť bez sponzorských príspevkov. Vďaka patrí sponzorom, ktorí túto myšlienku podporili.
Výnimočnosť rozprávkovej soboty podčiarklo vynikajúce slnečné počasie. Mnohí z tých, ktorí ukončili cestu rozprávkovým lesom, ešte opekali a posedeli si pri vatre na Brezine s priateľmi. text: -jh-, foto: - súkr-archív-
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Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry, štátnosti i našej viery
V poslednej dobe narastá záujem o naše historické počiatky a osudy, tradície a symboly spojené so zrodom nášho
národa a štátu. Dvojkríž je naším najvzácnejším klenotom.
Na sviatok Cyrila a Metoda sa stretli obyvatelia, aby boli účastní na posvätení dvojkríža. Historicky významná udalosť začala za krásneho počasia v nedeľu popoludní v tieni neďalekej vŕby. Jaroslav Paška, prvý podpredseda SNS,
Vladimír Chovan, podpredseda SNS, Jaroslav Izák, člen odborného kabinetu SNS, predsedovia miestnych organizácií SNS, starostovia okolitých obcí spolu so starostom našej obce a ostatnými obyvateľmi svojou účasťou podporili
myšlienku poslanca Emila Divéky, aby aj naša obec sa hrdila dvojkrížom. „Kríž nie je len znakom náboženským, ale
tiež aj historickým. Nejde len o dôraz na náboženstvo, ale najmä na dejiny a spomienku na solúnskych bratov,“
povedal Kazimír Divéky, ktorý za účasti pána farára Kaštana kríž vysvätil.

Žijú medzi nami

Moje pôsobenie v tomto okrese začalo pred 28 rokmi,
keď som bola vyslaná z katedry CHTF STÚ robiť diplomovú prácu do laboratória
- „do dediny niekde pri Prievidzi“. Vtedy som ešte netušila, ako sa moje plány
zmenia. Zrazu som sa natrvalo ocitla v Diviakoch nad Nitricou. Na otázky, týkajúce
sa mojej vzdialenosti od domova a zvyku na iný kraj, odpovedám úprimne a
jednoducho – Človek je doma tam, kde sa cíti dobre a ja som si Diviaky obľúbila
aj vďaka manželovej rodine, ktorá ma od prvej chvíle prijala ako člena rodiny. Ja
som im za to vďačná a vážim si ich.
Keď do môjho života prišli tri deti - rok po roku, prišlo obdobie plné lásky, ale aj
prebdeté noci, choroby, gazdovanie, . ale hovorí sa - čo nás nezabije, to nás posilní.
Toto porekadlo sa v mojom živote potvrdilo a ja môžem teraz smelo prehlásiť, že
sa tým upevnilo puto našej rodinky. Deti vyrástli a stali sa z nich šikovní, mladí
ľudia, ktorí sa neboja žiadnej práce a so všetkým si poradia. A ja si svoj život bez
nich neviem predstaviť. Keď deti odrástli, zostal čas aj na iné. Dala som sa nahovoriť do poslaneckých radov obce.
Samozrejme, v tom čase som sa o to nezaujímala, tak som vôbec netušila, do čoho idem. Prvé roky boli neisté, snažila
som sa pochopiť, o čom vlastne práca vo verejnej správe je. Neskôr som začala pomáhať v sociálnej oblasti a kultúre.
Poslankyňou OcÚ som bola celých 12 rokov. Z tohto obdobia si najviac cením to, že ja, „cudzinka“ som konečne
spoznala ľudí v našej združenej obci a stala som sa právoplatnou obyvateľkou. V rovnakom čase som sa pridala
k členom domácej FS BUKOVEC. Bola to pre mňa príjemná zmena, pretože rada spievam. Spevom odbúravam stres
a navodím si pozitívne myslenie. Spolu s priateľmi folkloristami sme prešli mnoho krásnych dedín v našom regióne,
ale aj mimo. Reprezentujeme obec a dôležité je, že nám je spolu dobre.
Môj pracovný život je hektický. Pracujem v spoločnosti Nestlé Slovensko (bývala Carpathia) v Prievidzi už 26 rokov.
Začínala som v robotníckej pozícií, v trojzmennej prevádzke. Za tie roky som sa vypracovala na terajšiu pozíciu
manažéra kvality s obrovskou zodpovednosťou. Táto pozícia vyžaduje veľa môjho času, preto som musela upustiť
od rôznych aktvít aj od poslanectva. Naopak, vďaka práci v Nestlé som precestovala takmer celú Európu, dvakrát
som sa ocitla v Afrike – priamo v Káhire, odkiaľ som si priniesla množstvo spomienok a priateľstiev. Svoju prácu
mám rada, napĺňa ma a môžem ju vykonávať predovšetkým vďaka mojej rodine - manželovi a deťom, ktorí mi veľmi
pomáhajú a povzbudzujú ma. V tomto období sa môj život prehupol cez magickú 50-tku. V svojom živote neľutujem
žiadnu chvíľu, žiadny prežitý okamih. Nie všetko bolo ružové, ale keď hodnotím po rokoch s pohľadom zrelej ženypráve ťažké okamihy, spôsobujúce slzy a bolesť, ma posunuli dopredu, dodali mi silu bojovať. Nikdy som sa však
nepustila svojho životného kréda: Žiť tak, aby som nikdy nemusela prosiť nikoho o odpustenie.
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Štatistický pohľad na posledný štvrťrok

Školský rok 2014/2015 ukončilo 189 žiakov.
vyučovanie mali prváci. Odmenení boli ešte aj šiestaci
v súťaži starostlivosti o triedu počas školského roka.
Žiaci mali počas školského roka absolvovaných množstvo úspešných aktivít. Bolo udelených 43 pochvál triednym učiteľom, 9 pochvál riaditeľom školy, len 6 napomenutí triednym učiteľom, 8 pokarhaní triednym učiteľom a 3 pokarhania riaditeľom školy.
Pri slávnostnom oceňovaní pod vedením Mgr. Beňovej
a Horváthovej si diplomy a vecné ceny prevzalo 126 žiakov. Za vynikajúce umiestnenia v okresnom a krajskom
kole bolo 37 žiakov a ich 12 pedagógov prijatých u starostu obce. text:- jh-

V 11 triedach prospelo 185 žiakov, z nich prospelo 49
žiakov s priemerom 1,00. Neprospeli 3 žiaci. Budú vykonávať opravné skúšky v mesiaci august. Za druhý polrok vymeškali žiaci 8 939 ospravedlnených hodín a 21
neospravedlnených hodín. Na jedného žiaka pripadá
v priemere 47 ospravedlnených hodín. Slaboprospievajúcich žiakov je 34 (žiaci so známkou dostatočný). Celkový študijný priemer je na žiaka 1,69, čo je oproti minulým školským rokom zlepšenie.
Za výborný prospech (1,14) primárneho vzdelávania
sladkú odmenu získali druháci, nižšieho stredného vzdelávania piataci za priemer 1,43. Najlepšiu dochádzku na

Zber plastových uzáverov nie je zbytočný
Koniec školského roka priniesol aj bilancovanie
v zbere. Vyslovujeme vieru v to, že ani počas prázdnin
sme nezabudli zbierať plastové uzávery. Chceme v
zbere aktívne spolupracovať. Doniesť ich do školy
môže hociktorý občan v čase školského vyučovania.
87,65 kg doposiaľ nazbieraných plastových uzáverov
poputovalo na pomoc Maximovi Tomečkovi do Námestova. Rodina škole poďakovala a aj ďalšiu našu
pomoc prijme. –jh-

Do lavíc

zasadli spomienky Škola
v Diviakoch nad Nitricou ožila žiakmi aj v sobotu 4.
júla. Cez prázdniny. A neboli to len tak nejakí žiaci.
Boli to žiaci, čo do školských lavíc tejto školy naposledy zasadli pred 50-imi rokmi. O to bola prehliadka
priestorov a stretnutie s nimi milšie.
Prišli ako žiaci. Pekne cez šatňu. Na chodbe ich privítala riaditeľka školy Mgr. Gabriela Paulďurová.
Stručne spomenula niektoré udalosti, ktoré za posledných 50 rokov ovplyvnili školu a jej vzhľad. Ako povedala vo
svojom príhovore, „nie je ničím výnimočným, že sa každý rok takto stretnú bývalí spolužiaci aj na pôde našej základnej školy. Som úprimne rada, že som vás mohla privítať a byť vašim sprievodcom v škole.“ Milé stretnutie
pomohla zorganizovať jedna z nich, Marta Nosková. Spomienky na triedy a zážitky v nich, prezeranie fotografií,
spomínanie na spolužiakov, učiteľov či riaditeľa zanechalo v prítomných pocit spolupatričnosti a hrdosti na školu,
v ktorej niektorí boli po päťdesiatych rokoch po prvýkrát. text a foto: -gp-

V aktuálnom rebríčku základných a stredných škôl zverejnenom na portáli INEKO teší opätovný posun vpred na
stupnici slovného hodnotenia.
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20 rokov detstva V numerológii charakterizuje číslo 6 harmónia. Priatelia detského folklórneho súboru
Studnička sa dňa 6. 6. 2015 o 16:00 h stretli v kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Stretnutie ľudí blízkych Studničke harmóniou dýchalo. Dokonalá harmónia stretnutia pod názvom 20 rokov detstva
však nie je dôsledkom čísel v dátume a čase. Je dôsledkom úprimných myšlienok a slov skvelých hostí, šikovných
detí zo Studničky, podporujúcich rodičov a verejnosti, ktorí pozvanie prijali. Prítomných sprevádzala slovom pani
zástupkyňa základnej školy. Podľa jej slov 20-ročná história Studničky znamená v číslach: 115 členov, 18 aktuálnych
členov, 28-roční najstarší členovia, 3-ročná najmladšia členka, dievčat viac ako chlapcov, 1 vedúca, 5 účastí na regionálnej prehliadke detských folklórnych súborov, 1 účasť na etnologickej súťaži Mjartanovo Sebedražie.
Najnovšie aktivity Studničky prezentovala v pútavej vizuálnej podobe riaditeľka Gabriela Paulďurová. Hlavný príhovor predniesla vedúca súboru Studnička Alena Hanusová. 20-ročný život DFS Studnička prirovnala k ľudskému
životu. Tak ako sa v ľudskom živote učíme, tak je to aj v živote Studničky: neustále sa učíme, ako čo najlepšie
zachytiť a stvárniť výročné zvykoslovie z pohľadu detí, detské ľudové piesne, detské ľudové hry, rečňovanky. Aby
nám pripomínali naše korene. V Studničke hľadajú pravé klenoty ľudovej kultúry priamo v dedine, v ktorej žijú.
Skúšajú ich autenticky zachovať. Na tejto zdanlivo jednoduchej, no podľa skúseností vedúcej „Studničky“ v realite
života zložitej ceste, súboru pomáhajú osoby ako zo slovenských ľudových rozprávok – zázračné svojimi schopnosťami a vedomosťami v oblasti ľudovej kultúry: Elenka Mišejová, Livika Grznárová, Evka Petrášová, Ivetka Géczyová, Anička Blahová s Tonkom Blahom.
Vtom sa prostredie kultúrneho domu zmenilo na rozkvitnutú lúku. To preto, lebo deti zo Studničky prezentovali, čo
sa dievčence v júnovom období na lúke v Diviakoch pýtali kukučky, čo si o tom mysleli chlapci a ako sa spolu hrali
a prekárali. Hravá choreografia „Na kukučku“ zožala zaslúžený potlesk.
Ako to však naozaj so vznikom DFS Studničky pred 20-timi rokmi bolo, zisťovala rozhovormi s prítomnými pamätníkmi pani riaditeľka. Najskôr na vznik a prvé nadšené, smelé a veselé vystúpenia folklórneho súboru spomínala
vedúca Alena Hanusová (obr. vľavo
hore – prvé vystúpenie na oslavách
600. výročia 1. písomnej zmienky
o obci Mačov, rok 1996). Milé spomienky z detskej perspektívy vyjadrili prví členovia súboru, Michal
Paulďuro, Ľubomír Obert, Dávid
Gendiar a Ivonka Hagarová (obr.
vpravo hore). K príhodám pripojili
svoje spomienky aj služobne mladší
členovia – Emka a Lucka Hanusové
a Jakubko Tkáč. Spomienky obohatila pravdivo a veselo vedúca FS Bukovec, pani Oľga Domanická. Svoje
spomienky na 12-ročnú spoluprácu so
súborom Studnička z pozície vtedajšieho starostu obce prezentoval pán
Július Duranzia.
- pokračovanie na nasled. strane –
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20 rokov detstva pokračovanie z predchádzajúcej strany
Na stretnutí sa krstil výročný kalendár
DFS Studnička na rok 2016 pod názvom
Odkiaľ si?. Za prítomnosti starostu Vladimíra Pružinca sa krstnou mamou stala
Oľga Domanická. Kalendár pokrstila
margarétkami z Kalinovskej, miestneho
pomenovania voľakedajšieho sadu, teraz
už lúky v časti Diviaky. Kalendár zostane
spomienkou všetkým prítomným na výnimočné stretnutie - 20 rokov detstva.
Deťom zo Studničky zostane aj spomienka na originálny darček od FS Bukovec, sladkú tortu.
Stretnutie ľudí blízkych detskému folklórnemu súboru Studnička bolo veľmi osobné, vtipné i dojímavé, prajné i
odvážne, hrdé a nádherné. V duši vedúcej DFS Studnička
Alenky Hanusovej rezonuje takto: „Zažiť verejné ocenenie práce je výnimočná životná udalosť. Vyvoláva povznášajúce pocity. Viem to posúdiť, lebo na stretnutí ľudí
naladených na “studničkovú nôtu“ sa mi dostalo úprimného verejného uznania od vedenia mojej školy. Od mojich skvelých bývalých žiakov. Od šikovných súčasných
detí DFS Studnička a ich rodičov. Od FS Bukovec, od jeho
vedúcej pani Domanickej. Od pani riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, pani Géczyovej. Od priateľov a podporovateľov Studničky. Vážim si každučké
slovo. Ďakujem.“ Poznámka redakcie:

Deti spolu so svojou vedúcou Alenkou Hanusovou
zažili pár sekúnd slávy. Redaktorovi TV JOJ Pavlovi
Čertíkovi prezentovali prekáračky chlapcov a dievčat
Na kukučku. Vidieť sme ich mohli v hlavných správach TV JOJ v utorok 14. júla 2015 (obr. vpravo). -ahfoto:súkr.archív, archív školy

Dožinky 2015 „Kedy je človek šťastný? Keď kráča svetom ako májový dážď, keď koná dobro akoby
mimochodom. Keď pomáha prebúdzať človeka v ľuďoch.“ Týmito slovami privítala pani Margita Baková
všetkých pozvaných hostí, všetkých občanov, ale i cezpoľných, ktorí prišli na 18. ročník dožinkových slávností, ktoré usporiadala obec a kultúrna komisia pri OZ v Diviakoch nad Nitricou tradične v letnom tohtoročnom veľmi horúcom období.
Po úvodných slovách FS Bukovec spevom
a slovom odovzdal veniec z obilia, čo značí,
že všetci naši dedinskí roľníci pokosili a mohli
spoločne osláviť vyvrcholenie ich práce.
S programom sa pripojili aj naši najmenší
z DFS Studnička. Letným programom sa
predviedol aj FS Nevidzianka a hosťom večera bol zabávač a imitátor Stanislav Vitáloš,
ktorý rozprúdil predvečernú náladu. Po bohatej tombole sa už všetci zabávali pod holým
nebom pri skupine Final. Všetci verili, že počasie vydrží a strávia príjemné chvíle, čo sa im
aj splnilo. Každý si pochutnal na domácich
koláčikoch od našich Aničiek, dobrom guláši,
ale hlavne na pitnom režime, pretože počasie bolo pekné a vydržalo až do rána.
No a čo na záver, len poďakovať všetkým sponzorom a organizátorom za pomoc a ochotu pri organizovaní tohto pekného podujatia pre všetky generácie v obci a tešíme sa takisto zase o rok.-mb10
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Cesta FS Bukovec za dobrodružstvom
FS Bukovec vďaka jednému z jej členov bol pozvaný
účinkovať na kultúrnom podujatí nazvanom „Dni chleba
a rýb“ v susednom Maďarsku, v krásnej dedinke Lipót,
vzdialenej od hraníc len 36 km. Radosť vystriedali
obavy, pretože hlavnou podmienkou bolo naučiť sa dve
maďarské pesničky a pre Slovákov zo stredného Slovenska to nie je jednoduché. Trénovali sme ostošesť, išlo to
naozaj ťažko z dôvodu jazykovej bariéry, ale nakoniec
sme to zvládli a výsledok našej snahy sme odprezentovali priamo v Lipóte, 18. júla 2015. Hneď po príchode
nás osobne prijal dlhoročný starosta obce Péter József
Tóth, ktorý je zároveň aj majiteľom siete pekárni Lipóti
Pékség. V úvode a po vzájomnom privítaní nám predstavil svoj podnik a jeho úspechy. Keďže je dlhé roky aj
starosta, dozvedeli sme sa aj o jeho systéme spravovania
obce, ktorý sa nám veľmi páčil a verím, že pri ďalšej spolupráci sa nám podarí niektoré zaujímavé praktiky aspoň
sčasti zaviesť aj u nás. Zástupcovia našej obce mu poďakovali za pozvanie, odovzdali upomienkové predmety,
ktoré symbolizujú našu obec a pán starosta Thót bol
pozvaný do Diviak nad Nitricou.
Samotná akcia sa konala na obrovskj ploche mimo dediny, ohraničenej vodnými kanálmi plnými rýb. Od rána
do večera sa v stánkoch podávali miestne špecialitky
a výrobky pekárne Lipóti Pékség. Keďže sme boli hosťami samotného organizátora, dostali sme firemné tričká
a tým sme získali výsadu dostať špecialitky zadarmo. Po
celý deň sa o nás staral nadštandardne vybraný personál
spoločnosti, ktorý zabezpečoval stravu aj pitný režim
úplne všetkým účastníkom zájazdu.

účastníkom výletu. Samotné vystúpenie bolo super a vychutnávali sme si ho aj vďaka našim priateľom, ktorí tam
boli s nami. Náš slovenský fun klub urobil počas vystúpenia takú perfektnú atmosféru, že roztancoval aj prítomných maďarských divákov a medzi nimi nechýbal
ani starosta hosťujúcej obce.
Keďže v obci sa nachádzajú aj nádherné termálne kú-

pele, kto mal plavky, popoludnie trávil na kúpalisku a večer pri harmonike a dobrom guláši... Horúci deň ubehol
v príjemnej atmosfére ako voda. Boli sme všetci spolu,
rozprávali sa, spievali a bolo nám krásne. Keď sme pred
polnocou opúšťali toto malebné miesto, odchádzali sme
všetci s túžbou vrátiť sa sem o rok znova. text: -ač-, foto:
-zg-
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Aktivity kultúrnej komisie
Najstarší občania Je to krásne, radosť a šťastie dožiť sa čo najviac rokov svojho života. A ešte krajšie o to,
že sa ich dožije človek v kruhu svojich najbližších a s tými, ktorých on sám vychovával a odovzdával im lásku po celý
život vo výchove, v radostiach i v starostiach.
Predsedkyňa kultúrnej komisie Margita Baková spolu so starostom obce Vladimírom Pružincom doposiaľ navštívili
najstarších občanov z každej časti obce: Ješkova Ves – Jozef Kováč - 93 rokov, Jozefína Besedová – 91 rokov,
Helena Račková - 87 rokov. Každému oslávencovi odovzdali darčekový kôš, kyticu, porozprávali sa a pospomínali
s nimi a s rodinnými príslušníkmi. Popriali im ešte veľa dní v zdraví a v dobrej nálade v kruhu svojej rodiny.

Deň detí Nie je nič krajšie ako spokojný a šťastný úsmev, ktorý sa podaril vyčarovať na detských tváričkách
v ich najväčší sviatok Deň detí. V poslednú májovú sobotu kultúrna komisia zorganizovala detský športovo-zábavný
deň na ihrisku v Diviakoch nad Nitricou.
Deti absolvovali na jednotlivých stanoviskách rôzne súťaže
ako skok vo vreci, hod loptičkou na cieľ, triedenie farebných
štipcov a sponiek, prenos vajíčok na lyžičke, chytanie rybičiek
na udicu. Za svoju šikovnosť a zručnosť boli odmenení cukríkom. Aďka Halašková maľovaním na detské tváre vytvorila
celý rad zvieratiek. Po namáhavých súťažiach si deti oddýchli
a pochutnali na opekaných špekáčikoch, osviežili sa a zábavnými hrami počkali na vyhodnotenie. Každý súťažiaci dostal
odmenu v podobe lopty, knihy, plyšáka a iných detských hračiek, ale i sladkostí, za čo ďakujeme sponzorom: Margite Bakovej, Emilovi Divékymu, Radovanovi Iliašovi, Vladimí rovi
Mavlerovi, Nestlé s. r. o, Enel a. s., SNS a ostatným organizátorom. Na detský úsmev, ktorí
sme u detí vyčarovali sa znovu tešíme o rok. –mbTUPPERWARE Nie je prezentácia ako prezentácia. Na každej si každý z nás
môže vybrať to čo potrebuje, čo sa mu páči, ale možno chýba a uľahčí prácu. Hlavne
ženy potrebujú veľa pomocníkov v kuchyni, pretože v nej strávia najviac času pre
uspokojenie rodinnej pohody. Takýchto užitočných pomocníkov predstavila spoločnosť Tupperware v zastúpení distribučnej manažérky a skupinovej manažérky z distribučného centra z Banskej Bystrice. Všetci prítomní dostali privítací darček od spoločnosti, oboznámili sa s výrobkami, manažérky im pripravili chutné jedlo s novými
výrobkami a pomocníkmi do kuchyne.
Nechýbala aj tombola a každá žena, ktorá túto spoločnosť pozná alebo len spoznala,
sa stretla s niečím zaujímavým, novým a užitočným pre svoju kuchyňu. –mb-

Ladislav Kašuba
Len to, čo človek zažije a čo stretne mu nikto nemôže odoprieť, že nebol prítomný.
A to platí aj vtedy, keď sa stretne s významnou a slávnou osobou. A preto toto môže
povedať len ten, ktorý prišiel na vystúpenie známeho ľudového speváka Ladislava
Kašubu, ktorý k nám zavítal v júnovú nedeľu. Prezradil, že sám si pesničky a texty
skladá. Veľmi rád si ich spieva a ešte radšej rozdáva radosť a úsmev všetkým na každej tvári. – text a foto: -mb-
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Oživenie futbalu v Ješkovej Vsi a na Bankách Čo sa deje na ihrisku v Ješkovej Vsi,
na Bankách? Situáciu opisuje svojimi slovami Zdenka Gamanová.podľa správy Štefana Jurenku.
Snaha oživiť jednu tradíciu v
dedine, snaha si zahrať,
snaha oživiť staré ihrisko...
Myšlienok a zámerov na začiatku bolo viacero, najmä
začať hrať už túto jeseň. TJ
Slovan Ješkova Ves – Banky
už nie je evidovaný a vybavovanie názvu bude trvať
niekoľko mesiacov. Riešenie
sa našlo - jesennú časť súťaže začali futbalisti pod názvom TJ Smrečina Dlžín. Do
jari by už mali hrať pod hlavičkou TJ Slovan Ješkova
Ves – Banky (foto hore).
S veľkým úsilím sa všetci ochotní
ľudia pustili do úpravy starého ihriska (foto vpravo) – pílenie, vysekávanie, natieranie, kultivácia ihriska,
valcovanie, siatie, polievanie, upratovanie búdy, vypratávanie a úprava
pivničných priestorov v KD v Ješkovej Vsi, kde aj v minulosti boli šatne
a sociálne zariadenie. Upravené
ihrisko ešte nie je schopné slúžiť už
túto jesennú časť sezóny, preto futbalový klub odohrá všetky jesenné zápasy na ihriskách súperov.
Financovanie je jedným z problémov. Prípadní sponzori môžu pomôcť finančne príspevkom na bankový
účet klubu: 507 417 1403 / 0900. Pomocou môže byť aj členský príspevok občanov. Vážime si sponzorskú
pomoc, ktorá bola poskytnutá - finančne, prácou, materiálom, zakúpením dresov. Ďakujeme.
Predsedom novovzniknutého klubu sa stal Štefan Jurenka ml., tajomníkom Jaromír Paver, pokladníkom
Martin Iliaš , hospodárom Radoslav Kohút. Oznamy, ktoré sa klubu týkajú, sú zverejnené na facebooku TJ Slovan Ješkova Ves - Banky. Futbalisti majú za sebou prvé tréningy a prípravné zápasy – v Kostolnej
Vsi s výhrou 4:3, v Liešťanoch s remízou 5:5.
Prvé zápasy v II. triede OBLZF chlapci absolvovali v Novákoch 9. 8. 2015 s prehrou 0:4, 16. 8. 2015
v Diviakoch s víťazstvom 2:1. Po 4. kole im patrí 12. priečka v tabuľke so skóre 5:15.
Čo na záver? Počuť rôzne názory, dobrý i zlý ohlas. V čom ja osobne vidím obrovský prínos, je zveľadenie
areálu ihriska, nezištnosť, pracovitosť, zapojenie všetkých vekových kategórií do úprav, zvýšený záujem
o futbal (hrajú aj tí, ktorí sa pred tým nezapájali), nadšenie. Preto tomuto tímu želám čo najmenej prekážok
a nech sa im darí kráčať v stopách otcov a dedov čo najdlhšie. A tiež dúfam, že tak ako je zakotvené
v Územnom pláne obce Diviaky nad Nitricou, obec podporí všetky športové aktivity v obci a tým aj TJ
Slovan Ješkova Ves – Banky.
˝Futbal je takmer na celom svete fenomén, ktorý ľudí spája, s výnimkou našej obce. Tu ľudí už dobrých 10
rokov rozdeľuje. Možno ani nie samotný futbal, ale ľudia, ktorí ho vedú a riadia. Nové sa začína nadšením
a bez pripustenia si možných problémov. Keď problémy vzniknú, nie je chuť na riešenie. Dedina je nielen
futbalovo rozvrátená, niekto nechce(l) medzi seba pustiť mladých, lebo na to „nemali?“, niekto odmieta
hrať za Diviaky, tak hrá za Dlžín. Netvrdím, že diviačania sú bez viny. Čoho mi je v tejto situácii najviac
ľúto, sú obyvatelia časti obce Somorova Ves. Tí ešte nemali možnosť založiť vlastný tím a prežiť pár nezmyselných sezón. Ale kto vie, čo ďalšie roky prinesú˝, úsmevne poznamenal jeden z poslancov. – mp13
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Recepty našich kuchýň

Nová rubrika Recepty našich kuchýň si dáva za cieľ podporiť odskúšanie a
oživenie tradičných jedál obyvateľov našej obce. Do tohto čísla nám ponúkla Elena Mišejová osviežujúce jedlá:
Slíže. Polohrubú múku, soľ, vodu dobre vymiesime na kej múky, zalejeme mliekom (chutnejšia je 33% smohladké cesto, ktoré rozvaľkáme, necháme mierne ob- tana) a rozvaríme, dochutíme octom, cukrom a štipkou
schnúť a pokrájame z neho ,,slíže“, ktoré uvaríme v sla- mletého nového korenia.
nej vode. Scedíme, pomastíme a podávame posypané Táto polievka sa podávala s čerstvým chlebíkom a v lettvarohom a poliate kyslou alebo sladkou smotanou. Naj- nom období, ale hlavne počas žatvy, lebo vedela dobre
osviežiť, ale aj zasýtiť. Preto dostala tento názov.
lepšie chutia studené.
Mláťačková kapustová polievka. Do vody si dáme Slivkový koláč s makom. 2 šálky polohrubej múky, 1
variť očistené a na kocky pokrájané zemiaky, nakrájanú šálka prášk. cukru, 1 šálka kyslého mlieka alebo zakyčerstvú hlávkovú kapustu, pridáme trošku rasce, soľ, 1 sanky, ½ šálky oleja, 1 vajce, 1 prášok do pečiva.
bobkový list a varíme domäkka. Potom pridáme ešte 3 – Všetko v miske vymiešať a vyliať na plech, poukladať
4 stredne veľké paradajky pokrájané na osminky, ale slivky, posypať makom zmiešaným s cukrom a dať
môže byť aj pretlak (množstvo podľa chuti, kto má ako piecť. Povrch môžeme, ale nemusíme posypať žmolenrád), rozvaríme a zalejeme mliečnou zásmažkou. Tú si kou. Aj bez žmolenky je vynikajúci. Žmolenka - zmiesiť:
pripravíme z oleja, (chutnejšia je bravčová masť), hlad- maslo, polohrubú múku, vanilkový cukor.

Úsmevne zo školy
V Solivare s ťažilo striebro. ( kamenná soľ)
Pastieri dobytka v Južnej Amerike sa volajú gadžovia.
(gaučovia)
Vznikom miest v stredoveku sa vytvorila nová vrstva politická. (mešťania)
Kráľom Madagaskaru bol lev. (Móric Beňovský)

Košice sú mestom kultúry a zdieľanosti. (vzdelanosti)
Veda, ktorá skúma horniny, sa volá horninológia.
(petrológia)
V jadre Slnka prebieha premena vodníka na hélium.
(vodíka)

Vo vesmíre sa nachádzajú rôzne stanice a
umelecké družice. (umelé)


Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 01.05. 2015 do 25. 08. 2015
Do našej obce sa prisťahovali:

Jubilanti

Michaela Fojtíková, Mária Komžíková, Lucia Paulďurová
Z našej obce sa odsťahovali: Filo Andrea, Marián Hanák, Viktória Hanáková, Nikolas Jančo, Lenka Jančová, Anton Javorček, Jozef Litaj, Filip
Mráz, Jana Piteková, Ján Šimún, Katarína Šimúnová, Lucia Šišková, Patrik
Uhlár, Katarína Uhlárová
Sobáše: Michal Hlinka a Lenka Jančová, Marek Jurenka a Jana Paučeková,
Michal Tomko a Linda Opltová, Tomáš Filo a Andrea Masaryková
Narodenie: Adela Blahová, Tobias Briatka, Teodor Fodor, Eliška Jurenková, Lenka Chrenková

90 rokov: Mária Komžíková
85 rokov: Štefánia Plachá, Milan

Divéky
80 rokov: Mária Iliašová
75 rokov: Irena Kohútová, Helena

Pastorková, Anna Šišková, Margita Iliašová, Helena Mavlerová,
Emília Vajdová, Štefan Katrena
70 rokov: Oľga Domanická, Anna
Tkáčová, Jozef Kunik
Úmrtie: Margita Kaňová, Irena Kováčová, Margita Kováčová, Jozefína Môciková, Ján Šagát, Václav Benkovič

Ospravedlnenie: V čísle 2/2015 bol omyl v mene narodenej Agáty Konečnej, správne Agáta Kopečná.

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 november 2015.
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