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Okienko starostu Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní informácií o jeho činnosti v obci.
Vážení občania, čitatelia, nádherný čas prázdnin a dovoleniek je za nami. Dúfam, že
všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, že ste si oddýchli od
pravidelných povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre
úspešné zvládnutie zostávajúcich dní roka 2016. Pred nami je posledný štvrťrok. Za
uplynulé obdobie sa mi podarilo zrealizovať: dokončenie zastávok v jednotlivých častiach obce aj s názvami, natierala sa strecha na Dome smútku v Ješkovej Vsi a zábradlia
v obci, ostrý prepoj plynu v IBV Kalinovská, čistenie priepustov a betónovanie mosta
nad Mačovom. V týchto dňoch sa dokončuje chodník na miestnom cintoríne v Ješkovej
Vsi (obr. vľavo), buduje sa náhradná cesta nad Kalinovskú, aby sa majitelia dostali na
svoje pozemky. Pripravuje sa osvetlenie cintorínov (obr. vpravo), naďalej sa vykonávajú bežné práce a ostatné práce podľa potreby obce. Vladimír Pružinec, foto: obecný úrad

foto: OcÚ, Chodník na cintoríne v Ješkovej Vsi

Veterná smršť

foto: OcÚ, Cintorín Somorova Ves

Našou obcou prešla veterná smršť 13. júla 2016, ktorá spôsobila škody na majetku.

Prudký nárazový vietor a dážď nielenže prerušil dodávku elektrickej energie v niektorých domácnostiach, ale
výrazne poškodil vŕbu na námestí. Zlomil cca 25% konárov. Na ich odpratávaní
sa podieľali od nasledujúceho rána zamestnanci Drobnej prevádzky. Veterná
smršť poškodila aj
päťročnú
fasádu budovy obecného úradu –
opadla omietka pod krovom.
Oprava bude zabezpečená v roku
2017 na základe vypracovanej
cenovej
ponuky. Vzhľadom
k tomu, že táto škoda bola spôsobená nedodržaním pracovnej
technológie, poisťovňa túto škodu neuznala ako poistnú udalosť.
Oprava
bude
financovaná
z vlastných prostriedkov. –ik-
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zľava: Z. Gamanová, J. Hagarová, R. Iliaš

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

zľava: M. Vajda, A. Vajdová

Čerpanie príjmov a výdavkov, organizačné záležitosti a žiadosti občanov boli obsahom zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21. septembra 2016. Podrobné znenie uznesení sa zverejňuje na webe obce.

Zmeny v územnom pláne obce
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie „Zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad
Nitricou“ vypracované AGS ATELIÉR s. r. o.
a stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby
a bytovej politiky o preskúmaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce. Schválilo:
*„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky
nad Nitricou“ v zmysle stavebného zákona a vymedzuje
ich záväznú časť.
*Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z
"Vyhodnotenia stanovísk orgánov a organizácií, fyzic-

kých a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce Diviaky nad Nitricou“ a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu
tohto uznesenia.
*Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu
obce Diviaky nad Nitricou“ a dopĺňa VZN obce číslo
01/2015.

MŠ Banky nemení majiteľa

OZ neschválilo žiadosť Senior Banky, n. o. Diviaky nad Nitricou
o prenájom nehnuteľnosti bývalej MŠ za účelom zariadenia kuchyne, práčovne, prípadne ďalších miest na zvýšenie kapacity zariadenia a schválilo zmenu dodatku k pôvodnej nájomnej zmluve Senior Banky n. o. o pristavenie
objektu k jestvujúcej stavbe za účasti stavebnej komisie a právneho zástupcu obce. -ik-

Nájomné zmluvy na hrobové miesta V zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona číslo 131/2010
Z. z. o pohrebníctve a článku 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Diviaky nad Nitricou číslo 2/2012
o pohrebníctve, právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Nájomca je povinný uhradiť nájomné za hrobové
miesto na pätnásť rokov. V poplatku sú zahrnuté okrem nájomného aj služby spojené s nájmom hrobového miesta, ktoré v sebe zahŕňajú administratívne
úkony súvisiace s evidenciou hrobových miest, poplatok za používanie vody, za kosenie trávy, za likvidáciu odpadov, spolu 4 € za jeden kalendárny rok
za dvojhrob a 2 € za jednohrob. Nájomné a udržiavací poplatok sú splatné v deň podpísania nájomnej
zmluvy oboma zmluvnými stranami. Napriek tejto
skutočnosti Obec Diviaky nad Nitricou eviduje hrobové
miesta, pri ktorých nie sú splnené podmienky užívania
hrobového miesta a tiež neplatičov za hrobové miesta,

ktorí nemajú cintorínske poplatky zaplatené. Obec ako
správca cintorínov je v zmysle zákona o pohrebníctve
povinná upozorniť neplatičov na existenciu nedoplatkov, ktoré môžu byť dôvodom pre prípadné zrušenie
hrobového miesta z dôvodu neplatenia.
Vyzývame touto cestou všetkých neplatičov a osoby,
ktoré nemajú splnené podmienky užívania hrobového
miesta, aby sa čo najskôr dostavili na Obecný úrad
v Diviakoch nad Nitricou z dôvodu spresnenia evidencie,
resp.
uzatvorenia
nájomnej
zmluvy.
Termín návštevy prosíme dohodnúť pred príchodom na
tel. čísle 046/54 64 082, 083 alebo e-mailom
obec@diviaky.sk, matrika@diviaky.sk. -ik-

Obec eviduje nedoplatky daní z nehnuteľností
Prostredníctvom novín vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2016 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili, najneskôr do 30. novembra 2016 - zaplatením v
pokladni obecného úradu alebo na účet obce. V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené, zoznam dlžníkov
bude zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce a správca dane pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov dane prostredníctvom exekútora. –ikObčania môžu pre svoje postrehy, pripomienky, prípadne návrhy ako čo zlepšiť i naďalej využívať schránku pri
úradnej tabuli v Diviakoch nad Nitricou alebo napísať e-mail na adresu: obec@diviaky.sk,.matrika@diviaky.sk,
prípadne prísť osobne na obecný úrad.
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Poslanecké okienko

Pomocnú ruku v rozhodovaní o živote obcí a miest
a jej obyvateľov poskytujú poslanci obecného zastupiteľstva. Ich úloha a miera spoluúčasti býva často rôzna. Redakčná rada občasníka ponúka čitateľom pohľad na prácu
poslanca tak, ako ju vidia samotní poslanci našej obce. V tomto čísle na otázky členov
redakčnej rady odpovedá Mgr. Zdenka Gamanová.
1. Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca? Moje rozhodnutie ovplyvnil kamarát Tibor a moji ďalší kamaráti. V obci som sa vždy angažovala, snažila sa spolupracovať s miestnymi organizáciami, so školou a podľa záujmu
aj s kultúrnou komisiou. S obecným úradom som mala vždy korektné vzťahy, naša
spoločná činnosť bola podporovaná a v obci aj viditeľná. Preto som stále zastávala názor, že pre obec môžem robiť
aj bez poslaneckého mandátu. Nemala som také ambície. A ja dúfam, že aj keď poslankyňou nebudem, moja činnosť v obci sa nezmení.
2. Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a skutočnosti o poslaneckej práci? Rozdiel? To je dobrá otázka.
Prvotné predstavy a skutočnosť sú pre mňa vesmírne vzdialené...
3. Ak áno, v čom? Myslela som si, že to bude ťažké, že sa budem musieť naučiť veľa nových vecí, že bude treba
obetovať ešte viac svojho voľného času... Myslela som si, že tak, ako som bola doteraz zvyknutá, bude to o tímovej
práci, o diskusii, o hľadaní najvhodnejších kompromisov, o čo najlepšom hospodárení, o spoločnom hľadaní priorít, o tom, že my musíme byť prví, kto bude dbať na dodržiavanie zákonov, vyhlášok, smerníc, VZN,... a bolo by
toho ešte veľa, veľa, čo som očakávala... Asi tak, ako sa hovorí - veľa hláv, veľa kapusty - vznikne z toho niečo, čo
bude pre obec prínosom. A skutočnosť? Stručne – vo väčšine týchto očakávaní nastalo veľké sklamanie.
4. Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou obce a obecného zastupiteľstva? Priorita obce sa, dúfam,
nemení so zmenou OZ a starostu obce. Snáď vždy je prioritou rozvíjať obec, správať sa hospodárne, robiť pre spokojnosť občanov, čo najlepšie vieme a dokážeme. V tomto by mala byť moja priorita totožná s obecnou.
5. Aká je to priorita? Ja osobne by som ešte pridala, že roky mojou prioritou bolo spájať všetkých našich päť obcí.
K tomu vždy smerovali aj spoločné aktivity nášho neformálneho spoločenstva - či kultúrne či športové. Keďže
organizátorské zázemie mám predovšetkým v Ješkovej Vsi a v obci Banky, je samozrejmé, že tieto aktivity sa odohrávajú práve tu. Mrzí ma, keď vzniká napätie medzi občanmi, medzi dedinami. Chyby v komunikácii môžu
vzniknúť na obidvoch stranách, ale chyby sú na to, aby sa naprávali. To je jediná cesta. Takže prioritou môže byť
aj to – nevzdávať sa a snažiť sa naďalej zlepšovať komunikáciu, vzťahy a tým i spokojnejší život v obci.
6. V akom časovom horizonte vidíte jej reálne naplnenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť zrealizovaná? Rozvoj obce je dlhodobá záležitosť. Čo sa týka vzťahov a komunikácie záleží na každom jednom z nás,
čo sme ochotní spraviť pre ich zlepšenie. Môžeme kritizovať, hľadať chyby, alebo pomôcť, komunikovať, zapojiť
sa... A čo je potrebné – chuť, záujem... A aký časový horizont – netuším. Najradšej hneď. Prísľub na zlepšenie
komunikácie bol daný – možno je to začiatok...
7. Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie medzi poslancami a občanmi našich obcí? Počúvať, rešpektovať jeden druhého, komunikovať tým správnym spôsobom. Zbaviť sa zaujatosti, pretože týmto spôsobom sa nedá
pohnúť dopredu. Každý z 9 poslancov je iný, každý má svoje názory, svoje priority. Všetko je o tom – hľadať a
nachádzať najprijateľnejšie kompromisy. Sme demokracia, nie autokracia. Ja osobne by som dala prednosť tomu,
aby sme sa stretávali častejšie, aby sme boli aktuálne informovaní a mali šancu výraznejšie ovplyvňovať niektoré
rozhodnutia a predchádzať chybám. Medzi občanmi je to také isté. Potlačiť rivalitu, rešpektovať skutočnosť, že
sme jedna obec. Ale tým pádom mať „jeden meter pre všetkých“. To je nesmierne ťažké, ale OZ by tomu mohlo
výrazným spôsobom napomôcť.
8. V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej aktívnej účasti a pomoci? Každý z poslancov má svoju
oblasť, v ktorej môže byť nápomocný. Kto ma pozná, vie, že sa angažujem najmä v oblasti sociálnej a kultúrnej, v
oblasti školstva. Ale neodmietnem pomoc v žiadnej oblasti, v ktorej moje sily stačia. Chcela by som byť nápomocná pri vyčlenení prostriedkov pre školu, pretože škola zo svojich vlastných zdrojov nezvládne niektoré nevyhnutné
investície. Sme správcami budov školy, preto aj zodpovednosť je na nás. A chcem a presadzujem, aby obec investovala do každej obce. Áno, rozpočet je obmedzený, nie je na veľké investičné akcie v každej časti obce, ale základná údržba, vykosenie, ponatieranie a pod. by zvládnuteľné mali byť, aby občania nemohli povedať, že u nás sa
nerobí nič. Momentálne zmeny vidieť, čo ma samozrejme teší.
9. Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom občasníka. Problémy sú
a budú, ale dlhšie obdobie života sa mi darilo byť optimistom a vždy som sa snažila byť tu pre ľudí a hádam im
trocha spríjemniť život. Pozícia poslanca ma nenapĺňa, ale cítim obrovský záväzok voči občanom, všetkým občanom. Necítim sa dobre v pozícii oponenta, v ktorej sa často nachádzam. Optimisticky si myslím, že sa dá veľa
zmeniť, keď budeme chcieť. Všetci. A to aj všetkým želám. Aby sa nám v našej obci dobre a ešte lepšie žilo.
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OZNAMY

DROBNEJ PREVÁDZKY Drobná prevádzka pracuje ako rozpočtová organizácia
a je neoddeliteľnou súčasťou organizačnej hierarchie obecného úradu. Má významné postavenie z pohľadu zabezpečenia základného chodu obce. Informácie o jej aktuálnej činnosti sa stanú pravidelnou súčasťou novej rubriky.
V druhom vydaní občasníka sa oznamy venovali správnemu triedeniu odpadu (sklo, plasty, kovové obaly, šatstvo,
použité jedlé oleje z domácností) a zmenám o fungovaní zberného dvora.
Zmeny vo fungovaní zberného dvora

Od 1. júla 2016 nadobudol účinnosť nový zákon číslo
79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý ukladá mestám a obciam povinnosť zaviesť pre drobný stavebný odpad množstvový
zber, čomu sa následne prispôsobuje aj spôsob ustanovenia miestneho poplatku za drobný stavebný odpad v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Preto sa od 1. júla 2016 zavádza nový poplatok za množstvový zber drobných stavebných odpadov vo výške 0,02
€/kg, ktorý však bude fyzická osoba platiť len v prípade, že takýto odpad vyprodukuje.
Drobný stavebný odpad je v zákone definovaný ako né bezplatne odovzdať vyradené dvere, stavebné drevo
odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fy- a okná. Okná musí občan v zbernom dvore rozobrať na
zickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí sklo a rámy. Ak ide o menší objem odpadu, môže ho
miestny poplatok. Medzi drobné stavebné odpady sa pôvodca doviesť priamo do zberného dvora, napr.
zaraďuje vybúraná omietka, obkladačky, dlažby, po- na prívesnom vozíku. Dovezený odpad bude odvážený
dlahové krytiny, predmety (umývadlá, vane, sprchové a zaevidovaný. Do evidencie sa zapisuje meno pôvodkúty, WC misy) a strešné krytiny, okrem azbestovej cu, adresa a množstvo odpadu. Na základe nej potom
krytiny. Ak občanovi takýto odpad vznikne, požiada správca dane, Obec, vyrúbi pôvodcovi miestny poplaObec, Drobnú prevádzku a. s., o kontajner, do ktoré- tok.
ho odpad uloží. Odpad bude odvezený do zberného Občania si môžu prísť zobrať nádoby na triedený odpad
dvora. Platba za stavebné odpady sa realizuje pri dovo- – použité jedlé oleje z domácnosti. Po ich naplnení je
ze stavebného odpadu na skládku vo výške 46 €/tonu. potrebné ich doniesť do priestorov Drobnej prevádzky,
V rámci stavebných odpadov v zbernom dvore je mož- najneskôr do konca roka.
-ikZberný dvor je umiestnený za Drobnou prevádzkou pri športovom areáli futbalového ihriska.
Otváracie hodiny:
Streda: od 15:00 h – 17:00 h
Sobota: od 9:00 h – 12:00 h
Do zberného dvora JE POVOLENÝ len vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre fyzické osoby,
ktoré sú poplatníkom v obci Diviaky nad Nitricou. Zberný dvor nie je určený pre podnikateľské subjekty.
Zberný dvor a jeho okolie je monitorované kamerovým systémom.
Prevádzkáreň, Obecný úrad Diviaky nad Nitricou

Šetrite miesto v kontajneri

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme nielen v kontajneri.

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí vzhľadom na ich objemnosť kladú
vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov. Skôr než ich hodíme do triedeného zberu... Pred vyhodením obaly zdeformujte ručným stlačením alebo zošliapnutím. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber. Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.

Zamestnanci Drobnej prevádzky

Drobná prevádzka zamestnáva 4 zamestnancov na pracovnú
zmluvu, 4 zamestnancov na dohodu o vykonaní práce a v letných mesiacoch boli na dohodu o brigádnickej činnosti
zamestnaní 3 brigádnici.

V rámci svojej pracovnej náplne
vykonávajú zamestnanci drobné
stavebné a murárske práce, zabezpečujú zber komunálneho
odpadu, zber triedeného odpadu,
kosenie cintorínov a verejných
priestranstiev vo všetkých častiach obce, zemné práce, práce
podľa
požiadaviek
občanov
a podľa potreby obce, natieranie
zábradlia, čistenie verejných
priestranstiev. V rámci aktívneho
opatrenia na trhu práce sú posky-

tované príspevky na vykonávanie
aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
podľa § 52 zákona č. 5/2004 (zákon o službách zamestnanosti).
Aktivačná činnosť formou
menších obecných služieb pre
obec je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je
poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi.

Menšie obecné služby pre obec
vykonáva deväť dlhodobo nezamestnaných občanov po dobu
jedného roka v rozsahu najviac
32 hodín mesačne a traja 20 hodín týždenne. Ich koordinátorom
je zamestnanec Drobnej prevádzky p. Martin Sigotský. Starajú sa
o kosenie cintorínov, údržbu cintorínov, čistenie verejných priestranstiev a vykonávajú ostatné
práce podľa potreby obce. -ik-

Žijú medzi nami

V rubrike predstavujeme čitateľom občasníka obyvateľov, ktorí majú neobvyklú prácu
alebo sa vo voľnom čase venujú záľubám
posúvajúcich ich z hranice amatérov takmer
do stavu profesionálov.
Do Ješkovej Vsi sa ako osemročný
prisťahoval so svojimi rodičmi z Dolnej
Poruby. Dnes Miloš Šimka st. (47) žije
úspešný a zaujímavý život vďaka práci, ktorú
si sám vybral. Bez podpory svojej rodiny by
povolanie banského záchranára nemohol
vykonávať.

JH: Miloš, môžeš čitateľom priblížiť Tvoje
zamestnanie?
MŠ: Pracujem od roku 1988 v Bani Nováky a
od roku 1992 som aj dobrovoľným banským
záchranárom. Týždenné pohotovostné služby
absolvujem na Hlavnej banskej záchrannej
stanici v Prievidzi. Radových záchranárov je 130, ale záchranári – špecialisti sú len 10. K nim patrím aj ja. Mám
na túto prácu množstvo certifikátov, ktoré ma oprávňujú pracovať vo výškach, využívať špeciálnu lanovú techniku.
JH: Čo je úlohou Hlavnej banskej záchrannej stanice?
MŠ: Jednou z jej základných zložiek je Integrovaný záchranný systém. Jeho úlohou je pomáhať pri mimoriadnych
situáciách v banskom sektore, aj v mimo banskom sektore pri záchrane ľudských životov, pri zdolávaní závažných
prevádzkových nehôd a havárií a pri odstraňovaní následkov havárií.
JH: Vieš si spomenúť, pri akej najkritickejšej havárií si sa ocitol?
MŠ: Za tých 24 rokov kritických situácií v nebezpečných podmienkach bolo veľmi veľa. Najnepríjemnejšie je
zdolávanie ohňa priamo v bani. Najhoršia je spomienka na rok 2006, keď v bani v Novákoch zostali štyria
nezvestní pri prievale horniny, v návaloch blata. Práca v nedostupnom ťažkom teréne bola namáhavá a zdĺhavá. V
roku 2009 zasa výbuch v bani v Handlovej, kde zahynulo 11 záchranárov a 9 civilných pracovníkov.
JH: Ja ako neprofesionál si tieto havarijné stavy neviem ani predstaviť. Je to veľmi náročné na psychické
zvládnutie. Nemáš s týmto problémy? Správaš sa ako profesionál? Zvládaš v náročných chvíľach svoje emócie?
MŠ: Pre túto prácu som sa rozhodol sám. Počas týždňových pobytov na záchranke absolvujú záchranári školenia,
cvičenia. Všetci, ktorí sme sa tam stretli, sme prijali výhody i nevýhody tejto práce. Nerozmýšľam nad emóciami.
Pri zvládaní havárie sú stanovené presné postupy. Do zásahu idú dve päťčlenné čaty a veliteľ. Vždy sme v spojení s
vedúcim banských záchranných zborov na povrchu. Odetí sme v protišľahovom oblečení, s maskou na tvári a
dýchacím prístrojom, ktorý umožňuje stráviť 4 hodiny v nedýchateľnom prostredí. Po tomto čase sa čaty striedajú.
JH: Ja som sa úplnou náhodou od Tvojho syna dozvedela, že ty si súčasťou tímu, ktorý nezasahuje len pri reálnych
haváriách, ale zúčastňuje sa aj Majstrovstiev sveta banských záchranárov (MSBZ), kde sú havárie naimitované.
Tvoj tím má za sebou úspechy, o ktorých my, ktorí žijeme okolo Teba, ani nevieme.
MŠ: Áno, zúčastnili sme sa súťaží na Ukrajine v roku 2012 a v roku 2014 sme na MSBZ v Poľsku získali 2. miesto.
JH: Priblíž nám aj ten najnovší zážitok z Kanady, kde ste sa zúčastnili MSBZ v provincii Ontário, v meste Sutbury.
MŠ: V Kanade na MSBZ sme boli od 19. do 28. augusta 2016. Tím cestujúcich do Kanady tvorilo 6 záchranárov,
tlmočník, vedúci banských záchranných zborov a riaditeľ HBZS v Prievidzi. Súťažné disciplíny boli rôznorodé.
Odohrávali sa na povrchu aj vo vnútri bane na nikel. Je to iný druh bane ako sú naše bane na uhlie. Svoje
schopnosti, zručnosti a skúsenosti sme prezentovali pri imitovaných haváriách s ďalšími 26 družstvami z celého
sveta, napr. z Kolumbie, Ruska, Poľska, Kanady, Vietnamu, Austrálie, USA, Indie, z Írska.
JH: Aspoň v skratke by si mohol priblížiť typy súťaží?
MŠ: Súťaží bolo 6. Napr. priamo v bani – oheň, dym, naimitovaní zranení. Našou úlohou bolo vyprostiť zranených,
poskytnúť im prvú pomoc a vyniesť ich do bezpečného prostredia. Ďalšie súviseli so zneškodnením ohňa, stavbou
hrádzí. Ďalšia súťaž bola evakuácia zraneného z 25 m výšky pomocou špeciálnej lanovej techniky.
JH: V roku 2014 ste získali medailové miesto. Bolo to tak aj v roku 2016?
MŠ: Konkurencia družstiev celého sveta bola silná. Bane na nikel majú iný charakter ako bane na uhlie. Boli sme
v úplne neznámom teréne, pohybovali sme sa len pomocou máp. Najpravdepodobnejší výherca je väčšinou
družstvo, ktoré je so situáciou oboznámené. Takže 1. miesto patrilo Kanade, 2. miesto Írsku a 3. miesto získalo
Poľsko.
JH: Ďakujem za rozhovor. Prajem Tebe aj všetkým ostatným záchranárom, aby ste na všetky havarijné stavy boli
vždy technicky, fyzicky i psychicky dobre pripravený a nech je havárií a zranených čo najmenej. Poznámka
redakcie: Fotografie z horeuvedených aktivít záchranárov sa dajú pozrieť na https://www.flickr.com/photos/imrc2016/albums.
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Trestná činnosť páchaná na starších občanoch

Koncom júla požiadala kpt. Ing. Daniela
Preťová, referent špecialista skupiny prevencie OR PZ Prievidza, primátorov miest a starostov obcí o spoluprácu,
pretože je nevyhnutné v rámci preventívnych opatrení venovať zvýšenú pozornosť problematike trestnej činnosti
páchanej na starších občanoch. Informácie boli zverejnené v miestnom rozhlase a vo vývesných tabuliach obce.
Z dôvodu závažnosti sa uverejňuje plné znenie listu:
Vážení občania,
na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia
upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o
podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či
vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby
znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho skutočný príbuzný alebo známy. Ak senior nemá doma peniaze,
sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze osobne a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.
Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za
účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a
podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu
ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú
ako rôzni predávajúci a na ponúkaný tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo. Polícia upozorňuje seniorov, že v mnohých prípadoch môže ísť o podvodníkov, ktorí cielene oslovujú seniorov, snažia sa získať ich dôveru, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti.
Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť
seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.
Pri akomkoľvek podozrení je lepšie volať políciu na bezplatné telefónne číslo 158.

Postrehy občanov

Čierne skládky, neporiadok okolo zberných nádob i napriek vysokému environmentálnemu povedomeniu nie sú ešte stále minulosťou.

Nezáujem? Či „len“ nevedomosť? Stále sa pohľady mnohých občanov upriamujú na miesta s netriedeným
a vyhodeným odpadom na miestach, kde nepatrí. Zdá sa, že ešte mnoho obyvateľov našej obce nepozná
vhodné spôsoby odpratávania odpadov. Škoda, nestačí povedať. Kompetentní určite budú riešiť podobné
neduhy v súlade so zákonom.
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Jesenná Diviacka kvapka krvi

Naša obec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným
spolkom Prievidza, sa druhýkrát zapojila do darcovstva krvi. Koordinátormi Jesennej kvapky krvi boli dlhoroční
darcovia - bratia Jozef a Kamil Blahovci. Darovanie krvi je krásne gesto. Deviateho septembra darovali krv dvadsiati obyvatelia našej obce.
sa uskutoční Vianočná kvapka krvi. „Všetko záleží od
vás, obyvateľov tejto obce, či to budeme robievať pravidelne... Zaujali ma aj iné formy darovania krvi, napríklad také, ktoré sa uskutočňujú na základe súrnej potreby pre konkrétneho človeka. Mobilná intenzívna jednotka príde, odoberie krv pre daného človeka. Nikdy
nemôžeme vedieť kedy a kto z nás to bude v živote
potrebovať. Ďakujem darcom, ktorí prišli v septembri
a teším sa na tých, ktorých uvidíme v decembri. Teším
sa na ďalšiu spoluprácu“, odkazuje Veronika Svitková.
text: –vs- foto: súkr. archív

Vďaka personálu martinskej mobilnej odbernej jednotky aj po druhýkrát bola reakcia zúčastnených na tento
spôsob darcovstva krvi pozitívna. Výhody najlepšie
vystihla darkyňa Ivana Briatková z Mačova, ktorá si
pochvaľuje najmä to, že nemusí nikam cestovať a môže
vziať so sebou aj deti. Je dlhoročnou darkyňou a tento
pohodlný spôsob darovania krvi jej vyhovuje. Niektorí
poňali darovanie krvi ako výzvu: „skúsim to, prekonám
strach“. Ivana Hrabovská z Mačova tvrdí, že sa dlho
odhodlávala, využila možnosť darovania krvi v obci a
má z toho dobrý pocit. A to je to najdôležitejšie. Iniciátorka tejto aktivity Veronika Svitková verí, že záujem
o darovanie krvi bude pokračovať aj v decembri, kedy

Športový deň Mačov 2016

Dobrí susedia žijú aj v obci Mačov. Partia nadšencov okolo Jozefa
a Kamila Blahu zorganizovala pre deti aj dospelých deň plný športu a zábavy, oddychu a pohody.

Jedna z disciplín – streľba z luku

Počasie vyšlo ako na objednávku a tak si mohli tí odvážnejší vyskúšať jazdu na koni, streľbu z luku a zo vzduchovky. Menší testovali svoju presnosť v triafaní plechoviek, či v preťahovaní lanom. Záver dňa už klasicky patril
futbalovému zápasu, ktorého výsledok nie je tak podstatný ako to, že sa uskutočnila vydarená akcia plná dobrých
ľudí a zábavy. Na záver si každý zúčastnený mohol povedať, že navštíviť Mačov opäť raz stálo za to.
O občerstvenie bolo vynikajúco postarané. Deň plný športu a zábavy našiel svoje stabilné miesto na ihrisku, ktoré
sa využíva aj vďaka ochote dobrých ľudí. Pripravili podujatie, kde sa stretli celé rodiny, priatelia a známi. Dobrý
človek – dobré srdce, tak sa vraví. Na tejto akcii to platilo stonásobne.
text:– mp-, foto: súkr. archív
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Športové pele-mele Športové pele-mele Športové pele-mele Športové pele
Atraktívny futbalový zápas Dňa 23. júla sa uskutočnil na ihrisku TJ Slovan Ješkova VesBanky zápas medzi mužstvami Ješkovej Vsi a Baniek.
Obe boli zložené z hráčov a fanúšikov obcí. Predstavili sa tam aj také esá ako Drahoš Hagara, Vladimír
Motúz, Rastislav Iliaš, Maroš Šimurda a mnohí iní. Po peknej hre a množstve gólov sa zápas skončil utešene 7:6 pre Ješkovu Ves. Za najlepšieho hráča zápasu bol vyhlásený Štefan Jurenka ml. Po skončení
zápasu sa konala súťaž v kopaní penált. Ich víťazom sa stal Miroslav Vajda ml., ktorý neomylne premenil
16 penált. Pre hráčov a fanúšikov bol pripravený chutný guláš a občerstvenie. Za podporu tejto milej akcie sa chceme poďakovať starostovi obce Vladimírovi Pružincovi, Erikovi Plekancovi, Petrovi Mikulovi a
Róbertovi Iliašovi. Tešíme sa na ďalší ročník tejto vydarenej akcie. –jp-

KST Ješkova Ves – Banky – dvojdňovka na Kysuciach

Tradičný výlet na konci augusta

tento rok mal smer Kysuce.
Program bol pestrý a smeroval k prírodným, geologickým i kultúrnym zaujímavostiam. Prvou z nich bol Slovenský
orloj v Starej Bystrici. Je to najväčšia drevená socha na Slovensku. Celková kompozícia predstavuje Madonu, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska.
Ďalším cieľom bol najvyšší vrch Kysuckých Beskýd Veľká Rača (1 236 m n. m.). Veľkú časť
pokrýva národná prírodná rezervácia, ktorá pomáha zachovať pôvodné lesy pralesovitého charakteru. Chráni pseudokrasové javy – Malú
a Veľkú skalnú dieru. Na vrchole, ktorým prechádza štátna hranica s Poľskom, sme sa zišli
z dvoch strán. Tí menej zdatní turisti z Dedovky
lanovkou, cez letné centrum zábavy (zaujímavé
a s veľkými možnosťami vyžitia - bobová dráha,
trampolíny, lanový park, aguazorbing a i.) a asi
hodinovou túrou. Tí zdatnejší asi 4-hodinovou
túrou s veľkým prevýšením. Turistiku tentokrát
ešte oživila – návšteva múzea kysuckej dediny
a kysucko-oravskej železničky vo Vychylovke.
Putovanie sa ukončilo v Oščadnici, kde niektorí
Dosiahnutý vrchol – Trojmedzie.
stihli aj návštevu kostola Panny Márie Nanebovzatej alebo Kalvárie s kamenným kostolom. Asi všetkých na Kysuciach zaujalo množstvo a krása pestovaných
kvetov v záhradách.
Druhý deň bol tiež programovo veľmi pestrý. Začal sa návštevou troch štátov naraz – Slovenska, Česka a Poľska
na Trojmedzí – hranica sa zbieha na Hrčave, Istebnej a Čierni. Bod trojmedzia je stredom kružnice opísanej vrcholom rovnoramenného trojuholníka. Vrcholy
trojuholníka tvoria 240 cm vysoké žulové monolity. Po tejto krátkej vychádzke sa pokračovalo
v ceste. Turisti uvideli Klokočovské skálie, prírodnú rezerváciu – s kamennými guľovitými
pieskovcovitými útvarmi. Ďalej prírodnú pamiatku - Korňanský ropný prameň, unikátnu
tým, že sa zachovala ako jediná z podobných
menších povrchových výverov ropy v strednej
Európe. Je to prirodzený povrchový výver ropy
s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa
metánu. Poslednou zastávkou bolo pútnické
miesto Turzovka - Živčákova s kaplnkou Panny
Márie, novým kostolom Panny Márie
a liečivými prameňmi. Naozaj krásne a pôsobivé
miesto. Víkend bol teplý, tým aj trocha únavnejPovrchový výver ropy v Korni.
ší, ale spojený s množstvom krásnych zážitkov.
text: -zg-, foto: súkr. archív
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Tradície Tradície Tradície Tradície Tradície Tradície Tradície Tradície
Dožinky oslavuje len jedna obec v regióne Tradíciu poďakovania za úrodu po žatve pripomenuli viacerí malí i veľkí folkloristi.
Jedinou dedinou na hornej Nitre, ktorá zachováva tradíciu organizovania dožinkových slávností, sú Diviaky nad
Nitricou. Na devätnástom ročníku oslavy žatvy a úrody vystúpili dievčatá a chlapec z DFS Studnička, domáci folklórny súbor Bukovec a ako hosť sa predstavil FS Lubená. Slávnosti vytvárajú priestor na nielen pripomenutie si
zvykov a poďakovanie za úrodu, ale aj pre stretnutie obyvateľov pri družných rozhovoroch či tanečných kreáciách
za hudobného doprovodu Ernesta Uhlára.
Podujatia sa na pozvanie zúčastnil aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Vo svojom krátkom vystúpení poďakoval
za to, akým spôsobom sa zachováva tradícia ukončenia žatvy. Tento rok sa hlavnými organizátormi stali Obecný
úrad v Diviakoch nad Nitricou v zastúpení starostom obce Vladimírom Pružincom, Agrospol Diviaky nad Nitricou
na čele s jeho predsedom Jozefom Adamcom a FS Bukovec s vedúcom Annou Čechovou. Toto nádherné podujatie
pripravili aj z dotácií Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Avizovaná akcia 8. ročník Dňa dobrých susedov sa uskutočnila v auguste
Mať dobrého suseda, to je výhra na celý život. Nemusí to byť ten za ďalšími dverami alebo plotom. Sú to celé ulice,
dediny, územia, kde sa ľudia stretávajú preto, že chcú. Pretože im je jednoducho spolu dobre, športujú a zabávajú
sa navzájom, aby ich susedské vzťahy mali ozajstný punc titulu DOBRÍ SUSEDIA.
A presne takíto ľudia sa už niekoľko rokov stretávajú v rudnianskej doline na multifunkčnom ihrisku Ješkova Ves Banky, aby sa bavili nielen športom, ale aj smiechom a dobrou náladou. Už ôsmy rok sa tímy, ochotné zabaviť
seba aj divákov, stretli na Dni dobrých susedov. Tento rok súťažili Huhuci z Baniek, Hríbari z Ješkovej Vsi, Smoliari z Mačova, Krupári z Diviak nad Nitricou, Novejsania z Diviackej Novej Vsi, Havkáči z Liešťan a Srnci
z Necpal. Osvedčili sa tematicky zamerané hry, tak po pirátskych a keltských súťažiach, tie tohtoročné sa volali
„Čertovské hrátky“. Čertovské kostýmy, čertovsky dobré súťaže - čertovskú streľba, čertovský metlomet, rúrolet,
čertovsky dobrý odhad dokonale skrúteného čertovho chvosta, čertovské guličky, čertovský presun hriešnych duší,
čertovské šľapy, Čert a Káča, čertovskú zábavu, najlepšie zvládli Hríbari z Ješkovej Vsi. Pasovaní do Spoločenstva Dobrých susedov boli samozrejme všetky tímy a s nimi aj rozhodcovia a FS Bukovec, ktorý dotvoril správnu
susedskú atmosféru. Nechýbal čertovsky dobrý guláš a večer tanečná zábava. Na organizácii sa podieľalo množstvo dobrých susedov, ktorí sú zapojení aj do práve prebiehajúcej súťaže Dobrí susedia v týždenníku My
Hornonitrianske noviny. Pomyselná štafeta hier bola odovzdaná do obce Necpaly a keby sa náhodou táto výmena
hier nepodarila, v hlavách organizátorov už znie pripravená myšlienka na vodnícke hry.
V nedeľu sa susedsky pokračovalo pri príprave omše pri Kaplnke Panny Márie v Ješkovej Vsi, upratovaním po
akcii a dožinkovým vystúpením FS Bukovec v penzióne Senior Banky so sladkým pozdravom z hodov v Ješkovej
Vsi. text: -zg-, foto: súkr. archív

Kapitáni tímov pri vyhodnotení súťaží

Štart Hríbarov a Rumňanov pri súťaži Hriešne duše

Poďakovanie všetkým dobrým susedom

Hlasovanie v súťaži Dobrí susedia, vyhlásenej týždenníkom
MY Hornonitrianske noviny, prebiehalo v auguste. Poďakovanie od neformálneho spoločenstva Dobrí susedia patrí všetkým,
ktorí boli ochotní investovať energiu do vypĺňania a zbierania hlasovacích kupónov počas mesiaca august. Mnohí boli ochotní
znásobiť počet hlasov aj zaplatením predplatného. Dobrí susedia súťažili s číslom 17 a získali 1 097 hlasov, ktoré im prinieslo
v rámci Slovenska siedme miesto a v prievidzskom okrese obsadili 1. miesto. Do 13. septembra sa čakalo na vyhodnotenie s
veľkým napätím, pretože konkurencia 35 účastníkov zo Slovenska bola silná. Ďakujeme. Vyhralo OZ Lepšie Vráble. –jh-

10

Medžugorje – farská púť

Začiatok septembra prežila časť obyvateľov našej farnosti na púti do
Medžugoria. Počet účastníkov bol doplnený záujemcami z Dolných Vesteníc, Žabokrekov a Malej Hradnej.
Medžugorje je miesto, kam smerujú kroky mnohých pútnikov z celého sveta, ktorí hľadajú Boha a vnútorný pokoj.
Je to miesto modlitby a milosti, kde sa ľuďom prihovára Panna Mária. Bohatý program koordinoval pán farár Peter
Kaštan v spolupráci s pánom farárom Gustávom Latišanom. Cesta začala v sobotu popoludní. Po noci strávenej
v autobuse bolo prvou zastávkou pútnické miesto Vepric nachádzajúce sa tesne pred vjazdom do Makarskej.
Založil ho v roku 1908 chorvátsky biskup Dr. Juraj Carić, ktorý je tu aj pochovaný. Inšpiráciu získal pri návšteve
francúzskeho pútnického miesta Lurdy. Do panenskej prírody bola umiestnená socha lurdskej Bohorodičky. Socha
bola pôvodne umiestnená v jaskynnom prielome, ktorý bol postupom času rozširovaný. Pri založení pútnického
miesta boli v okolí vysadené stovky borovíc, ktoré tvoria základ dnešného lesa. Pokoj a poetiku miesta dokresľuje
aj horský potôčik stekajúci z Biokova. Pútnické miesto bolo v posledných rokoch rozšírené a upravené, bola
vybudovaná kaplnka, vonkajší oltár, spovednica, krížová cesta. Po svätej omši nastal čas na oddych pri mori.
V podvečerných hodinách sa pútnici presunuli priamo do Medžugorja. Penzión Ivona poskytol príjemné ubytovanie a prekvapil stretnutím s pútnikmi z okolia Žiaru nad Hronom, ktorých doprevádzal náš krajan pán farár Janko
Kuneš (na obr. s účastníkmi farskej púte). Inšpirujúcou návštevou bola aj návšteva komunity Cenacolo, ktoré
prijíma stratených mladých ľudí, nespokojných, búriacich sa, zúfalých, tých, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel
života. Bola založená v roku 1983, vďaka duchovnému pochopeniu rehoľnej sestry Elvíry Petrozziovej, ktorá
zasvätila svoj život Bohu na osoh a na službu závislým a všetkým strateným mladým ľuďom. Stredisko komunity
je v talianskom Saluzze a má 44 domov po celom svete (Taliansko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Brazília,
Rakúsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Francúzsko, Írsko, Dominikánska republika, USA, Mexiko). So svojím
životným príbehom sa podelili tam žijúci Slováci Mário a Gabriel. Ďalším zastavením bolo stretnutie so Slovenkou
žijúcou už 30 rokov v Medžugorji pani Oľgou Merkovičovou, ktorá pútavo rozprávala o Vrchu zjavenia a o tom,
prečo je Medžugorje tak často navštevované pútnikmi. Stretnutia s ľuďmi, ktorí rozprávali svoje svedectvá, návšteva Podbrda – miesta prvých zjavení, výstup na Križevac striedala návšteva Kravických vodopádov, skanzenu
s typickými kamennými obydliami, kúpanie pri mori v letovisku Gradac. Na večernom programe sa schádzali ľudia
hľadajúci nové skúsenosti s Bohom alebo zážitok pokoja, radosti, lásky a nádeje. Farská púť bola ukončená tam,
kde aj začala - na Veprici. Ubehla veľmi rýchlo. Pán Boh zaplať za krásne chvíle a dni, ktoré sme prežili
v Medžugorji.
text: - z denníka účastníčky spracovala gp, foto: -mo-
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Triedený zber vrstvených nápojových obalov Triedený zber znižuje množstvo netriedeného
odpadu, ktorý končí nevyužitý na skládkach.
Od septembra 2016 sa okrem zberu papiera a batérií budú v škole zbierať samostatne aj tetrapakové obaly.
V spolupráci s firmou KURUC obce Veľké Lovce sa zbierajú prázdne rozrezané a rozložené do roviny obaly,
ktoré sú bez zvyškov potravín. Patria sem obaly z mlieka, džúsov a iných nápojov. Ich vzhľad zvonku je papierový,
vo vnútri je obalová fólia.
Vedenie školy ďakuje všetkým obyvateľom obce Vedenie školy ďakuje p. Milanovi Vajdovi za ochotu
v mene rodiny Chrenkovej z Handlovej za pomoc a pomoc, ktorú poskytol pri oprave zosilňovača
pri zbere plastových vrchnáčikov. V septembri bolo potrebného pri elektronickom zvonení a oprave
odovzdaných ďalších 28 kg.
školského rozhlasu.

Percentá pre školu z online nákupov Stále viac ľudí nakupuje pohodlne z domu cez internet.
Túto novú formu si všimol darcovský portál Podporte.sk, ktorý ponúka nakupujúcim možnosť urobiť dobrý skutok
a podporiť organizáciu získaním určitého percenta z nákupu bez nenavýšenia konečnej ceny.
Na webovej stránke školy www.zsdini.edupage.sk sa nachádza banner, cez ktorý záujemcovia môžu vďaka svojim
nákupom týmto spôsobom našej škole prispieť na podporu rozvoja a vzdelávania detí. Ceny sú rovnaké, ako keby
ste navštívili e-shop priamo. V prípade pridania pluginu do prehliadača internetu (chrome, firefox či Internet Explorer) získa škola na darcovský účet 10 €. Vedenie školy ďakuje všetkým podporovateľom.

V Galérii mesta Bratislava budú inštalované ocenené výtvarné práce žiakov ZŠ
Koláčik u pani riaditeľky“ je netradičným Niečo nové v školskej kuchyni
stretnutím prváckej rodiny na pôde školy.
Efektívne a ekonomické čerpanie
Ide o neformálne stretnutie zapísaných prvá- v kapitole tovary a služby, vratky
čikov, ich rodičov s pani riaditeľkou, triednou za plyn umožnili okrem iných
učiteľkou a pani vychovávateľkou pri koláči- vecí plynofikovať školskú kuchyku, či kávičke.
ňu a zakúpiť plynový sporák.
Prváci dostali od triednej pani učiteľky Mgr.
Aleny Hanusovej poštou list, v ktorom sa im
predstavila a pozvala prvácku rodinu na stretnutie. Aj preto ožila škola v Diviakoch nad
Nitricou detskou vravou už 23. augusta 2016
popoludní. Na stretnutí preukázali prváci
veľkú odvahu pri predstavovaní. Za
šikovnosť
dostali
milú
odmenu
–
spomienkovú
magnetku
s
vlastnou
fotografiou zo zápisu do 1. ročníka a
sľubovanú sladkú odmenu – chutný a pekný
koláčik s menovkou z kuchyne pani
vychovávateľky.

Školský rok 2016/2017

Začal nepríjemným daždivým dňom 5. septembra.
Otváral sa so žiakmi
sediacimi v triede a
príhovormi cez školský
Cenovo nevýhodná elektrická rozhlas.
energia a zastaralosť prístrojov ZŠ s MŠ v prehľade
a strojov sa prejavila v 60% zvý- počtov
ZŠ
bude
šení spotreby el. energie za rok. navštevovať 177 žiakov,
Preto sa hľadali možnosti zníženia 3 žiaci študujú mimo
nákladov na prevádzku zavede- územia SR.
ním plynu do kuchyne a
zakúpením veľkokapacitného ply- Do školského klubu detí
je prihlásených 39 žiakov,
nového sporáka.
z toho sú 3 v hmotnej
Na jeho spolufinancovaní sa po- núdzi.
dieľalo aj Rodičovské združenie
pri ZŠ. Od septembra sa naplno V MŠ v oboch triedach je
32 detí. –jhvyužíva. –gp-
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Recepty našich kuchýň

Jednoduché sviatočné aj každodenné a pritom výdatné sú recepty nášho
regiónu. Rubrika si dáva za cieľ podporiť vyskúšanie a oživenie tradičných jedál obyvateľov našej obce. Do tohto
čísla nám pani Elena Mišejová ponúkla recept na koláč s tvarohom.

Jemný tvarohový koláč
Cesto: 5 žĺtkov vymiešame s 25 dkg práškového cukru.
Osobitne upálime 15 dkg kryštálového cukru na jemný
karamel, ktorý zalejeme 2 dcl vody a necháme vychladnúť. Po vychladnutí vylejeme do žĺtkovej zmesi, premiešame, pridáme 40 dkg polohrubej múky zmiešanej
s 1 práškom do pečiva. Nakoniec pridáme sneh z 5
bielkov a zľahka premiešame. Pečieme na vymastenom

a múkou vysypanom plechu. Upečený a vychladnutý
koláč rozkrojíme a naplníme tvarohovým krémom.
Vrch koláča posypeme práškovým a vanilkovým cukrom.
Tvarohový krém: 25 dkg masla dobre vymiešame s 20
dkg práškového cukru, s 1vanilkovým cukrom a 50
dkg tvarohu. Môžeme pridať aj hrozienka.

Pozvánky Pozvánky Pozvánky Pozvánky Pozvánky Pozvánky Pozvánky
Súčasťou života obce nie sú iba investičné zámery obecných zariadení, ale aj starostlivosť o starších ľudí, donáška
obedov na požiadanie, podpora rozvoja športových, kultúrnych a ostatných záujmových organizácií, ktoré priťahujú najmä mladých ľudí a vytvárajú pocit patriotizmu k obci aj obyvateľom.
Obecný úrad pripravuje spoločne so sociálnou komisiou podujatie pre starších občanov. Nezabúda sa ani
na najmenších a školopovinných pri príchode MikuláVýstava obrazov o
Indii a návšteva
veľvyslanca Indie
sa uskutoční
13. 10. 2016
o 11:00 h v ZŠ.

Pamiatka
zosnulých
Domy smútku
október 2016

ša. Súčasťou posledných mesiacov roka budú aj tradičné podujatia ako sú uvítanie detí do života, jubilejné sobáše, prijatie Darcov krvi, jubilantov Jednoty.

Pozvánka je pre všetkých
darcov z obce a okolia na
Vianočnú kvapku krvi
9. decembra 2016 do KD
Diviaky nad Nitricou v
dopoludňajších hodinách.

Nočná rozprávková škola
(ako pred pár rokmi)
Do priestoroch ZŠ sú
pozvaní všetci priaznivci
dobrej nálady a zábavy
9. decembra 2016.

Múdra myšlienka na jesenné obdobie: Pamäť je pisárom duše. Aristoteles

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 1. 7. 2016 do 21. 9. 20 16)
Redakcia oznamuje čitateľom občasníka Diviacke noviny, že od vydania nasledujúceho čísla nebude
uvádzať obyvateľov, ktorí oznámia nesúhlas so zverejnením svojho mena v spoločenskej rubrike (telefonicky, mailom) zamestnancom obecného úradu.
Z našej obce sa odsťahovali: Martina Holbová, Juraj Tomko,

Do našej obce sa prisťahovali:
Juraj Tomko ml., Simona Tomková, Miroslav Havlík
Imrich Cigáň, Lenka Fajerová, Miroslav Szunyog, Juraj Varga, ChrisJubilanti
85 rokov: Anna Plachá, Jozef Pršo
tián Varga, Richard Varga, Radka
75 rokov: Jozef Hronec, Ervín Vavro
Vargová, Eva Lošonciová, Katarína
70 rokov: Ján Rendek, Jozef Šimka, Jozef Divéky, Ladislav
Kovárová
Briatka, Ján Ďurta, Anton Koššo
Narodenie: Liliana Iliašová, Marián Hagara,
Úmrtie: Jozef Kochan, Emília Koššová, Anna DiPatrik Iliaš, Nina Vlčková
vékyová, Mária Komžíková, Helena Dodoková

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 - 30. november 2016.
Diviacke noviny – informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou
Vydáva: Obecný úrad, 972 25 Diviaky nad Nitricou 167
 046/5464082-3
: obec@diviaky.sk IČO: 00318060 Evidenčné číslo: EV 2648/08
ISNN 1338-9009
Redakčná rada: Gabriela Paulďurová, Jana Hatványiová, Anna Čechová, Michal Paulďuro, Iveta Kluvancová
Tlač: Lipoprint Prievidza
Náklad: 550 ks
Cena: zdarma

