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Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou 2/2014 VII. ročník júl 2014 nepredajné

Dub letný z Mačova v TOP 12

Stromy majú svoj nenahraditeľný význam v živote človeka, zaslúžia
si našu pozornosť, starostlivosť aj ochranu. Cieľom ankety Strom roka, ktorej jedenásty ročník vyhlásila na Deň
Zeme Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Do súťaže bol prihlásený občianskym združením HIPO Mačov. Víťaz bude známy v októbri.

Víťazný strom a strom na 2. a 3. mieste získajú dendrologický posudok a ošetrenie v hodnote 200 €.
Vek: 180 rokov, obvod: 286 cm, výška: 18 m.

Medzi 12 finalistami ankety Strom roka 2014 sa pod
poradovým číslom č. 4 skrýva Dub letný (Quercus
robur L.) z lokality Diviaky nad Nitricou, konkrétne
miestna časť Mačov, kopec nad obcou.
V 80-tych rokoch ho chceli vytrhnúť ťažkou technikou, ale našťastie sa to nepodarilo, pretože už vtedy
bol silný. Je zaujímavým objektom na pozorovanie,
pretože stojí osamotený uprostred lúky. Je záchytným bodom pre turistov a ľudí z okolia, ale aj pre
spevavé vtáctvo, ktoré nachádza v jeho bohatej korune ideálne podmienky na hniezdenie a výchovu
potomstva.
Príbeh stromu nájdete po kliknutí na fotografiu.
HLASOVAŤ môžete na lište vľavo na web stránke:
http://www.ekopolis.sk/programy/grantoveprogramy/strom-roka.html
zdroj: internet

Odkaz a krásne vyznanie od Milana Briatku: „Hovorí sa, že každý by mal mať svoj strom. Teraz
máte možnosť jednému vybranému pomôcť, aj
keď možno nie tomu "vášmu“. Podstatné je sa o
stromy, lesy zaujímať - a teraz stačí pár klikov
a email. Ja som samozrejme dal hlas nášmu mačovskému dubu, lebo kto už bol pri ňom, vie akú
má moc!“
foto: Milan Briatka

Menšie obecné služby Obec Diviaky nad Nitricou uzatvorila s ÚPSVaR Prievidza dohodu, ktorej účelom
je aplikácia § 10 Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe. Prácu podľa aktuálnych požiadaviek zadeľuje starosta obce a Ing. Karol Mikulík.
Z našej obce ponuku na výkon pra- pracovného procesu jeden, z dôvodu území Banky a Ješkova Ves. Každý
covnej činnosti dostalo 24 poberate- odobratia dávky v hmotnej núdzi poberateľ dávky v hmotnej núdzi je
ľov dávok v hmotnej núdzi. Ponuku dohodu zrušil jeden, ÚPSVaR zrušil povinný odpracovať 32 hodín meakceptovalo 14 občanov, jeden po- dohodu jednému, pre nespoluprácu sačne.
nuku odmietol, deviati sa prvého bol z evidencie nezamestnaných Náplň práce:
stretnutia nezúčastnili.
vyradený jeden.
údržba a úprava verejnej zelene
K 1. júnu 2014 na výkon pracovnej V súčasnosti (júl 2014) je na výkon a miestnych cintorínov, údržba
činnosti nastúpilo 12 občanov, je- pracovných činností v našej obci a oprava miestnych komunikáden bol PN a jeden nenastúpil bez zaradených 9 občanov – šiesti cií chodníkov, likvidácia nelegáludania dôvodu. Dodatočne podpísal z Diviak nad Nitricou vykonávajú nych skládok komunálneho odpadu,
dohodu jeden a do pracovného pro- práce v katastrálnom území Diviaky údržba obecných zariadení, staroscesu sa zapojil od 16. júna 2014. nad Nitricou a Mačov, traja z Baniek tlivosť o športový areál. text: -kmPočas mesiaca jún sa zamestnal do vykonávajú práce v katastrálnom
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Žijú medzi nami

Nenápadný a tichý, jemný úsmev na tvári, jedna kožená rukavica na
ruke a na nej sediaci vzácny a chránený Sokol sťahovavý. To je obraz
sokoliara žijúceho v Diviakoch nad Nitricou od roku 2010. Pán Ján
Malík sa začal venovať sokoliarstvu v roku 1995 v neďalekých Bojniciach, keď tam skupina sokoliarov AQUILA začala budovať prírodný
amfiteáter. Stotožnil sa s ich myšlienkou, že dravce si zaslúžia ochranu
a pozornosť verejnosti. Sokoliari svojimi návštevami a prednáškami
v školách približovali žiakom život dravcov a potrebu ich ochrany.
Oboznamovali aj so zaujímavosťami o dravcoch: rozpätie krídel Sokola
sťahovavého je 85 – 115 cm, dĺžka tela 35 – 50 cm. Samice sú výrazne
väčšie ako samce. Sokoly lovia takmer výhradne vtáky za letu (napr.
holuby, hrdličky, rôzne druhy drozdov, rôzne menšie vtáky, ale trúfnu
si aj na vrany a havrany). Pri love sa vrhajú na korisť pod sebou z veľkej výšky a útočia pazúrmi. Pri strmhlavom lete dosahujú rýchlosť až
300 km/h (podľa niektorých zdrojov až 400 km/h). Náraz v tejto rýchlosti by bol nebezpečný aj pre ne, preto sa snažia trafiť krídlo a nie
priamo telo koristi. Korisť väčšinou po útoku klesne
k zemi a ak pád prežije, sokol ju usmrtí zobákom. Sokoliarstvo nie je veľmi rozšírený koníček a nie každá obec sa
môže pochváliť, že v nej žije sokoliar. Pánovi Malíkovi redakcia praje veľa príjemných chvíľ strávených
v spoločnosti dravca. Nech jeho záľuba nadchne mladých ľudí a nájde nasledovníkov, ktorí sa v budúcnosti budú
sokoliarstvu venovať.
foto: archív obce, text: -jm-

Nová COOP Jednota nadobúda reálne rozmery

Okoloidúci obyvatelia majú možnosť
denne sledovať práce na budovaní novej predajne COOP Jednota. Pre ostatných obyvateľov obce ponúkame stručnú obrazovú históriu. Podľa dostupných zdrojov predpokladaný termín otvorenia je 1. október 2014.

1. Deň pred výstavbou. Na zelenej lúke začne pracov- 2. Po mesiaci intenzívnych prác (ohradenie, prípojky,
ný ruch. Pohľad na náš kostol bude patriť minulosti.
základy) boli postavené obvodové múry.

3. O desať dní bola hotová konštrukcia strechy. Dre- 4. Pohľad v posledný júlový deň – pokrytá strecha,
vené hranoly...
začiatok prác na vonkajších obvodových múroch.
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V našej obci sa žije, pre obyvateľov mnoho podujatí pripravuje
Nikto nemôže poznať zmysel života
ani zmysel čohokoľvek, kým nemá
dieťa a nemiluje ho. Narodenie dieťatka človeku zmení celý vesmír a už
nič nebude nikdy presne také isté, ako
bolo predtým. Rodičia, ktorí prijali
pozvanie starostu obce a ZPOZu,
prišli na slávnosť vítania detí do života so svojimi najvzácnejšími pokladmi – novonarodenými deťmi. Diviaky
nad Nitricou zrazu omladli, rozjasnili
sa detským smiechom a plačom.
Rodičom želáme veľa trpezlivosti a
síl pri výchove detí. Našim novým
malým občanom želáme, aby uchopili
všetky dary, s ktorými sa narodili
a vytvorili z nich divy krásy a duchaplnosti. Všetkým želáme veľa rodinného šťastia a pohody. text.foto: -ahLetné mesiace prinášajú do mnohých obcí množstvo podujatí. Do uzávierky tohto čísla redakcia dostala niektoré
príspevky v skrátenej podobe.

Stý gól Róberta Škrípa a posledný zápas sezóny

Zraz veteránov Mačov

Pohár starostu obce Turnaj starostu obce nevyšiel,
pretože „Horná gubernia“ prejavila nevôľu so zatvorením materskej škôlky v Bankách. Náhradný termín
sa nenašiel. Ale chceme, aby to bolo dobré a tradícia
pokračovala.
-šg-

„Veterány prišlo ukázať 132 majiteľov z vyše dvadsiatich
obcí Slovenska, “ informoval predseda Veterán klubu Mačov p. Anton Blaho. Obdivuhodným bol pre divákov prejazd strojov cez vodnú priekopu. S veľkým záujmom sa
stretli aj vyhliadkové lety vrtuľníkom.
-zg-

Už druhý rok FK Diviaky nad Nitricou zorganizoval
na ihrisku Otvorenie letných prázdnin – zábavné popoludnie plné hier. Odmena sa ušla každému z asi
päťdesiatich detí. Starostlivo pripravené podujatie
začalo najskôr v dopoludňajších hodinách ženským
futbalom a pokračovalo ďalšími atrakciami - súťažami, hrami, prekvapeniami a odmenami, vystúpeniami
psovodov či hasičov z Prievidze. Záver sa niesol
v športovom duchu – kopanie „jedenástok“. Bolo to
zaujímavé spestrenie trošku upršaného dňa. Zúčastnení konštatovali spokojnosť s príjemne prežitým dňom
a poďakovali organizátorom za snahu pritiahnuť
k športu deti a mladých ľudí. foto: archív obce, text. –zg-
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Rozprávkové brigády a 3. Baňanský rozprávkový les

Pozoruhodný príspevok Zdenky

Gamanovej oboznámi čitateľov so zákulisím tohto podujatia.
„Obdivujem tunajších ľudí – kosia, hrabú, pília, vykopávajú, pribíjajú... A to všetko pre druhých ľudí. Už tretí rok
po sebe baňanskí chlapi vykosili a pripravili areál na Brezinke pre Rozprávkový les. Z vlastných zdrojov vyrobili
lavičky, stoly, pne na sedenie, nachystali drevo na vatru. Minulé dva roky sa našiel „premiestňovateľ“, ktorý vyrobené lavice a stoly „upratal“. Prosíme, nerobte to. Je tu krásne a môže si tu ktokoľvek kedykoľvek posedieť.“
Rozprávkové bytosti a ich rodiny sa zapojili do príprav.

Ak „hrabeme“, tak len pokosenú trávu na stanovištiach...
Nezištnosť, obetavosť a láska sa určite premietli do výsledku akcie. Pretože ľudské jazyky nikdy nie sú lenivé,
dostali sa nám do uší reči typu „čo z toho máme“. Odpoveď znie: radosť a uspokojenie, že sa nám podarilo vytvoriť niečo pekné pre druhých, že deti sa tešia, že v okolí je obrovský ohlas... Bolo nás vyše stovky, takže čo z toho
máme, čo by sme delili? Každý dáva okrem svojho voľného času aj veľa materiálu zo svojho. Zisk nie je, lebo čo
sa zarobí, tak sa aj minie. Tento rok viac ako inokedy, pretože sa kupovalo veľa doplnkov k maskám, ktoré sa využijú na fašiangy aj v budúcich rozprávkach. Všetci robia za pánboh zaplať. Tak teda: PÁNBOH ZAPLAŤ, ste rozprávkoví ľudia.
Tretí rok po sebe a krajšie a krajšie, ľudí viac a viac, zážitky úžasné – tak takýto bol tohoročný rozprávkový les.
Vyše 250 detí a dospelých najmenej dvojnásobne viac, vyše stovky zapojených ľudí zo všetkých piatich obcí Diviak nad Nitricou. Desať krásnych rozprávok, premyslené scenáre, veľa kulís, cien, odmien, súťaží, zábavy. Od
rána autá navážali kulisy a menili les na nepoznanie. Krásne kostýmy, z ktorých niektoré ušili šikovné ženičky a za
niektoré veľmi ďakujeme Petre Pršovej, ktorá nám ich darovala. Úžasná atmosféra a radosť, že sa nám dostalo
pomoci zhora a počasie nám prialo. VĎAKA všetkým organizátorom, pomocníkom, sponzorom a všetkým návštevníkom, ktorí sa prišli pozrieť. Návštevníci, ste našou motiváciou a zmyslom, prečo pokračovať...
Potešiť sa s nami môžete na: YouTube Rozprávkový les Banky 2014 – upútavka (už okolo 750 pozretí).
P.S. A koho by zaujímalo presné vyúčtovanie – je u mňa. Náklady tento rok boli 465,00 € (nezarátané sú sponzorské príspevky vo forme sladkostí, džúsikov a i.), platiacich detí bolo 236. Chce to ešte ďalší komentár?“

Odpad v lese
Bolo nebolo... Na „indiánskom chodníku“ sa objavila čierna
skládka. Niekto prerába, tak pri ceste nechal tvárnice, igelity...
Keďže sa roboty nebojíme, svojpomocne sme túto skládku zlikvidovali (viď foto vpravo). Ale čo sa nestalo – v prerábke sa pokračovalo, tak nám prírodu na tom istom mieste niekto „vyzdobil“
obkladačkami, omietkou, igelitovými vrecami, rúrami...(viď foto
vľavo) a to bolo tesne pred rozprávkovým lesom. Ten NIEKTO
nám už riadne
zdvihol adrenalín.
Mali sme kopu
roboty s prípravou
a do toho táto
kopa. Sme veľmi
vďační Drobnej prevádzke, ktorá nám pomohla tento „svinčík“
odviezť. Upozorňujeme našich spoluobčanov, ktorí si prírodu mýlia so smetiskom, že keď už máte odpad naložený, tak si to zamierte do Diviak do zberného dvora. Za pochopenie vopred ďakujeme.
Veď to, čo máme okolo seba, zanecháme aj ďalším generáciám.
A predsa nechcete, aby sa za vás vaše deti, vnúčikovia, pravnúčikovia hanbili... A navyše by sme tu teraz mohli citovať aj zo Zákona o odpadoch... foto: súkr. archív, text: -zg-
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FS Bukovec má 20 rokov, vlastné DVD a CD

Ktosi povedal, že výročia sú míľniky, pri ktorých si overujeme, či ideme po správnej ceste. Spomienky sú kvety, ktoré si po cestách nášho života trháme. Spo-

ločné spomínanie v „rodinnom kruhu“ – také boli oslavy „Bukovčanov“ v nedeľu 27. júla 2014.

Prežitých 20 rokov súboru je najlepším dôkazom toho, že dielo inšpirované fašiangovými programami, organizovanými Štefanom Gamanom, pre obce v celej našej doline začalo celkom nevinne – z nadšenia a ochoty skupinky
ľudí niečo také vytvoriť.
Prvým podujatím boli Dožinky v roku 1994. V ten rok sa rozhlasom vyzývali naši obyvatelia, aby podľa ich poznatkov o dožinkách, ktoré sa v 50-ch rokoch v našej obci realizovali, sa zostavil program. Akcia bola veľmi úspešná a aktéri boli presvedčení, že má zmysel založiť folklórnu skupinu a pripravovať podujatia, ktorými sa oživia
dávno zabudnuté zvyky.
Zápisy v hrubej kronike FS Bukovec poukazujú na množstvo podujatí a programov, ktoré v priebehu 20 rokov
vznikali. Skupina je známa nielen v našom okrese, ale aj v rámci našej republiky. Za 20 rokov vzniklo množstvo
scenárov, nazbieralo sa veľa piesní. Jednou z úloh FS je ich zachovanie pre budúce generácie. A tak tento rok uzrelo svetlo sveta DVD, ktoré natočili členovia v priebehu posledných rokov tak, aby boli zachytené všetky význačné
udalosti jedného roka na dedine.
Na oslave sa do života vyprevádzalo aj CD s názvom Okolo Bukovca, na ktorom sa nachádza 15 piesní typických pre našu obec. Obyvatelia majú možnosť ich v týchto dňoch počuť aj z obecného rozhlasu. Starosta obce Július Duranzia spolu s p. Evou Henčelovou, pracovníčkou Hornonitrianskeho osvetového strediska, posypali CD krúpami a
popriali do budúcnosti, aby Bukovčania aspoň toľko rokov,
koľko bolo krúpov ochraňovali ľudové tradície i ľudový kroj
pre budúce generácie.
Dožinky - slávnosť po skončení žatvy. Pôvod majú v predkresťanských dobách, keď sa hospodárska prosperita pripisovala
nadprirodzeným silám. Aj preto vraj: posledné klasy sa nechávali na poli, posledný snop mal byť veľký a ťažký, z najkrajších
zožatých klasov sa uplietla kytica alebo dožinkový veniec,
zrno z neho sa zvyklo na jar primiešať do osiva.
Funkcia dožiniek sa z magickej zmenila na ďakovnú a oslavnú.
Na väčších súkromných hospodárstvach Slovenska ešte v 50tych rokov minulého storočia po skončení žatevných prác najatí ženci a žnice takýto veniec priniesli alebo priviezli
na ozdobenom voze so spevom pred gazdov dom a slávnostne ho odovzdali. Tradícia zostala a neskôr dožinky
usporadúvali jednotné roľnícke družstvá v prvú septembrovú nedeľu. Tradícia dožiniek sa postupne preniesla do
obcí, skupín zanietených ľudí, či tak ako u nás – spomienky na dožinky nám prináša FS Bukovec s ich hosťami.
Tak tomu bolo i tento rok 2. augusta 2014. V programe vystúpila detská ľudová hudba spod Rokoša z Nitrianskeho
Rudna a DFS Studnička pôsobiaci pri našej základnej škole.
text: -gp- foto: archív DFS Studnička
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Baňanská studňa – vážime si svoju históriu
Každý strom má svoje korene, tak ako my, ľudia. Tradície našich otcov, na
ktoré sme hrdí, spomienky, ktoré chceme uchovať – to je motivácia, prečo na
Bankách vznikol nápad obnoviť baňanskú studňu opradenú rôznymi historkami, spätú so životom Baniek našich otcov a dedov. Prípravy sa rozbehli, vyhľadávajú sa sponzori, využili sa prostriedky, ktoré ostali z Baňanských osláv,
vyhlásila sa zbierka medzi občanmi. Kamenný a betónový základ už je spravený, drevená konštrukcia objednaná. Kto má ešte záujem akýmkoľvek spôsobom pomôcť (nie všetko sa totiž dá pokryť brigádnickou činnosťou), môže sa
ozvať: Miroslavovi Besedovi, Radovanovi Iliašovi, Božene Plachej z Baniek.
Ďakujeme. Cieľom je studňu posvätiť 15. septembra 2014 po omši v baňanskej
kaplnke.
foto vľavo: súkr. archív, text: -zg-

KST Ješkova Ves – Banky
Vysokohorskí turisti - J. Homola, Ľ. Duchoň, V. Šimka zdolali na svojom
zraze v dňoch 26. – 29. 6. 2014 ďalší
tatranský štít. Bol ním Mengusovský štít,
ktorého výška je 2 438 m n. m. Výstup
hodnotili ako náročný, takže pre zvyšok
klubu nezdolateľný. Potom ich čakala už
„len“ „oddychovka“ – Chata pri Zelenom
plese vo výške 1 551 m n. m. a Jastrabia
veža s výškou 2 137 m n. m.
KST Ješkova Ves – Banky v okolí Kremnice – 28. 6. 2014
od 10. storočia sa v
meste a na okolí
ťažilo
zlato
a
striebro. Kremnica
sa v roku 1328
stala
slobodným
kráľovským mestom a od 14. storočia je prezývaná
Zlatá Kremnica. V meste sídli Mincovňa Kremnica,
Mestský hrad v Kremnici. Známe je Múzeum mincí
a medailí a Múzeum Gýča.
Nenáročným výstupom sa turisti dostali k ďalšiemu
cieľu, ktorým bol Šášovský hrad (foto vpravo). Dnes sú
z neho rozsiahle zrúcaniny vypínajúce sa na brale nad
dedinou Šášovské Podhradie. Bol postavený nad tokom
Výlet začal návštevou krásneho miesta pri Kremnic- rieky Hron, v severnej časti Štiavnických vrchov. Podkých Baniach. Vedľa gotického Kostola sv. Jána Krsti- ľa povesti tento hrad dal postaviť Zvolenský hradný pán
teľa je vztýčený kameň, na ktorom sa oznamuje, že svojmu šašovi za záchranu svojho života pred medveďom.
práve tu sa nachádza geografický stred Európy.
Ďalším cieľom bolo prepadlisko Šturec, ktoré vzniklo Zaujímavá bola návšteva Kamenného mora Ihráč. Táto
závalom banských diel pri zemetrasení. K Šturcu sa geologická lokalita bola v roku 1993 vyhlásená za príviaže legenda o tom, ako neposlušných baníkov zasia- rodnú pamiatku. Ihráčske kamenné more má výmeru
hol trest Boží za to, že na veľké sviatky (Turíce) praco- 2,2 hektára. Predmetom ochrany je rozpadávajúci sa
vali v podzemí a výzvu pána hôr, aby opustili bane, zvyšok prírodného kanála lávy. Jeho rozpadom vznikla
neuposlúchli. Všetkých zavalilo, pričom malo zahynúť sutina, ktorá vytvorila kamenné more. Škoda, že tento
najmenej 90 baníkov. Stalo sa tak v r. 1443, kedy bolo jedinečný prírodný úkaz nie je dostatočne udržiavaný a
väčšina sutiny sa skrývala vo vysokej tráve.
v Kremnici zaznamenané zemetrasenie.
Pokračovalo sa cestou na Kalváriu. Na úpätí vrchu Štu- Turisti na svojej púti veľmi veľa videli, tešili sa
rec bola vybudovaná Krížová cesta ukončená kostolom z krásneho dňa a nádhernej prírody. Túto nenáročnú
sv. Kríža v barokovom slohu. Nad kostolom je vyhliad- trasu odporúčajú na rodinné výlety.
foto: súkr. archív, text: -zgka, kde je prekrásny výhľad na Kremnicu a jej okolie.
Kremnica ponúka veľa možností. Známa je tým, že už
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Deň matiek a slávnostné otvorenie ihriska16. máj 2014 bol pre

našu školu výnimočný. Bola
poctená príchodom pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča. Za jeho účasti sa uskutočnilo otvorenie nového multifunkčného ihriska v našej škole.
Po privítaní s pani riaditeľkou i pánom starostom spoločne navštívili jednotlivé priestory, triedy i učebne školy.
Neunikla mu ani návšteva tvorivých dielní, špeciálnej učebne, počítačových učební či telocvične. Príjemne ho prekvapili a zaujali niektoré rekordy našich žiakov. Prehliadku školy ukončil návštevou zborovne. Jeho návštevu budú
pripomínať spomienky a zápis do kroniky školy a do Pamätnej knihy obce.
Nasledoval slávnostný program otvorenia nového
Slávnostné otvorenie rekonštruovaného ihriska za prítomnosti riaditeľky G. Paulďuro- multifunkčného ihriska, ktorého sa zúčastnili aj
vej, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaploviča a starostu J. Duranziu.
naši žiaci, rodičia i ostatní prítomní. Počas samotného strihania pásky sa za pomoci žiakov zdvíhala
školská zástava a v ušiach nám zneli tóny školskej
hymny. Po slávnostnom otvorení, príhovore pani
riaditeľky a pána starostu sa k nám všetkým prihovoril i pán minister. Po jeho slovách mu pani riaditeľka poďakovala a odovzdala darček v podobe
obrazu, ktorý mu bude navždy pripomínať našu
školu. Prečo? Pretože Simonka Plachá z IX. A
triedy namaľovala obraz dravého vtáka rozprestierajúceho svoje krídla. Presne taká je aj naša škola.
Dravá, ktorá nikdy nespí, vždy hľadá nové možnosti zlepšovania kvality vzdelávania a rozprestiera ochranné krídla nad nami všetkými. Pán minister poďakoval pani riaditeľke za pozvanie a so
všetkými sa rozlúčil milými slovami.
Vedenie školy ďakuje za finančnú podporu Rade rodičov pri ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, Obecným úradom v Diviakoch nad
Nitricou a v Diviackej Novej Vsi, PBS Consulting & trade, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou, Rodičovskému združeniu pri ZŠ
s MŠ Liešťany, firme Zelov Daniela Štrbáková, rodine Kohútovej, Mederovej, Hatványiovej, Paulďurovej, Hanusovej
foto: archív školy., text. –mv-

Záver školského roka v štatistike Školský rok 2013/2014 ukončilo 186 žiakov.
V 11 triedach prospelo 184 žiakov, z nich prospelo 50 žiakov s priemerom 1,00.
Neprospeli 2 žiaci. Budú vykonávať opravné skúšky v mesiaci august. Za druhý
polrok vymeškali žiaci 6 519 ospravedlnených hodín a 33 neospravedlnených
hodín. Na jedného žiaka pripadá v priemere 35 ospravedlnených hodín, čo je asi
1,5 školského týždňa v závislosti od ročníka. Slaboprospievajúcich žiakov je 37
(žiaci so známkou dostatočný). Celkový študijný priemer je na žiaka 1,71, čo je
oproti minulým školským rokom zlepšenie.
Výborných žiakov si pedagógovia cenia a preto na konci školského roka bola
odmenená za prospech 1,00 počas celej školskej dochádzky žiačka IX. A - Ema
Brázdová - knihou (foto vľavo).Žiaci mali počas školského roka absolvovaných
množstvo úspešných aktivít. Bolo udelených 54 pochvál triednym učiteľom, 26
pochvál riaditeľom školy, len 3 napomenutia triednym učiteľom, 4 pokarhania
triednym učiteľom a 4 pokarhania riaditeľom školy.
Pri slávnostnom oceňovaní pod vedením Mgr. Borodovčákovej 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. Riaditeľka školy ďakuje Rade rodičov za aktívnu činnosť, vďaka ktorej získané finančné prostriedky žiaci môžu využívať pri zapájaní sa do súťaží platba cestovného, poštovného, odmien pre žiakov. foto: -id-, text:- jh-

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou v top 30 základných škôl
a finančného príspevku na žiaka, nezistíte, aká je kvalitná.
Medzi výsledkami žiakov na jednotlivých základných a
stredných školách sú veľké rozdiely, upozorňuje Inštitút
pre sociálne a ekonomické reformy (INEKO), ktorý
vypracoval rebríček najlepších škôl na Slovensku. Zo

Podľa typu školy

198 škôl Trenčianskeho kraja bolo hodnotených 108.
Naša škola obsadila 21. miesto s koeficientom 5,5.
Z pohľadu vidieckych škôl okresu Prievidza jej patrí
2. miesto.
prevzaté: www.skoly.ineko.sk
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Zo zasadnutia OZ

Na verejnom zasadnutí OZ dňa 21. 7. 2014 bolo prehodnotené plnenie príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu obce za I. Q. 2014 a prerokované organizačné otázky a žiadosti občanov.
Po schválení programu a organizačnom zabezpečení VZ podala základnú informáciu k rozpočtu obce p. Iliašová
Eva. OZ zobralo na vedomie plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce za I. Q. 2014 vrátane plánu kontrol hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.
V nadväznosti na konanie komunálnych volieb dňa 15. 11. 2014 OZ prerokovalo v zmysle zákona o OZ § 11 odst.
3 počet poslancov OZ a pre funkčné obdobie 2014-2018 určilo 9 poslancov OZ v Diviakoch nad Nitricou.
V ďalšej časti starosta obce informoval poslancov OZ :
- o uzatvorení dohody podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi s ÚPSVaR Prievidza na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov obce na pracovnú činnosť v rozsahu 32 hodín mesačne formou
menších obecných služieb od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014,
- o výsledku pracovnej porady so STVS a. s. Banská Bystrica, kde bola predložená projektová dokumentácia
odkanalizovania aglomerácie Diviaky nad Nitricou a Diviacka Nová Ves so spoločnou ČOV v Div. Novej Vsi,
- na základe pripomienok k Územného plánu obce k vytvoreniu ochranného pásma cintorína v k. ú. Diviaky nad
Nitricou starosta obce v spolupráci so spracovateľom Územného plánu požiadal o odborné stanovisko Úrad
verejného zdravotníctva SR k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve,
- o podaní opakovanej sťažnosti p. Márie Tkáčovej, ktorú odporučil riešiť v kompetencii starostu obce
v spolupráci SOU Nováky a to podľa Občianskeho zákonníka § 127.
OZ prerokovalo žiadosť občanov Ing. Igora Vajdu s manželkou, Jána Jančicha s manželkou, Ing. Albíny Gabriely
Beňovej a Emílie Melicheríkovej, Tibora Melicheríka a Vladimíry Danišovej o odkúpenie dlhodobo užívanej parcely č. 811/8 v k. ú. Mačov. OZ odsúhlasilo odpredaj v cene 5,00 eur za 1m2 za podmienok predloženia GP
s vyznačením presnej výmery prislúchajúcej k pozemkom žiadateľov a po predložení kúpnopredajnej zmluvy vrátane zápisu CKN na náklady žiadateľov.
Starosta obce predložil na rokovanie petíciu občanov za zachovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ v časti
obce Banky. OZ zobralo petíciu na vedomie a neschválilo predložený návrh v komisii vyhodnotiť finančné zabezpečenie prevádzky jestvujúcich MŠ a navrhnúť zmenu rozpočtu obce na originálne kompetencie.
Na základe kontroly okresnej prokuratúry bolo konštatované, že obec nemá vydané VZN o náhradnom zásobovaní
vodou, odvádzaní odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp podľa miestnych podmienok. Návrh VZN spracuje Ing.
Mikulík Karol v lehote do 31. 8. 2014.
V ďalšej časti OZ schválilo prenájom budovy požiarnej zbrojnice a časti KD JV pre p. Tibora Turcera, výdavky na
zabezpečenie prepravy piesku pre viacúčelové ihrisko Banky vo výške 650,00 eur, príspevok pre ZŠ s MŠ vo výške
1 000,00 eur na dofinancovanie rekonštrukcie ihriska v ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou a zaradenie opravy kaplnky Mačov – náter strechy - do plánu opráv pre rok 2014.
Žiadosť p. Jána Jančicha s manželkou o odkúpenie pozemku parc. č. 811/2 a 811/3 v k. ú. Mačov nebola schválená.
Starosta obce informoval o ústnom oznámení ukončenia prenájmu priestorov KD Mačov zo strany p. Norberta
Mocika a požiadavke na prenájom týchto priestorov zo strany LAMA Mavler Vladimír s. r. o. Diviaky nad Nitricou. Zápisnica a uznesenie z VZ sú zverejnené na webovej stránka obce www.diviaky.sk

Organizačná zmena v materskej škole
V súlade s § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5, bod 2, písm. f, g, h zákona 596/2003
O štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľka ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou oznamuje rodičom, že
s platnosťou od septembra 2014/2015 nastáva na pracovisku MŠ organizačná zmena:
výchovno-vzdelávací proces sa bude uskutočňovať v dvoch homogénnych triedach
(t. j. vytvorí sa trieda pre predškolákov a trieda pre ostatné deti vo veku 3 – 5 rokov).
Obe triedy budú otvorené v budove MŠ Diviaky nad Nitricou.
Z petície obyvateľov obcí Ješkova Ves a Banky aj z - na sociálnej sieti zverejneného - listu skupiny poslancov
s názvom Žiadosť o právne posúdenie bolo jasné, že nie všetci diskutujúci poznajú do hĺbky obsah danej problematiky. Obyvateľom prinášame stručné zdôvodnenie, keďže riaditeľka školy nemala možnosť zúčastniť sa stretnutia
obyvateľov v Ješkovej Vsi.
Prevádzka budovy MŠ Banky z pohľadu jej naplnenosti a budúceho vývoja sa javí ako ekonomicky nevýhodná.
Preto riaditeľkou školy bolo na zasadnutí OZ v marci 2014 navrhnuté, aby: „OZ zaujalo jednoznačné stanovisko
s víziou do budúcnosti: či existuje ekonomická vôľa a zdroje na udržanie tried materských škôl v dvoch samostatných budovách aj pri klesajúcom počte detí alebo zváži sa ich spojenie do jednej, kapacitne postačujúcej,
budovy. Jedným z riešení je kompromis, ktorým by sa na určitú dobu (minimálne 2 -3 roky) dočasne otvorili triedy
v MŠ Diviaky nad Nitricou. Keď sa ekonomická situácia ustáli a počet detí bude perspektívne rásť, je možné vrátiť
sa k súčasnému stavu.“ MŠ Banky zostane v sieti škôl, naďalej bude zabezpečená jej správa. (pokračovanie na
strane 9)
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Organizačná zmena v materskej škole(pokračovanie zo strany 8)
Spoločný obecný úrad Školský úrad Nováky listom zo dňa 18. 6. 2014 konštatoval, že „riaditeľka školy postupovala v zmysle kompetencií a postupuje racionalizačne aj v zmysle Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení.“
Rozhodnutia o organizačnej zmene sa nerodia ľahko. sledne nebude môcť byť zastupiteľstvo uznášania
Prijímajú sa po diskusii s tými, ktorých sa to týka, a
schopné na dvoch verejných zasadnutiach. Tým sa pre
v súlade s predpismi. Nie sú to rozhodnutia z jedného tento rok stratila aj možnosť reagovať na výzvu, pripradňa na druhý. Zvažuje sa ich dopad a dosah podľa viť projekt a zapojiť obec do čerpania zdrojov na rekonznámej metódy 10 -10 - 10. Teda, aké budú dôsledky štrukciu materskej školy Banky z prostriedkov štátu vo
týchto rozhodnutí po 10 dňoch, 10 mesiacoch a – 10 výške 100 000 eur.
rokoch. Vždy so zreteľom na kvalitatívny posun Materská škola Diviaky nad Nitricou bude otvorea potreby detí a žiakov či školy ako takej dopredu, kva- ná denne od 6:00 h do 16:00 h. Nástup detí do malitu vyučovania v súlade s efektívnosťou, hospodárnos- terskej školy je 2. septembra 2014. Ostatné inforťou a účelnosťou.
mácie budú rodičom podané učiteľkami materskej
Diskusia na pracovnej porade v prvej polovici mesiaca
školy.
-gpjún vôbec nenasvedčovala, že toto rozhodnutie naštrbí
a naruší vzťahy v zastupiteľstve do takej miery, že ná-

Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu Zo športu
Futbal - sezóna 2013/2014 - I. trieda PD Dobre, chlapci futbalisti!
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Klub

Futbal - sezóna 2013/2014 - I. trieda PD. Dobre, chlapci futbalisti!
Dobre – to je trojka. A čo potom iní... Veď susedia – Liešťany, Čavoj, Valaská Belá neboli ani dostatoční. Nádherná jeseň – fantastické góly, iba dve prehry – v prvom a poslednom jesennom zápase. A toto nás fanúšikov navnadilo a začali sme byť nároční na výkony a výsledky našich chlapcov. Niektoré jarné výkony sme ťažko znášali –
z pohľadu náročného diváka. Niekedy to bolelo, prepáčte – hrôza. Neochota bojovať, vzájomné „vyčítance“, do
súbojov sa išlo bez zápalu, iba krokmi... Napriek tomu - skončili sme druhí, teda chválitebne. Áno, chvália vás tí,
čo tomu rozumejú! A po priateľskom zápase s Handlovou si myslíme, že sa blýska na lepšie časy pod vedením
nového trénera p. Slezáka, čo treba ďalšou hrou potvrdiť.
text: - šg-

Tanečný klub Dovetan Diviaky nad Nitricou

Klub spoločenských tancov bol založený v roku
2002 v Dolných Vesteniciach. Od roku 2011 je jeho materským domovom naša obec.
Tanečný klub ponúka výučbu štandardných tancov (waltz, valčík, quickstep, tango) aj latinsko-amerických
tancov (samba, cha-cha, jive). Dvakrát
do týždňa sa stretávajú nadšenci tohto
športu v telocvični základnej školy, aby
pod odborným vedením manželov Paškovcov a Zuzany Soukupovej - Paškovej z Trenčína sa zaúčali do čara tancov. Klub ponúka možnosť pre malých
od 6 rokov, aj veľkých, začiatočníkov,
aj pokročilých, proste všetkých, ktorí v
tomto netradičnom druhu športu nachádzajú záľubu. Mnohí členovia súťažia
na slovenských aj zahraničných súťažiach a vedia ako chutí výhra. Vystúpenia TK Dovetan majú možnosť vidieť aj
návštevníci plesov či iných podujatí.
Svoje brány pre záujemcov otvárajú každý rok v septembri. Získanie kondície, správne držanie tela, prezentovanie
sa na verejnosti, slušné správanie - to sú benefity, ktoré vďaka tanečnému športu využijú členovia aj v budúcnosti.
foto: archív TK Dovetan, text: -mh-

9

Diviacke noviny 2/2014

Diviaky nad Nitricou budú mať dve okrskové komisie

Komunálne voľby sa uskutočnia
15. novembra 2014. Okrskové komisie zabezpečia priebeh hlasovania a po sčítaní hlasov vyhotovia zápisnice, ktoré
odovzdajú miestnej komisii.
V našej obci sa bude hlasovať tak, ako sme zvyknutí, t. j. v dvoch volebných miestnostiach – KD Diviaky nad Nitricou pre volebný okrsok č. 1 (Diviaky nad Nitricou, Mačov, Somorová Ves) a MŠ Banky pre volebný okrsok č. 2
(Ješkova Ves a Banky). Pred dňom hlasovania má dôležitú a zodpovednú úlohu miestna komisia, ktorá o. i. skontroluje kandidátne listiny, rozhoduje o registrovaní či neregistrovaní kandidátov. Po uzatvorení volebných miestností sumarizuje voľby za celú obec a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania. Úspešným kandidátom dáva
osvedčenie o zvolení. Nezávislí kandidáti musia zbierať podpisy. V našom prípade musí nezávislý kandidát na
starostu či poslanca odovzdať na predpísanom tlačive najmenej 100 podpisov.
Doručenie kandidátnej listiny v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie je potrebné najneskôr 55 dní pred dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené
vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
zdroj: www.minv.sk

Inzeráty Pozvánky v skratke Inzeráty Pozvánky
Riaditeľstvo Základnej školy
s materskou školou oznamuje
rodičom, že slávnostný začiatok
školského roka 2014/2015 sa
uskutoční dňa 2. septembra
2014 o 8:00 h na nádvorí školy.
Svätá omša začne o 7:00 h
v miestnom kostole.

Neformálne spoločenstvo Dobrí
susedia pozýva na 6. ročník
Dňa dobrých susedov
16. augusta 2014
na multifunkčnom ihrisku
v Ješkovej Vsi o 16:00 h.
O 18:30 h bude losovanie tomboly
a po nej tanečná zábava.

Úsmevne zo školy
Diktafón je ten, čo diktuje paličkou.
Homo sapiens znamená človek
hlúpy.
Elektrogravidita je sila akou
atóm priťahuje väzbové elektróny.
Venuše boli holé tety.


Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 01. 04. 2013 do 31. 07. 2014
Do našej obce sa prisťahovali:
Lenka Jurenková,
Michal Jurenka,
Jana Melícheríková,
Barbora Iliašová,
Šimon Iliaš.

Jubilanti:

Úmrtie: 

85 rokov: Ján Plachý, Helena Kováčová
75 rokov: Antónia Adamcová, Anna Lomnická
70 rokov: Emília Kováčová, Ing. Anton Vavro,
Ladislav Bouma, Emil Divéky, Jozef Divéky,
Věra Súkeníková, Ján Dodok, Ing. Gabriela Vavrová.

Štefánia Iliašová,
Pavlína Kusá,
Dávidko Motúz,
Pavlína Kováčová,
Etela Kováčová .

Z našej obce sa odsťahovali:

Narodenie:

Anna Iliašová, Jana Petreje, Ladislav Púčik.

Lilien Kacinová,
Ema Iliašová, Stela Kaňová, Ladislav Jančo,
Katarína Dodoková,
Zuzana Vaňová , Michal
Jurenka , Šimon Iliaš, Timotej Motúz.

Sobáše:
Craig Neil Anderson a Romana Iliašová
Miroslav Kováč a Lucia Hudecová
Erik Iliaš a Barbora Švendová
Ľubomír Svítok a Veronika Blahová

Radovan Petreje a Jana Eisenhardtová
Tibor Melícherík a Jana Chromeková
Marek Humaj a Zuzana Šimurdová
Marek Horváth a Martina Kováčová

Počet obyvateľov k 31.07. 2014 1 761, z toho muži: 852, ženy: 909.


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. októbra 2014.
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