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Vážení spoluobčania!
Ani sme sa nenazdali a opäť sme sa ocitli v období Vianoc - najkrajšie sviatky roka. Vianoce, ktoré
voňajú, svietia, blikajú, zvonia a spievajú. Vianoce ktoré bilancujú, hodnotia, čo nám uplynulý
rok priniesol.
Verím, že aj tieto noviny, prostredníctvom ktorých sa snažíme uverejňovať informácie z rôznych
oblastí života v obci, rôznych aktivít Vám prinesú chvíle pohody , že pri ich čítaní využijete tento
vzácny čas na to, aby ste precítili vzájomné teplo a načerpali životodárnu silu.
Nuž teda prežime Vianoce s otvoreným srdcom a s láskou a do nového roka 2020 vykročme
s úsmevom na tvári. Želám Vám všetkým pevné zdravie, čistú myseľ a veľa ľudských pohladení.
Želám Vám veľa lásky, ktorá hory prenáša, veľa šťastia, ktoré dušu povznáša,veľa zdravia, ktoré
sa kúpiť nedá,veľa Božieho požehnania, a tiež istý úspech v práci, ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí urobiť Vám chybný krok, s rodinou a láskou v srdci privítajte nový rok.
					 		  Starosta, zamestnanci Ocú a DP, poslanci OZ

RELIKVIE TROCH SVÄTCOV VO FARNOSTI DIVIAKY
NAD NITRICOU
Románsy dvojvežový jednoloďový
kostol bazilikánskeho typu
postavený na malom kopčeku
v strede obce. Kostol Všetkých
svätých je najstaršou sakrálnou
stavbou
hornonitrianskeho
regiónu. Spomína sa už v roku
1 232. Historici však uvažujú, že
by mohol byť ešte starší. V ňom
vďaka rodine akademického
sochára Dušana Hagaru sú
uložené relikvie troch svätcov.
Vo farskom kostole Všetkých
svätých sa v nedeľu 1. júla
2019 uskutočnila slávnostná
inštalácia relikviára s relikviami
sv. Petra, apoštola, sv. Dominika
Guzmána, zakladateľa Rehole
kazateľov - dominikáni, a sv.
Pátra Pia, kapucínskeho kňaza a
mystika so stigmami. Inštalácia
sa uskutočnila počas svätej
omše. Farár Peter Kaštan
vysvetlil, čo sú relikvie a kto
boli títo svätci. Na záver svätej
omše počas recitovania litánií
k všetkým svätým bol relikviár
uložený na hlavný oltár nad
bohostánok. zdroj: TK KBS, mha;
ml | 01. 07. 2019, foto: fú

Nech Božia láska od kolísky
sprevádza všade cudzích i blízkych
pod stromček lásku, deťom mamy,
vianočné piesne s koledami....
K Vianociam nádej, deťom otca,
to je vianočné prianie od Bukovca.

ŽIJÚ MEDZI NAMI

Redakcia predstavuje čitateľom dvoch obyvateľov obce, ktorých síce delí vo veku takmer polstoročie, ale oboch spája
schopnosť využiť voľný čas na zmysluplné aktivity.

RADOSLAV DIVÉKY

DIANA PETRÁŠOVÁ

Genealógia a rodinná história je vášeň. Je to čas pohlcujúca
záľuba, ktorá s každou novou matrikou, ďalšou rozlúsknutou
záhadou, prináša zadosťučinenie. Radosť z nájdenia nových
predkov sa niekedy nedá opísať slovami. Pátranie po rodinnej
histórii nás učí trpezlivosti.

Ako 3,5 ročná začala s tanečným krúžkom.
Ten ju však nezaujal. Potom skúsila
modernú gymnastiku, spoločenské tance
súčasne s tenisom, pri ktorom zostala
a trénuje ho už piaty rok. Ak sa predsa len
objaví trošku voľného času, strávi ho vo
výtvarnom krúžku, pri ručných prácach
a v zime aj na lyžovačke.
„Tenis ako individuálny šport je náročný
na kondičku, techniku a psychiku hráča.
Ruka v ruke s tým sa u hráča vytvárajú
nielen návyky ku športovej činnosti, ale
aj sebadisciplíne a tvorbe celého režimu
dňa, čo sú významné bonusy pre život
dnešného človeka,“ tvrdia rodičia. To je aj jeden z dôvodov, prečo
svoju dcéru podporujú.
Diana trénuje v Tenisovej akadémii Martina Ryšavého v Prievidzi,
kde od šiestich rokov začala systematicky najskôr skupinovými
tréningami šesť až osem detí 2-krát týždenne. Jej odhodlanie
a pretrvávajúci záujem sa po dvoch rokoch podpísali na zvýšení
počtu tréningov na dvojnásobok. Svoje skúsenosti a zručnosti
preveruje v letnej aj zimnej sezóne na turnajoch po celom
Slovensku. Je to fyzicky náročné, lebo do turnajov v tzv. „pavúku“
sa zvykne prihlásiť 24 aj 48 detí. Od 5. januára 2019 stála celkom
12-krát na stupienkoch víťazov – tri prvé, sedem druhých a dve
tretie miesta. Bratislava, Banská Bystrica, Skalica, Prievidza, Prešov,
Petržalka, Ružomberok, Nová Dubnica – tenisové prostredie týchto
miest piatačka Diana už veľmi dobre pozná. Zlepšujúca sa technika,
pribúdajúce skúsenosti a podpora rodiny dávajú predpoklad,
že úspechy nebudú ojedinelé.

Rady na začiatok. Ako vytvoriť vlastný rodokmeň? Kde
hľadať informácie o predkoch? Aj o tom by mohol
porozprávať Radoslav Divéky, ktorého hľadanie predkov
zaujíma už desať rokov. Inšpiráciu našiel v pozostalosti
starého otca Emila Divékyho, ktorý pozorne chránil
rodné listy svojich rodičov a iné zaujímavé dokumenty
súvisiace s históriou rodiny. Najstarší dokument je z roku
1 829. Okrem listinných podkladov sa mu podarilo získať
aj vzácne fotografie. Na ceste hľadania mu v súčasnosti
pomáha internet, spája mená, dátumy, overuje zistené
súvislosti. „Nie je to jednouchá cesta, ale veľmi zaujímavá,“
priznáva.
„Internet je skladišťom informácií, v ktorom sa nachádzajú
„poklady“, ako napr. skeny matrík, indexy, mapy, staré
noviny, či čokoľvek iné, čo pohladí dušu,“ pokračuje pán
Divéky. Teší ho, že nie je sám. Aktívnou pomocníčkou mu je
jeho dcéra Stanislava. Veľkými pomocníkmi pre milovníkov
rodinnej histórie sú genealogické fóra. Na týchto fórach
užívatelia často prosia o pomoc pri ďalšom vyhľadávaní –
pýtajú sa, kde a ako hľadať. Poznať svoju minulosť chceme
možno viacerí, ale nájsť si čas a ochotu, to chce odvahu
a odhodlanie. Tieto atribúty má Radoslav Divéky.

ŽILI MEDZI NAMI
ANTON HAGARA
23. 11. 1939 - 4. 8. 2019

Bol skromným človekom, vážil si morálne ocenenie jeho práce v Bankách pri príležitosti
osláv prvej písomnej zmienky o obci Banky. Pán Hagara patril k tým vzácnym ľuďom, pri
ktorých sme sa cítili akosi doma - aj keď sme sa nestretali často. Poznal Banky ako svoju
dlaň. Jeho spomienky na život v obci Banky, na pomenovanie jednotlivých lúk, horičiek,
pasienkov, či hranie detských hier, druhy jedál, typických piesní sa stali spolu s jeho menou
súčasťou útlej knižočky, ktorá bola aj za jeho aktívnej účasti slávnostne uvedená do života
na jeseň minulého roku v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou.
Pán Hagara sa narodil rodičom Antonovi Hagarovi a Anne, rodenej Besedovej, ako
prvý z piatich detí v Bankách. Po skončení základnej školy v Diviakoch nad Nitricou
odišiel do Nových Zámkov, kde sa vyučil za opravára poľnohospodárskych strojov.
Tejto práci zostal verný aj po vojenskej službe v Českom Krumlove. Najskôr veľmi
krátko ako pracovník na STS Prievidza, aby až do odchodu na dôchodok bol vzorným
a poctivým zamestnancom ČSAD Nováky. Jeho práca sa vyznačovala svedomitosťou
a precíznosťou. Nevyhľadával konfliktné situácie, skôr naopak, pokiaľ sa dostavili, bol tou osobou, ktorá dokázala riešiť problémy
predovšetkým dobrým slovom. Bol komunikatívny a príkladný v medziľudských vzťahoch či v práci alebo mimo nej.
Jeho povaha a zmysel pre spravodlivosť sa naplno prejavovali nielen v rodine, ale aj v našej obci, pretože mnohí z nás si ho veľmi
dobre pamätáme ako aktívneho človeka, ktorý sa zaujímal o veci verejné. Od svojej mladosti bol aktívny v rôznych organizáciách.
Po mnohé desaťročia bol predsedom občianskeho výboru v Bankách, poslancom obce, v minulosti aj členom futbalového zväzu.
Po roku 1989 nezostal nečinný, práve naopak. Sledoval politické relácie a diskusie, sledoval dianie v našej dedinke. Každý starosta
našej obce mal u neho dvere otvorené, vedel pomôcť, poradiť.
Žil dobrý človek. Žil s rodinou, svojimi deťmi, vnúčatami, žil ľuďmi, svojimi myšlienkami vyhĺbil studňu s priezračnou láskou.
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AKO A ČO SA PODARILO
V 2. POLROKU 2019 V NAŠEJ OBCI?

Zo zasadnutia OZ:
Na svojom zasadnutí OZ dňa 27. júna 2019 prejednalo:
 Žiadosť o zmenu územného plánu obce Diviaky nad Nitricou, ktorú predložil Erik Divéky, bytom Diviaky nad Nitricou
303
 Návrh „ ZaD č.2 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ zo dňa 30.8.2016, vypracovaný AMŠ Partners, spol.
s r.o., nám. ŠT. Moyzesa 3,974 01 Banská Bystrica, Ing. arch. Mariánom Šovčíkom, odborne spôsobilou osobou pre
obstarávanie.
 Schválilo: VZN č.2/2019 o výške príspevku zákonných zástupcov žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole
s materskou školou Diviaky nad Nitricou č.121, záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
 Schválilo: voľbu hlavného kontrolóra obce, ktorá sa bude konať dňa 26.septembra 2019 o 17,00 hodine v priestoroch
obecného úradu Diviaky nad Nitricou .Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, náležitosti prihlášky,
ďalšie predpoklady, spôsob a vykonanie voľby a otváranie obálok budú zverejnené na webovom sídle obce a tvoria prílohu
zápisnice.V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov zvýšený o 25% v zmysle § 4 ods.2.
 Schválilo: výšku municipiálneho univerzálneho úveru 250 000,- Eur /slovom dvestopäťdesiattisíc eur/ na kultúrny dom
Diviaky nad Nitricou.
 Schválilo: kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Vladimír Uhliarik a kupujúci Obec Diviaky nad Nitricou v zastúpení starostom
obce Vladimírom Pružincom na pozemok evidovaný na LV č.1549, parc.č. 439/21 orná pôda vo výmere 493 m2 v k.ú.
Diviaky nad Nitricou za dohodnutú kúpnu cenu 1 Euro.
Na svojom zasadnutí OZ dňa 30.septembra 2019 prejednalo:
 Neschválilo rozšírenie účelu schváleného úveru na rekonštrukciu kultúrneho domu aj na stavebné úpravy miestnych
komunikácii a na opravu strechy v materskej škole podľa upraveného rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/OZ
 Zvolilo za hlavnú kontrolórku obce p. Ing. Ľubicu Červienkovú na obdobie od 1.10.2019 do 30.9.2025
 Návrh rokovacieho poriadku obce
 Schválilo členov redakčnej rady Diviacke noviny p. Paulďurová Gabriela, P.Paulďuro Michal,p. PaedDr. Hatványiová Jana,
p. Kluvancová Iveta, p. Gamanová Zdenka
 Shválilo zápis do kroniky
Zápisnice a uznesenia OZ sú zverejnené na webovej stránke obce www.diviaky.sk

HASIČSKÁ ZBROJNICA MAČOV

SKLÁDKA ODPADU MAČOV

V letných mesiacoch bolo ukončené a odovzdané dielo
– projekt Hasičská zbrojnica Mačov.

Likvidácia čiernej skládky v časti obce Mačov - zamestnanci
drobnej prevádzky intenzívne pracovali na likvidácii čiernej
skládky
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OPRAVA CESTY

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU

Zosuv cesty pri cintoríne v Mačove – oprava cesty
bola uskutočnená svojpomocne zamestnancami
drobnej prevádzky.
Len na porovnanie externá firma nám ponúkla túto
opravu za 11 000 Eur, my sme to svojpomocne
a vlastnými prostriedkami urobili za 2 000 Eur.

Rekonštrukcia kultúrneho domu sa začala v mesiaci august 2020. Hneď po
letných slávnostiach belianskej a rudnianskej doliny. V rámci prieskumu
trhu bola z troch uchádzačov úspešná firma LM HOLDING s.r.o. Prievidza.
Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách v I. etape rekonštrukcia
spoločenskej sály, boli uskutočnené tieto práce, elektroinštalácia spoločenskej
sály, vykurovanie, úprava javiska, znižovanie stropu, stierkovanie, maľovanie
stien, nové obklady, podlaha, žalúzie, opona.
I. etapa je už v týchto dňoch ukončená.
V II. etape budú práce pokračovať rekonštrukciou hygienických zariadení
a novej kuchyne.

Pokračovali práce na miestnej komunikácii – opravy
výtlkov pri Jednote v Diviakoch nad Nitricou, pri
kostole, v časti obce Ješkova Ves pri p.poslancovi
Marekovi Vajdovi.

LETNÉ SLÁVNOSTI BELIANSKEJ
A RUDNIANSKEJ DOLINY

Naša obec Diviaky nad Nitricou a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi uskutočnila dňa 17.augusta 2019 Letné slávnosti
rudnianskej a belianskej doliny. Program začal slávnostným krojovaným sprievodom od základnej školy do kostola a svätou omšou.
Na futbalovom ihrisku program pokračoval slávnostným otvorením za účasti riaditeľky RKC Prievidza p. Mgr. Ľudmily Húskovej a p.
starostu obce Vladimíra Pružinca. Svojou účasťou nás potešili a zabavili detské folkórne skupiny Studnička Diviaky nad Nitricou,
Rokôška Nitrianske Rudno a Detskej ľudovej hudby spod Rokoša Nitrianske Rudno, 13 folkórnych skupín s názvom Tou našou
dolinou: FS Bukovec Diviaky nad Nitricou, Boršina Nitrianske Sučany, Strážovanka Zliechov, Nevidzianka Nevidzany, Rokôška
Nitrianske Rudno, Vrchárka Čavoj, Belanka Valaská Belá, Lieska Liešťany, FSk Rudnianska Lehota, Kreativstudia Diviacka Nová Ves
a mužskej speváckej skupiny Domovina Nitrianske Sučany, hudobná skupina Počtom neistí Nitrianske Sučany, hosť folklórny súbor
Urpín Banská Bystrica.
Počas celého dňa bolo k dispozícii občerstvenie, tradičná domáca kuchyňa, guláš, kapustnica, sprievodný program :
•    jarmok ľudových remesiel spojený s predvádzaním
•    ochutnávky tradičnej kuchyne
•    atrakcie pre deti
•    výstava výtvarných diel Stanislava Bártu
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Do tanca a na počúvanie až do rána bieleho hrala ľudová skupina Kováčovci.
Touto cestou ďakujeme organizátorom, sponzorom , zamestnancom obce a drobnej prevádzky, poslancom obecného zastupiteľstva
a všetkým ktorí pomáhali pri organizovaní tohto krásneho podujatia.

OKTÓBROVÁ KVAPKA KRVI

Kvôli rekonštrukcii kultúrneho domu bola presťahovaná do priestorov telocvične
našej základnej školy. Darovanie nie je len pomoc druhým, ale aj sebe. Pri kontrole
zdravotného stavu zúčastnená osoba prejde krvnou prehliadkou, na základe ktorej sa
potvrdzuje zdravotný stav.
Redakcia občasníka oslovila Veroniku Svitkovú, aby sa s čitateľmi podelila
o postrehy. „Keď sa niekto narodí, žije najmä pre to, aby po ňom niečo zostalo, aby
po sebe niečo zanechal. Niekto zanecháva majetky, niekto naopak dlhy. Niekto
vybuduje firmu, ktorá sa potom dedí z generácie na generáciu. Niekto postaví dom,
zasadí strom a splodí syna. A niekto možno nezanechá vôbec nič, pretože život mu
to neumožní. Nie každý, kto po sebe niečo necháva, si uvedomuje, aké šťastie je
žiť, žiť plnohodnotným životom. Zdravý. A práve o zdraví je tento článok. Budem
sa v niektorých veciach opakovať, ale nie nadarmo sa hovorí «opakovanie - matka
múdrosti». Na odber prišiel rekordný počet darcov, bolo ich 46. Krv odovzdalo 40.
Šiesti chceli, ale momentálny zdravotný stav im to nedovolil. Sama som držiteľkou
striebornej plakety a viem, že nie každý odber bol bezproblémový. Preto je dôležité
nájsť si čas a starať sa aj o seba. Správna strava a pohyb je základom zdravého
životného štýlu. Babie leto sa nám skončilo, príjemné jesenné dni čoskoro nahradí
zima. Preto vám všetkým želám veľa pozitívneho myslenia, zdravie a pohodu v kruhu
rodiny. Najbližší odber je na Valentína 14. februára 2020. Všetci ste vítaní. O chutné
chlebíky sa postaral tentokrát Jožko Blaho. Ďakujeme. Ak sa bude chcieť niektorá
gazdiná/gazda pochváliť nejakou dobrotou na Valentína, hláste sa,“ odkazuje stále
pozitívne naladená autorka nápadu mobilného odberu krvi v našej obci.
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OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA
VEREJNÁ SPRÁVA NÁRODNÝ PROJEKT

„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete“

Vážení spoluobčania,
v rámci Národného projektu „Zlepšenie
prístupu obetí trestných činov k službám
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“,
ktorý je zameraný na päť cieľových skupín
– obete z radov seniorov, obete násilných
trestných činov, obete nenávistných
trestných činov a extrémizmu, obete
obchodovania s ľuďmi a obete z radov
mládeže, zriadil odbor prevencie kriminality
kancelárie ministra vnútra SR stabilné,
verejne prístupné informačné kancelárie
kontaktných bodov, ktorých hlavnou
úlohou je poskytnutie základných informácií
obetiam trestných činov a prípadné
sprostredkovanie poskytovania služieb
v troch vybraných oblastiach – sociálne
a psychologické poradenstvo, právne
usmernenie a podpora.
Odborné poradenstvo poskytujú externí
odborníci vo vymedzenom rozsahu
v rámci bezplatnej služby poskytovanej
informačnou kanceláriou klientovi (obeti
trestného činu) formou osobného kontaktu,
telefonicky, prípadne e-mailom - v závislosti
od konkrétneho prípadu. Hlavnou úlohou
informačných kancelárií vo vzťahu ku
klientom je zjednodušenie procesných
krokov k službám, čo v praxi znamená, že
klientovi bude po úvodnom rozhovore
s koordinátorom, resp. asistentom na
základe jeho vyhodnotenia odporučený
priamo spolupracujúci odborník v príslušnej
oblasti - sociálny pracovník, psychológ
alebo právnik.
Obetiam trestných činov je na kontaktnom
bode k dispozícii koordinátor na
regionálnej úrovni a dvaja asistenti
koordinátora. Uvedení pracovníci na
základe identifikovaných potrieb každého
individuálneho prípadu zabezpečia obeti
alebo potenciálnej obeti bezproblémový
a promptný prístup k poskytnutiu pomoci.
Dňa 14. marca 2019 bola pre verejnosť
otvorená v poradí piata z ôsmich krajských
informačných kancelárií na Okresnom úrade
v Trenčíne.

Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality Odboru prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra SR požiadalo o zverejnenie informácie týkajúcej
sa činnosti Informačnej kancelárie kontaktného bodu Trenčín v našom občasníku.
Článok uvádzame v plnom znení.
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DOVOLENKOVÉ SPOMIENKY

ZASAHOVALI HASIČI

Oheň v obilí pri hlavnej ceste smerom z Diviak nad Nitricou na
Diviacku Novú Ves vďaka vetru sa začal prudko šíriť.
Duchaprítomnosť a rýchly zásah hasičských zborov
z Prievidze, Diviackej Novej Vsi, Diviak nad Nitricou
a koordinácia dopravy na hlavnom ťahu policajným
zborom, zabránili jeho ďalšiemu šíreniu. Nasadené traktory
sa snažili oborať zhorenisko, aby sa oheň nešíril ďalej. I tak
boli škody značné. Nepodarilo sa zachrániť cca 6 hektárov
obilia. Miestne družstvo vyčíslilo škodu na niekoľko tisíc
eur. Po uhasení požiaru bolo ešte zhorenisko monitorované
domácimi hasičmi, ktorí pomohli aj odstrániť nečistoty
z hlavnej cesty.

PRÍRODNÝ ŽIVEL
Našou krajinou sa 8.augusta prehnal mohutný prírodný
živel v podobe silnej búrky, ktorej priebeh sa nezaobišiel
bez škôd. Ochromené zostali viaceré obce a mestá na
Slovensku. Víchrica neobišla ani našu obec a spôsobila
škody na majetku. Popadané stromy ale aj poškodené
strechy.

NA TRAKY HĽADALI DÚHU
Interaktívne
detské
predstavenie pre deti
zavítalo na pozvanie
Ranča medzi vodami
12. júla 2019, aby
spríjemnilo popoludnie
nielen aktívnym členom
denného tábora, ale aj
deťom, ktoré prišli len
tak zabaviť. Kvalitné
vystúpenie
hercov,
nápaditá
scéna
sa
odrazili v super nálade
detí, ktoré spoločne
s
hercami
hľadali
v kratučkých príbehoch
šesť stratených farieb
dúhy. text a foto: -gp-

ROZPRÁVKOVÝ LES BANKY - 1. 6. 2019
Osemročná tradícia, ktorá vždy prinesie niečo nové. Nové rozprávky, ďalších nových pomocníkov, účinkujúcich, nových návštevníkov,
nových sponzorov. Tento rok sa nováčikmi medzi pomocníkmi a veľmi významnými sponzormi stali členovia Poľovníckeho
združenia Rokoš. Vďaka nim sa posunula vyššie latka v kvalite zabezpečenia akcie. Ukázali, že sa vedia dobre postarať nielen o lesy
a zvieratá v nich, ale aj o deti a rozprávkové bytosti. Nešetrili svoj voľný čas, pretože príprava, realizácia, upratovanie po akcii a varení
poľovníckych pochúťok im zabralo niekoľko dní. Vynikajúco a obetavo sa postarali o naše žalúdky i o návštevníkov, ktorí si radi na
našej Brezinke posedeli a občerstvili sa. A aby toho nebolo málo, výťažok zo svojho bufetu venovali na náklady rozprávkového
lesa. Preto veľké ĎAKUJEME – poľovníkom a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Návštevníci neodchádzali
sklamaní, veď príprava bola zodpovedná a dlhodobá. Tento rok stretli čarodejnice, indiánky, Mášu a medveďa, vodníkov, Popolušku
s koníkom, pirátov, Hlúpu ženu, čertov, Spievanku a Zahrajka, Mickey Mousa a Minnie. 					
– zg-
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TURISTICKÝ VÝSTUP - SKALKA, KREMNICA
Jeden
z
prvých
hromadne
organizovaných
výstupov
KST
Ješkova Ves – Banky sa konal 11. mája
2019. Bol aj hneď jeden z najdlhších.
Nenáročná trasa svojím prevýšením,
náročnejšia svojou dĺžkou.
V priaznivom počasí, v malebnom
prostredí. Krásne výhľady na
okolité
pohoria,
cesta
cez
Gergelyho tunel, okolo vysielača až
do Kremnice, kde niektorí z turistov
stihli navštíviť aj miestne pamiatky
– hrad, mincovňu, múzeum. –zg-

BUKOVEC SPIEVAL V MORI
Uprostred mesiaca júl odcestovali členovia FS Bukovec do Chorvátska na ostrov Pag, kde strávili týždeň v spoločnej družnej nálade
a nácviku nových piesní.
Spev sa rozliehal nielen v záhrade domácich, ale hlasivky si Bukovčania trénovali aj v mori. Mali okolo seba množstvo divákov, ktorí
si zaznamenávali ich spev, tlieskali a tešili sa na ďalší deň, keď opäť spríjemnia pobyt na pláži.

ČINNOSŤ DOZORNÉHO VÝBORU COOP JEDNOTA DIVIAKY NAD NITRICOU V ROKU 2019
DV COOP Jednota zorganizoval už desiaty raz zájazd na záhradkársku výstavu do Trenčína. Zúčastnili sa ho členovia COOP Jednotaa
aj ďalší občania našej zlúčenej obce. „Pre členov ZŤP Nováky a deti našej základnej školy sme zorganizovali posedenie a pohostenie
jedlom našich predkov, ktoré sa niekedy varilo v našej dedine a v niektorých domácnostiach sa varí aj v súčasnosti,“ pripomína
členka výboru Helena Divékyová. Pri tejto príležitosti deti spoznávali a mohli aj vyskúšať ako sa kedysi pralo oblečenie – v drevenom
korýtku na rumpli so šichtovým mydlom a piestom – a vešalo – pekne na plot. Chlapcov zaujali hry s fungou – prakom, či s picíkom.
Deti s pani učiteľkami Hatványiovou a Môcikovou zas ukázali spôsob výroby voskových sviečok. K tradičným podujatiam, ktoré DV
pripravuje s pozitívnou odozvou patrí každoročné prijatie jubilantov – členov COOP Jednota Diviaky nad Nitricou starostom obce
a tiež aj bezpríspevkových darcov krvi ocenených Jánskeho plaketou. V tomto roku pozvánky na slávnosť dostane 13 jubilantov a 5
darcov krvi.

ŠPORT OČAMI VEDÚCICH KLUBOV

FK DIVIAKY NAD NITRICOU

FK Diviaky nad Nitricou zažil na začiatku sezóny 2019/2020 prelomové obdobie. Po niekoľkých rokoch fungovania oboch našich
mužstiev v poslednej súťaži našli spoločnú reč futbalisti, ktorí vyrastali spolu v mládežníckych družstvách bývalého TJ Družstevník.
TJ Slovan Ješkova Ves -Banky sa neprihlásil do súťaže a o futbalistov Slovana sa začal boj, koho dres budú hájiť v novej sezóne.
Formou „zatiaľ“ hosťovania získal FK až 8 futbalistov z radov Slovana, ktorí prešli mládežou v Diviakoch nad Nitricou. Menovite:
Michal Turcer, Michal Kolárik, Roman Vajda, Miroslav Vajda, Lukáš Homola, Marián Caňo, Branislav Kohút, Peter Sobota, za čo im
patrí vďaka. Prvá polovica sezóny sa nezačala najlepšie. Napriek veľkému hráčskemu potenciálu „spojené“ mužstvo získalo len 8
bodov a obsadilo predposlednú siedmu priečku. Takmer všetky zápasy boli vyrovnané, chýbala len väčšia efektivita v koncovke.
Mužstvo začalo trénovať 2- krát týždenne v priebehu septembra pod vedením Mariána Caňa, ktorému taktiež patrí poďakovanie.
Výsledky v polovici sezóny síce nie sú oslnivé, ale smerovanie klubu je na dobrej ceste. Futbal v Diviakoch nad Nitricou má predsa
svoju históriu a svoje miesto. Areál FK Diviaky nad Nitricou patrí k najkrajším v okolí. Aj preto je jednou z priorít do nového roka
vytvorenie futbalového krúžku a pri aktívnej účasti aj založenie prípravky. Aj touto formou vyzýva FK občanov, ktorí majú záujem
pomôcť futbalu či už pri budovaní mládeže alebo pri mužoch, nech sa prihlásia u starostu obce, ktorý sa taktiež nemalou mierou
pričinil, že dnes ešte nejaký futbal v Diviakoch nad Nitricou máme. Športu zdar. 					
–jd–8–

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL KST
Stolnotenisový oddiel KST Kinet Diviaky nad Nitricou tento rok oslavuje dvadsiate výročie
založenia. Družstvo v zložení Marián Caňo st., Vladimír Motúz, Marián Caňo ml. a Marek Vajda sa
rýchlo zohralo a hneď v prvej sezóne skončilo na ôsmom mieste. Ďalšia sezóna už od začiatku
naznačovala, že môžu pomýšľať aj na postup. Ten prišiel v sezóne, v ktorej zaznamenal najväčší
progres Marek Vajda. V ďalšej sezóne bolo nutné doplniť oddiel aspoň o jedného kvalitného
hráča. Nakoniec sa oddiel posilnil hneď o dvoch hráčov - Pavla Chudého z Nevidzian a Petra
Ševceho z Nitrice. Obaja reprezentujú náš oddiel dodnes. Poctivým tréningom, prístupom
a zodpovednosťou sa KST Kinet Diviaky nad Nitricou prebojoval do tretej ligy, kde hrávajú
také mestá ako Nová Dubnica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Stará
Turá, Prievidza a iné úspešné obce, v ktorých už desaťročia stolný tenis je kľúčovým športom.
V decembri 2019 sa zatiaľ úspešná sezóna priblíži k polovici. - Minulú sezónu sme prezimovávali
na poslednom mieste. Bolo nutné doplniť náš oddiel o ďalšieho hráča. Náš tip padol na
Svetislava Jergiča, ktorého sa nám podarilo úspešne zabudovať do nášho oddielu. Družstvo
v zložení Marián Caňo ml., Roman Vajda, Peter Ševce, Dušan Hnát, Sveťo Jergič, Pavol Chudý,
Marek Vajda doviedlo svojím prístupom náš oddiel na piate miesto v tabuľke. V mene oddielu
ďakujem všetkým chalanom za výborné reprezentovanie našej obce. Prajem im veľa zdravia
a športového šťastia. Poďakovanie patrí tiež starostovi našej obce a všetkým poslancom
obecného zastupiteľstva. Verím, že nám budú aj naďalej preukazovať dôveru, podporovať stolný tenis v našej obci. Poďakovanie
patrí aj riaditeľke školy, sponzorom oddielu Branislavovi Blahovi a Andrejovi Tužinčinovi. Naše najväčšie ďakujem patrí pánovi
Romanovi Kluchovi, ktorý nám už roky pomáha finančne. Bez vás všetkých by sme ako oddiel - najúspešnejší špor-tový oddiel
v rámci histórii obce nemohli fungovať. - Tieto slová vyslovil Marián Caňo, vedúci oddielu.

KST NA VÝLETE DO NEMECKA

Alpy – krásne a vznešené sa stali cieľom tradičného výletu v dňoch 29. až 31. augusta 2019. Odmenou za dlhú cestu boli prekrásne
a pestré zážitky v týchto horách. Výlet začal upršaným počasím. To však nezbránilo navštíviť najkrajší a najnavštevovanejší zámok
Bavorska z 19. storočia - rozprávkový zámok Neuschwanstein, postavený na skalnom útese s nádherným výhľadom na úpätie Álp.
Zámok Neuschwanstein predstavuje poctu germánskym rytierom, ktorých príbehy kráľa Ľudovíta II. fascinovali počas celého života.
Inšpirovaný bol aj jeho obľúbeným autorom Richardom Wagnerom. Fascinujúce boli aj neuskutočnené plány Ľudovíta II. Oproti
nemu stojí novogotický zámok Hohenschwangau - pôvodne letné sídlo, neskôr lovecký zámok. Nezabudnuteľná bola prechádzka
k visutému mostu Marienbracke nad zámkom s výhľadom na okolie, zastávka pod vodopádmi alebo prechádzka okolo priezračnej
vody jazera Alpsee.
Druhý deň pokračoval v známom alpskom stredisku ležiacom pod najvyšším vrcholom Nemecka Zugspitze. Leží na rakúskonemeckej hranici. Členovia VHT zvládli náročný výstup na tento 2 962 metrov vysoký vrch, ostatní využili lanovku a cestou naspäť i
zubačku. Prekvapením bola augustová guľovačka pri lyžiarskych zjazdovkách, očarujúci horský kostolík i neopakovateľné výhľady.
Tretí deň začal adrenalínovým zážitkom na visutom moste Hinghline179, ktorý sa nachádza neďaleko mesta Reutte a spája dva
kopce stojace oproti sebe - na jednom kopci je hrad Ehrenberg a na druhom pevnosť Fort Claudia. Most je postavený nad údolím
v neuveriteľnej výške 110 metrov. Široký je 1,2 m a dlhý 406 metrov. Je to oficiálne najdlhší visutý most v tibetskom štýle na svete.
Výlet končil návštevou olympijského mestečka v Garmisch–Partenkirchene, kde sa olympiáda uskutočnila v roku 1936. Olympijský
štadión je práve v rekonštrukcii, nad ním sa týčia skokanské mostíky. Pokračovalo sa prechádzkou tiesňavou Partnachtsklamm,
ktorá oslnila majstrovskými výtvormi prírody. Vysoké vápencové útesy, padajúca voda, svieži vzduch, farby okolo turistov, úzke
chodníky, visuté mostíky, tunely. Záver – Alpy treba určite všetkým odporučiť. –zg-

POUČNÁ A ZÁBAVNÁ NOČNÁ ROZPRÁVKOVÁ ŠKOLA
Ochrana životného prostredia stále viac a viac rezonuje v médiách, preto
sa k tejto téme svojím spôsobom rozhodli vyjadriť aj žiaci a pedagógovia
školy. Hlavná téma znela: Akú planétu zanecháme pre naše deti?
Umelecky a poučne v krátkych divadelných etudkách vysvetľovali
divákom potrebu triedenia odpadu a významnosť šetrenia prírodnými
zdrojmi, snažili sa poukázať na minimálne spôsoby ochrany našej
planéty. No a kde začať? Predsa doma, v škole, v obci – chrániť to, čo je ku
konkrétnemu človeku najbližšie. Keď sa každý človek zamyslí, ako bude
spracovávať odpad a potom to aj pravidelne bude vykonávať, určite
prispeje k tomu, že sa naša planéta nezruinuje. Akú planétu zanecháme
pre naše deti, je len a len na nás. –jh–9–

11. ROČNÍK DŇA DOBRÝCH SUSEDOV V NECPALOCH

Už je to 11 rokov, čo sa prvý raz uskutočnil v Ješkovej Vsi na ihrisku Deň dobrých susedov. Myšlienka vždy aktuálna. Bezchybnými
pokračovateľmi sú susedia z Necpal. 21. augusta sa susedské hry niesli v téme V znamení zverokruhu.
Prievidzskí Necpalčania sú veľmi kreatívni a zábavní. Našu obec úspešne reprezentovali Huhúci (1. miesto) a Hribári (3. miesto).
Slová organizátorky Kvetoslavy Ďurčovej zachytávajú priebeh a náladu sobotňajšieho popoludnia: -Na to, aby bol človek dobrým
susedom, netreba veľa... postačí úsmev, pozdrav, milé slovo či drobná pomoc. Keď sa však zíde takýchto dobrých susedov viac,
môže z toho byť zábava, hravosť, pohyb a veľa srandy... Presne takíto boli susedia v predposlednú septembrovú sobotu v Necpaloch.
Už sám názov Deň dobrých susedov napovedá, že táto akcia nemôže dopadnúť zle . Keď sa totiž zídu skvelí ľudia so zmyslom
pre zábavu, hru, radosť, tak o dobrú náladu je postarané. V tú krásnu slnečnú sobotu súťažili dobrí susedia z Baniek, Ješkovej
Vsi, Liešťan, Nedožier-Brezian, Poruby a tiež nechýbali dva necpalské tímy. Súťažilo sa v 10-tich disciplínach, tentoraz na tému
V znamení zverokruhu. Súťažiace družstvá bravúrne zvládali náročné disciplíny a bavili nielen seba navzájom, ale aj publikum.
Tí, ktorí momentálne nesledovali dianie na hracej ploche, mali možnosť využiť Susedskú burzu, kde bolo všetko zadarmo. Pri
Susedských hrách sa mohli zahrať deti aj dospelí, k dispozícii bolo pexeso, chodúle, kruhy, drevené kocky a ďalšie zábavky. Dobrí
susedia, remeselníci, priniesli svoje výrobky - košíky, drevené misy, šité doplnky a deti sa mohli vyblázniť aj na nafukovacích atrakciách.Výber bol bohatý a každý si našiel v tomto slnečnom popoludní niečo pre seba. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu krásnemu podujatiu. Toľko smiechu a dobrej nálady na jednom mieste sa dnes tak ľahko nevidí.
A stačí tak málo.... len BYŤ DOBRÝM SUSEDOM. 			
						
–zg-

ZO ŠKOLY

UKONČENIE TURISTICKEJ
SEZÓNY 2019

Športový deň Nadácie Slovenskej sporiteľne
dňa 27. novembra 2019 zorganizovala
O2 Športová akadémia Mateja Tótha v
Športovej hale Dukla Banská Bystrica. Našu
školu reprezentovalo 8 žiakov, ktorí museli
zvládnuť prekážkovú dráhu ako jeden
tím. Spomedzi 52 škôl sa nám nepodarili
obsadiť medailové pozície, ale žiaci Anetka
Fodorová, Miško Kunkel, Klárka Luptáková,
Erik Janíček, Miška Tomková, Tomáško
Lagin, Sárka Mikulová a Denisko Iliaš
podali veľmi dobré výkony.

Tohoročná
turistická
sezóna
nebola ukončená 9. novembra
2019 výstupom na vrch Vápeč,
pretože
daždivé
počasie
neposkytovalo bezpečnú turistiku.
Členovia sa porozprávali pri guláši
v Gápli. Zhodnotili uplynulú
sezónu a pouvažovali nad návrhmi
pre budúci turistický rok. –zg

NÁZVY ULÍC

Sto ľudí – sto názorov. Cení sa ochota spolupracovať a snaha podeliť sa s poznatkami o tradícii v pomenovaní lokalít. Na príprave návrhu
sa podieľali Anton Blaho, Anton Hagara, Anton Jurenka,... Osloveným patrí poďakovanie za pomoc. Prípadné pripomienky zaslané
Obecnému úradu v Diviakoch nad Nitricou poštou alebo osobne budú predmetom podrobnejšieho skúmania.
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Aké by mohli byť názvy ulíc
v našej obci?
Somorova Ves – Somorovianska,
Na žliabok, Veterná, Vikárka.
Mačov – Mačovská, Sadová,
Záplotie, K cintorínu, Horné
Zeme, K mlynu. Banky – Stará,
Cintorínska, Školská, Priekončie,
Lanec, Chmelnica. Ješkova Ves
– Okružná/Krajčeje záhrady, Za
vodou, Hlavná/Dole dedinou,
Pirte, Napájadlo, Močidlá, Hrady
a zálužie, Lehnište/Hnilište, Hate,
Medze, Hradská. Diviaky nad
Nitricou - Hlavná, Horekončie, Za
domčekom, Na krpci, Školská, Pod
kostolom/Kostolná, Cintorínska,
Baštická, Besnakova, Záhradná,
Stará dedina.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
OD 13. 6 .2019 - 15. 11. 2019
PRISŤAHOVALI SA DO OBCE:

NARODILI SA:

Fusík Alex, Fusík Samuel, Javorček Dalibor,
Javorček Kristián, Javorček Ľubomír, Javorčeková Andrea,
Michelová Andrea, Jedinák Miroslav, Brandiburová Beáta

Bobok Tomáš
Púčik Tibor
Vajda Lukáš
Kuric Matej

ODHLÁSILI SA Z OBCE:

Jánošková Dominika, Jánošková Karolína, Štoderová
Martina, Štoderová Simona, Kochan Mário, Besedová
Michaela, Besedová Barbora

Nech ochráni vás anjel
strážny navždy včas.
Nech splnia sa vám tajné
priania všetkých čias.
Aby úsmev našiel domov
večný vo vašej tvári,
lebo len tak získate žiaru,
čo z duše oči žiari.

BLAHOŽELÁME:
70 rokov:

Mgr. Anna Blahová, Anna
Dodoková,Mária Duchoňová,
Marta Ďurtová, Vlastislava Fričová,
Anna Homolová, Štefan Chlupka,
Anna Iliašová, Jozef Jančo, Ivan
Janík, Ivan Krško, Vladimír Šimka,
Anna Šimková, Zdenka Vavrová,
Marcel Vojtko

OPUSTILI NÁS, S ÚCTOU SPOMÍNAME...
Beseda Anton, Briatková Margita,
Hagara Anton. Chlupková Anna,
Kaňa Jozef, Kováč Anton, Kyška
Vincent, Obert Štefan, Plachá
Cecília, Plachý Ján, Rendeková Pavlína,
Znamenáková Eva, Škraban Michal

80 rokov:
Emília Divékyová,
Anna Hagarová
90 rokov:
Emília Duchoňová,
Jozef Jančo,
Helena Kováčová

Slza na líci, zakalený očí zrak,
v očiach tma usídlila sa, už je to tak.
Odišli ste a nás nechali ste tu ďaleko
od Vás s pocitom súcitu

Šťastie sveta nech sprevádza váš krok, nech
úsmev sídli vo vašich perách a to rok čo rok.
Nech netrápi sa duša a nech pokojom si spí,
aby zdravie prekvitalo vo víre všedných dní
– 11 –

PRIPRAVUJE SA

OZNAMY OCÚ

V lokalite Vikárky sú už
vytvorené nové pozemky
ktoré sú určené na IBV.
40 pozemkov ktoré majú
každé svoje parc. čísla.
Občania, ktorí majú záujem
o kúpu pozemku môžu
kontaktovať firmu Murgaš
Consulting. Email:miroslav.
murgas@gmail.com

Priznanie k dani z nehnuteľností si
podáva daňovník, ktorému vznikla
povinnosť k dani z nehnuteľnosti,
t. j. v priebehu uplynulého roka sa
stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá
je predmetom dane z nehnuteľností,
a to 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období,
v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto
povinnosť.
Ak sa daňovník stane vlastníkom,
správcom, nájomcom alebo užívateľom
nehnuteľnosti 1. januára bežného
zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová
povinnosť týmto dňom.

V súčastnosti investor
pripravuje prekládku
vzdušného
vedenia
elektrického napätia na
podzemné vedenie, územné
konanie na vybudovanie
miestnej komunikácie danej
lokalite. Všetky náklady
znáša investor.

Zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť zaniká 31.
decembra zdaňovacieho obdobia,
v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti.

Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi." Mesiac október má byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších
ľudí v našom okolí. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu
k druhému človeku - bez rozdielu veku. Nezabudli sme. Každoročné posedenie spojené s občerstvením a kultúrnym
programom sa uskutoční hneď po rekonštrukcii kultúrneho domu. Už teraz sa tešíme.

Pozvánky
FSk Bukovec v spolupráci s obecnou knižnicou pozývajú na kultúrnu akciu:

Čarovné Vianoce v kuchyni starej mamy
Termín: 15. 12. 2019 so začiatkom o 14:00 h
Miesto: Obecná knižnica Diviaky nad Nitricou
31. december 2019 – Silvestrovský výstup na Rokoš
8. február 2020 – ples rodičov a priateľov školy - KD Diviacka Nová Ves so začiatkom o 19:00 h.
25. január 2020 - 23. ročník Turistického plesu v KD Diviacka Nová Ves
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