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Je to na nás Diskusie v rodinách, na ulici, pri stretnutiach sa posledné obdobie, viac ako inokedy, krútia okolo komunálnych volieb.
Koľko je kandidátov na starostu, koľko ľudí sa túži stať poslancom, čo by
ten alebo onen chcel zmeniť, vylepšiť,... Mnohé informácie sa šíria ako
„zaručene overené“. Percento účasti na takýchto voľbách býva vysoké.
Veď chceme zvoliť tých najlepších. Takých, ktorým v prvom rade záleží
na tom, ako bude naša obec vyzerať o ďalšie štyri roky. Prajeme si, aby
ich záujem o nás, občanov, bol vyšší ako úvaha o výške platu či príprava
výhod pre úzku skupinu ľudí. Pri výbere kandidátov, ktorí určia smer
našej obce na ďalšie obdobie si prajme šťastnú ruku. Je to na nás všetkých, ktorí sa volieb zúčastnia i tých, ktorí ich budú ignorovať. Právo
komentovať výsledky patria prvej skupine. Je to na nás. -redakcia-

Komunálne voľby budú v dvoch volebných miestnostiach – v KD Diviaky nad Nitricou a v
jedálni Senior, n. o. Banky v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7:00 do 22:00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v našej obci môže volič zakrúžkovať najviac 9
poradových čísiel kandidátov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môže volič zakrúžkovať poradové
číslo len jedného kandidáta. Redakcia občasníka Diviacke noviny ponúkla všetkým kandidátom na starostu priestor
na oboznámenie občanov so svojou predstavou v pôsobení vo funkcii starostu. Túto možnosť využilo celkom päť
zo šiestich kandidátov. Ich príspevky ponúkame na stranách č. 5 až 9 bez štylistickej a jazykovej úpravy redakcie.

Okienko starostu

Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní
informácií o jeho činnosti v obci.
Vážení spoluobčania,
čas beží a človek si ani neuvedomuje tú závratnú rýchlosť, ktorá sa nedá k ničomu
prirovnať. Tie krídla času sú v nás, do nich zaznamenávame okamihy šťastia i smútku,
výhry a prehry. Nebolo ta ani tak dávno, keď ste mi, vy občania, prejavili dôveru, aby
som riadil obec. Bola to pre mňa pocta, ale hlavne veľká zodpovednosť.
V informačnom občasníku Diviacke noviny č. 2/2015 som prvýkrát hodnotil mojich
100 dní starostu obce. Sľúbil som, že vás budem pravidelne informovať o dianí v obci
ako aj o všetkých aktivitách v jednotlivých častiach obce, čo sa podarilo urobiť, čo
plánujeme spolu s poslancami. Chcel som poznať vaše názory, návrhy, pripomienky,
pochvaly, ktoré ma posunú vpred.
Vyhodnotenie obdobia tvorí súčasne aj prehľad plnenia môjho volebného programu
podľa jednotlivých oblastí, ale aj prehľad ostatných zrealizovaných akcií v tomto období.
Kladiem si otázky, ktorých je mnoho. Urobil som toho dosť? Alebo som mohol urobiť ešte viac? Všetky chyby a
nedostatky beriem ako poučenie a som pripravený toto poučenie zúročiť v ďalšej svojej práci.
Snažil som naplniť svoj volebný program a rozložil som ho do každej časti obce.
Dnes po štyroch rokoch môj pohľad na našu obec je pohľadom človeka – občana, uspokojujúci. Pracoval som
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, snažil som sa obec povzniesť po stránke materiálnej, ale aj duchovnej a spoločenskej. Veď posúďte sami. Ďakujem všetkým organizáciám, neziskovým organizáciám, športovým
klubom. Ďakujem Klubu stolných tenistov pod vedením Mariána Caňa za úspešnú reprezentáciu našej obce a za
postup do III. ligy Trenčianskeho kraja. Ďakujem Folklórnej skupiny Bukovec pod vedením Anny Čechovej, Detskej folklórnej skupine Studnička pod vedením Aleny Hanusovej a samozrejme všetkým občanom, ktorí nezištne
prispievajú svojou prácou k všestrannému rozvoju našej obce. Prajem všetkým veľa zdravia, spokojnosti
v každodennom živote. - pokračovanie na strane 2 –
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Okienko starostu

– pokračovanie so strany 1 - Plnenie volebného programu v každej časti obce

Začal som rekonštrukciou obecného
úradu, modernizáciou kancelárií,
osvetlenia, maľovaním vnútorných
priestorov, vybavením vnútorných
priestorov nábytkom, položením
podlahovej krytiny.
V administratívnej oblasti som začal kompletnou dokumentáciou
usporiadania obecných budov a ich
zapísaním do Katastra nehnuteľností, aby obec mohla vôbec žiadať
finančnú dotáciu na obecný majetok.
Rekonštrukcia futbalového ihriska
sa týkala opravy a natierania oplotenia, rekonštrukcie vnútorných
priestorov tribúny, sociálnych zariadení, nových spŕch.
Začala sa výstavba rodinných domov v lokalite IBV Kalinovská,
kde sme zabezpečovali a financovali inžinierske siete - voda, plyn,
miestna komunikácia, osvetlenie.
Zabezpečili sme opravu oplotenia
v areáli materskej školy, vybudovanie parkovacej plochy pri materskej škole a rozšírenie parkoviska
pri Jednote v Diviakoch nad Nitricou.
Z bezpečnostných dôvodov boli
osadené zrkadlá pri Jednote
v Diviakoch nad Nitricou, pri
Obecnom úrade a pri cintoríne.
Vymenili sa autobusové zastávky
vo všetkých častiach obce – prestrešenie, označenie
názvami obcí
a položenie dlažby.
Rozšíril sa kamerový systém.
Asfaltovanie parkoviska výfrezkami pri cintoríne, oplotenie zberného
dvora a prevádzky. Výfrezkami sme
zabezpečovali aj opravu miestnych
komunikácií v časti obce Somorova
Ves a Ješkova Ves. Pri výstavbe
nových rodinných domov sme rozširovali verejné osvetlenie.
Zavedenie separovaného zberu zabezpečením kontajnerov na plasty,
papier, sklo, šatstvo. Ostatný odpad,
elektroodpad a objemný odpad majú možnosť občania doviezť na
Zberný dvor.
Postavenie dvojkríža v Diviakoch
nad Nitricou, nové plagátovacie

plochy v Diviakoch nad Nitricou
a Ješkovej Vsi. Osvetlenie cintorínov, výmena krížov na cintorínoch,
prestrešenie Domov smútku Diviaky nad Nitricou a Mačov, oprava
strechy
na

Dome smútku v Mačove, vybudovanie chodníkov na cintoríne Ješkova Ves, Banky, Somorova Ves
(foto hore).
Dom smútku Banky – rekonštrukcia toalety, vybudovanie chodníkov
na miestnom cintoríne. Natieranie
strechy na dome smútku. Zasypanie
skládky v časti Banky.
V časti obce Mačov – kompletná
rekonštrukcia kultúrneho domu,
vnútorné vybavenie kuchynky
a celého zariadenia. Tento kultúrny
dom slúži občanom pre kultúrne
a spoločenské účely. Dobudovanie
detského ihriska, zakúpenie nových
prvkov – lanová pyramída, hojdačky. Na kaplnke bol dobudovaný
prístrešok a schody.
Zabezpečili sme čistenie miestnych
potokov v čo najväčšom rozsahu,
najmä však v miestach, kde pri
prudkých dažďoch hrozí ohrozenie
majetku obce a občanov. Vyčistenie
záchytnej nádrže nad dedinou
v časti obce Diviaky nad Nitricou.
Postupne sme vymieňali verejné
osvetlenie za úsporné. Výmena
ističov za slabšie, čím sa zabezpečila úspora na elektrickej energii verejného osvetlenia. Zakúpili sme
moderné vianočné osvetlenie.
Oprava miestnosti v kultúrnom
dome pre FS Bukovec, rekonštrukcia a úprava priestorov knižnice,
a múzea. V časti obce Ješkova Ves
– uskutočnili sme asanáciu starých a
neobývaných domov
a na ich
mieste je miesto na parkovanie,

ktoré je zatiaľ iba vysypané štrkom.
Na
miestnom cintoríne vybudovanie
chodníkov. Oprava Kultúrneho
domu Ješkova Ves – oprava strechy, vybudovanie sociálnych zariadení a zakúpenie detského ihriska.
Splácanie úveru
Všetky tieto menovité úlohy sme
riešili z vlastného rozpočtu, bez
úveru. Splatili sme úver v sume
60 960 €, ktorý som zdedil. V roku
2019 ešte zostáva splatiť 46 940 €.
Splatili sme časť pôžičky od Farského úradu vo výške 15 000 €.
V roku 2019 ešte zostáva 20 000 €.
Dotácie pomohli
Rekonštrukcia obradnej miestnosti
– sobášna miestnosť (foto dolu). Na
financovanie sme získali dotáciu
z Ministerstva financií SR v sume
13 500 €.

Získali sme finančné prostriedky na
rekonštrukciu ZŠ s MŠ - havarijný
stav na opravu strechy, údržbu
a opravu – výmena časti ústredného
kúrenia a vykurovacích telies, výmena rozvodov vo výške 143 647€.
Dostali sme požiarny vozík
v hodnote 13 000 €.
Bezplatne sme získali pre obec dve
osobné motorové vozidlá.
Na projekt rekonštrukcie telocvične
– rekonštrukcia cvičebného priestoru a rekonštrukcia sociálneho zariadenia je pridelená dotácia vo výške
160 000 €.
Získali sme finančné prostriedky na
základe žiadosti o rekonštrukciu
Hasičskej
zbrojnice
v Mačove
v sume 28 940 €. Poskytnutím finančnej dotácie z TSK sme osvetlili
priechod pre chodcov v Diviakoch
nad Nitricou.
.
- pokračovanie na strane 3 -
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- pokračovanie zo strany 2 - Pravidelne sme zabezpečovali chod

bežných činností obce, v sociálnej oblasti sme zabezpečovali
dovoz stravy zo školskej jedálne pre seniorov a imobilných
občanov, zabezpečovali sme prenesený výkon štátnej správy
v oblasti opatrovateľskej služby, stavebnej agendy, životného
prostredia, matričnej činnosti a iné. Podporoval som kultúrny
rozvoj, tradície v obci, športové podujatia aj finančným dotáciami v rámci rozpočtu. Každoročne sa darilo pripravovať podujatie pre starších občanov, nezabúdali sme ani na tých najmenších a školopovinných. Všetky aktivity sa realizovali za spolupráce FS Bukovec a DFS Studnička. Podporu mal aj Zbor pre
občianske záležitosti
v realizá
cii pravidelných akcií ako sú: uvítanie detí do života, svadobné výročia, jubilanti aj Pamiatka zosnulých. Pravidelne raz ročne
som organizoval obecnú zabíjačku, ktorú som zabezpečoval z vlastných prostriedkov. Za týmito všetkými prácami
stoja samozrejme konkrétni ľudia, poslanci obecného zastupiteľstva, spoločenské organizácie ako aj občania našej
obce. Ďakujem všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, kontrolórke obce, zamestnancom úradu za ich ochotu
a podporu, bez ktorej by som nemohol zabezpečovať chod obce, za to, že mi boli nápomocní a šírili dobré meno
našej obce. –vp-, foto: archív OcÚ-

zľava: Z. Gamanová, J. Hagarová, R. Iliaš

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

Július Duranzia

zľava: M. Vajda, A. Vajdová

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zasadnutia obecného zastupiteľstva boli zvolané
v zmysle zákona o obecnom zriadení, zverejnené obvyklým spôsobom - vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené
na webovej stránke. Za uplynulé obdobie sa konali celkom dve zasadnutia.
Počet poslancov sa nemení Medzi bodmi rokovania z 28. júna 2018 boli aj body týkajúce sa určenia počtu poslancov obecného zastupiteľstva a určenia rozsahu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2019 –
2022. Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov § 11 ods. 3 podľa počtu obyvateľov. V našej obci (od 1 001 obyvateľov do 3 000 obyvateľov)
je to 7 až 9 poslancov. Po predchádzajúcej rozprave bol počet poslancov pre nasledujúce volebné obdobie stanovený na 9 a rozsah výkonu funkcie starostu obce na celý úväzok, t. j. 100 %.
Zároveň bol schválený jeden volebný obvod, v ktorom budú pracovať dve okrskové komisie – 1. Diviaky nad Nitricou, Mačov, Somorova Ves a 2. Ješkova Ves, Banky.
Septembrové zasadnutie s okresnou prokurátorkou Druhé zasadnutie sa konalo 27. septembra 2018. Rokovania sa
zúčastnili všetci poslanci, ktorí sa okrem iného zaoberali informáciou o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov za I.
polrok 2018, vyhodnotením koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, Správou o výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, č.121 za šk. rok 2017/2018, zmenou výpožičného času v obecnej knižnici,.
Starosta informoval poslancov, že na okresnú prokuratúru bol podaný podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia
Obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou č. 56/2017 zo dňa 13. 3. 2017 o schválení prenájmu nehnuteľnosti – bývalej materskej školy, ktorá je vo vlastníctve obce. Rokovania sa zúčastnila aj okresná prokurátorka Bahýlová, ktorá doplnila informáciu tým, že ide o formálnu chybu. Ak obec prenajíma nehnuteľnosť z dôvodov osobitného zreteľa (zákon nedefinuje pojem čo je to osobitný zreteľ – toto musia poslanci vedieť) musí to byť napísané
aj v uznesení. – ik –
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Kde sa budú konať tohtoročné komunálne voľby? Postrehy poslankyne Gamanovej.
Od ľudí v obciach Ješkova Ves a Banky zaznelo mnoho otázok, vzniklo veľa nedorozumení, preto je treba na niektoré otázky občanov poskytnúť odpovede. Tieto otázky boli nadnesené aj na poslednej verejnej schôdzi. Cítim potrebu ako spoluobčan a zároveň ako poslankyňa sa k nim vyjadriť.
Je MŠ Banky predaná? Nie. Z nájomnej zmluvy: na základe zmluvy bola budova MŠ prenechaná do dočasného
užívania na dohodnutý účel s prihliadnutím na dôvody hodné osobitného zreteľa, ktorými bol zlý technický
stav predmetu nájmu ako aj poskytnutie ďalších služieb nájomcom pre prenajímateľa v dohodnutom rozsahu.
Predmet nájmu sa prenajal na účel zriadenia a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb – penziónu pre
seniorov. Nájomca nie je oprávnený užívať predmet nájmu a ani jeho časť na iný účel. Je povinný prenajatú budovu zrekonštruovať a následne zabezpečiť jej využívanie na dohodnutý účel. Všetky poplatky spojené
s rekonštrukciou hradí nájomca. Prenajatý pozemok (3 061 m² - zastavaná plocha a nádvorie) sa zaväzuje udržiavať, kosiť... Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava chodníkov, rekonštrukcia inžinierskych sietí, obnovenie prípojok sietí, vybudovanie kanalizácie, prípadne ČOV.
Kedy končí prenájom? Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do 31. 12. 2029.
Volebná miestnosť bude len v Diviakoch (je uvedený len jeden volebný obvod)? Nie, volebný obvod bol vždy
len jeden, volebné miestnosti boli a sú dve. Volebná miestnosť v KD Diviaky nad Nitricou a v novej jedálni
v prenajatej budove MŠ Banky (foto dolu). Rekonštrukcia už prešla kolaudáciou, na vybavenie čaká ešte kuchyňa.
Jedáleň prejde poslednými úpravami, do volieb pribudne dlažba a zábradlie pred vchodom. Jedáleň ako volebná
miestnosť bude úplne pripravená a 10. novembra 2018 k dispozícii. Z nájomnej zmluvy: Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi bezodplatne miestnosť jedálne, vrátane priľahlého príslušenstva a prístupových miestností za účelom vykonania volieb a 100 hodín ročne podľa požiadavky prenajímateľa.
Je budova MŠ predaná, veď v zmluve je splátkový kalendár? Nie, je prenajatá. Obecné zastupiteľstvo po dohode s nájomcom požiadalo
o splatenie časti budúcej
kúpnej ceny v dvoch
splátkach, aby sa mohli využiť do rozpočtu obce. Keď
kúpna zmluva nebude uzatvorená, tieto peniaze budú vrátené nájomcovi.
Z nájomnej zmluvy: Nájomca je povinný poskytnúť
prenajímateľovi
bezodplatne miestnosť jedálne, vrátane priľahlého
príslušenstva a prístupových
miestností za účelom vykonania volieb a 100 hodín
ročne podľa požiadavky
prenajímateľa.
Z nájomnej
zmluvy: Pri dodržaní všetkých podmienok sa prenajímateľ zaväzuje odpredať
predmet nájmu najneskôr do
6 mesiacov od skončenia
dohodnutej doby nájmu a to
za vopred dohodnutú cenu 50 000 €. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom kúpy nebude celý predmet nájmu, ale len stavba s. č. 534 a pozemok podľa samostatne vyhotoveného geometrického plánu v rozsahu pozemku pod stavbou a maximálnej vzdialenosti 10 m od obvodových múrov stavby (geometrický plán bude
súčasťou kúpnej zmluvy, na prístupovej ceste k zvyšku pozemku je možné sa dohodnúť a zakomponovať dohodu
do kúpnej zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli, že časť budúcej kúpnej ceny vo výške 10 000 € zaplatí nájomca
prenajímateľovi ako zálohu na kúpnu cenu do 12/2017 4 500 € a do 12/2018 5 500 €. V prípade, ak nedôjde
k uzatvoreniu budúcej kúpnej zmluvy, je prenajímateľ povinný túto zálohu nájomcovi bez príslušenstva
(úrokov) vrátiť.
Pri nedodržaní podmienok nájmu prenajímateľ nie je povinný zhodnotenie predmetu nájmu (náklady na
rekonštrukciu) nájomcovi pri akomkoľvek spôsobe skončenia nájmu zaplatiť.
V dedine je teraz veľa detí, prečo ste škôlku predali? Nepredali, prenajali. Tešíme sa z nových bábätiek, dedina
chvalabohu žije. Je nám ľúto, že sme veľa spoluobčanov sklamali, ale zobrali sme na seba ťažké rozhodnutie. Bolo
treba sa rozhodnúť – nechať budovu ďalej chátrať, pretože dlhodobo chýbali investície na údržbu a rekonštrukciu,
alebo ju využívať na sociálne účely. Senior Banky, n. o. potreboval kuchyňu, jedáleň aj rozšírenú kapacitu miest na
ubytovanie. Keď prvý raz OZ zamietlo žiadosť o dlhodobý prenájom MŠ Banky, p. Masár požiadal o možnosť
prístavby k budove bývalej školy. Predložil nám aj predbežné plány. Bolo treba túto novú situáciu riešiť
a rozhodnúť sa. Rozhodli sme, ako sme najlepšie vedeli. Prevádzkové náklady MŠ boli vysoké, kapacita materských škôl v obci nebola dlhodobo využitá. Škola bola zaťažovaná prevádzkovými nákladmi budov a dlhodobo
nemohla investovať tak, ako by potrebovala. Ako je to teraz? Kapacita MŠ v Diviakoch nad Nitricou stále nie je
naplnená. Škola konečne mohla zo svojich zdrojov investovať do rekonštrukčných prác v budove MŠ v Diviakoch,
plynofikovala sa školská kuchyňa, postupne sa rekonštruuje jej havarijný stav atď. Nič z toho sa predtým nedalo.
Ako by ste sa rozhodli vy, keby ste boli zodpovední za „gazdovanie“ vo všetkých piatich obciach, tak ako sme sa
pri sľube poslancov zaviazali? Nie, nie je to vôbec ľahké. –zg-, foto: archív zg- (zdroj: webová stránka obce)
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Marek Dodok - kandidát na starostu obce Diviaky nad Nitricou
Vážené dámy a vážení páni, obyvatelia obce Diviaky nad Nitricou,
tento rok som sa rozhodol uchádzať o post starostu obce Diviaky nad Nitricou po prvýkrát. Je to pre mňa
veľkou výzvou a zároveň príležitosťou zrealizovať ako vlastné tak aj návrhy občanov na zlepšenie fungovania našej obce.
Bude pre mňa obrovským zadosťučinením, ak naše návrhy budú zrealizované a my sa budeme môcť tešiť
z nových úspechov, ktoré sme dosiahli.
Ochotne Vám budem k dispozícii 24 hodín denne, pripravený prijať Váš hovor na neskôr zverejnenom
mobilnom čísle, ktoré môžete využiť v prípade núdze. Dvere starostovskej kancelárie budú počas mojej
prítomnosti vždy a pre každého otvorené. S úctou si vypočujem Vaše pripomienky, námietky a návrhy.
Dovoľte mi prosím, predstaviť Vám teraz tie svoje:
- pri uvítaní detí do života, každé novonarodené dieťa dostane podporu 100 € od našej obce
- futbalové kluby budú podporované rovnakou sumou
- zameriame sa na vyčistenie potokov a skvalitnenie vodného systému
- darcovia krvi dostanú úľavu na poplatku za odpad až 50 %
- odpad sa bude vyvážať obecným autom
- zameriame sa na obnovenie drobnej prevádzky
- zabezpečíme vyasfaltovanie poškodených ulíc
- znovu navrátime kultúru do našej obce
Našu obec tvoria rôzne skupiny ľudí, od mamičiek na materskej dovolenke, mladých ľudí, mladé rodiny,
cez produktívnu skupinu obyvateľov, až po našich seniorov. Každá skupina má svoje prioritné potreby
a ja si uvedomujem, že pre plnenie týchto potrieb je nevyhnutný každodenný kontakt s nimi a spojenie síl.
Verím, že spojením síl sa nám opäť podarí obnoviť skutočné hodnoty, ktoré nás posunú vpred.
Na záver je potrebné dodať, že sľúbiť sa dá veľa vecí, no problém zvyčajne nastáva pri ich realizácii. Ja
sľubujem iba jedno, zo všetkých síl sa budem snažiť o realizáciu vyššie uvedených návrhov, v súvislosti
s čím budem robiť všetko preto, aby naša obec fungovala a zlepšila sa v každej sfére.
Marek Dodok
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Vážení spoluobčania!

Prihováram sa Vám ako kandidátka na starostu obce v nadchádzajúcich
komunálnych voľbách. Rada by som sa Vám predstavila a oboznámila Vás
so svojimi zámermi rozvoja našej obce.
Nie som členkou žiadnej politickej strany, uchádzam sa o Váš hlas ako
nezávislá kandidátka. Pracujem v slovenskej pobočke rakúskej spoločnosti
Strabag. Som stavebná inžinierka a starám sa o zmluvné a materiálne zabezpečenie realizácie stavieb.
Podnety a vyjadrenie podpory od viacerých z Vás ma priviedli k rozhodnutiu znova sa uchádzať o post
starostu obce. Mám reálnu predstavu o hospodárskej situácii a potrebách obce. Preto Vám predkladám
program, ktorý sa budem usilovať plniť postupne, podľa výšky dostupných prostriedkov. Zameriam sa aj
na ich získavanie z fondov a programov, o ktoré sa bude obec pod mojím vedením uchádzať.
Program:
 opravy miestnych komunikácii
 oprava multifunkčného ihriska v Ješkovej Vsi
 úpravy cintorínov
 detské ihriská a zóny oddychu v každej časti obce
 zateplenie materskej školy
 výstavba chodníkov popri ceste
 podpora bytovej výstavby
 denný stacionár pre starých a chorých občanov
 zvýšenie podielu separácie odpadu a tým zníženie platieb za odpad
 aktívna spolupráca pri realizácii pripravovaného projektu odkanalizovania obce
Za samozrejmosť považujem čistenie verejných priestranstiev, pravidelné kosenie, starostlivosť o obecný
majetok, pomoc dôchodcom a sociálne odkázaným občanom, spolupráca so základnou školou, s miestnymi podnikateľmi, podpora športových oddielov v celej obci aj so zameraním na mládež, taktiež folklórnych súborov, občianskych združení, udržiavanie dobrých vzťahov s cirkevnou obcou, zákonnosť v
samospráve, transparentnú činnosť obecného úradu a informovanosť o verejných financiách...
Pri každom rozhodovaní budem mať na zreteli všeobecné dobro, rešpekt a vzájomnú úctu voči Vám. Želám si, aby sme vo všetkých častiach našej obci žili spokojne. Hľadajme to, čo nás spája, buďme k sebe
tolerantnejší a prístupnejší, robme spolu múdre a správne rozhodnutia.
Vážení spoluobčania!
Uchádzam sa o Vašu dôveru, o hlas vo voľbách na Vášho starostu. Svojím hlasom môžete ovplyvniť
ďalšie smerovanie obce a svoje životy na nasledujúce obdobie.
S úctou

Ing. Anna Hagarová - kandidátka na starostu obce Diviaky nad Nitricou a do obecného zastupiteľstva
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Ing. Michal OBERT - kandidát na starostu obce Diviaky nad Nitricou
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som sa Vám v nasledujúcich riadkoch predstavil
a zároveň načrtol svoje hlavné vízie a ciele, ktoré by som chcel realizovať ako starosta obce Diviaky nad Nitricou, ak mi dáte svoju dôveru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách 2018.
Mám 29 rokov a som rodákom z našej obce. Vysokoškolské
štúdium som absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave,
Fakulte medzinárodných vzťahov. Štúdium som úspešne ukončil ako
inžinier v odbore „Medzinárodné ekonomické vzťahy Hospodárska diplomacia“. V rámci štúdia na vysokej škole som
absolvoval množstvo odborných predmetov, vďaka ktorým dokážem
reflektovať aktuálne témy, potreby a ekonomickú situáciu v našej obci.
Moje poznatky a vedomosti z predmetov ako Eurofondy a ich využívanie v praxi som pripravený
využiť aj v praxi – na rozvoj našej obce.
Hovorím plynule anglickým a nemeckým jazykom, z ktorých mám úspešne ukončenú aj štátnu
skúšku. Počas vysokoškolského štúdia som strávil niekoľko týždňov v Rakúsku na Univerzite
v Innsbrucku, kde som študoval nemecký jazyk. Určitú dobu som v Rakúsku aj pracoval, najmä pre
zlepšenie svojich jazykových znalostí a komunikácie v nemeckom jazyku. Neoceniteľné skúsenosti som
získal aj na západnom pobreží Kanady v meste Whistler, v blízkosti mesta Vancouver, kde som 1 rok
pracoval a zároveň spoznával krajinu, kultúru a fungovanie tamojšej samosprávy. Na vlastnej koži som
sa presvedčil o tom, že problémy sa dajú riešiť konštruktívne, s rozumom a najmä v prospech občanov.
Už počas vysokej školy som pracoval ako praktikant na oddelení Revízie vo výrobnom závode
VOLKSWAGEN SLOVAKIA a. s. v Bratislave, ktoré malo na starosti interný audit spoločnosti.
Neskôr som prestúpil v rámci tej istej spoločnosti na oddelenie Nákupu. Po ukončení vysokej školy
som pracoval na plný úväzok ako referent na oddelení Logistiky pre pobočku Volkswagen Logistics
GmbH & Co. OHG na Slovensku. Po získaní cenných skúseností z práce vo Volkswagene viedli moje
kroky do spoločnosti Henkel Slovensko, spol. s.r.o. Bratislava, kde som pôsobil na oddelení nákupu
v nemeckom tíme ako nákupný špecialista pre nepriame materiály a služby. Všetky tieto pracovné
skúsenosti a všeobecný rozhľad spolu s pozitívnym prístupom k rozvoju našej obce by som veľmi rád
zužitkoval vo funkcii starostu obce. Chcem tak položiť základný kameň jej ďalšieho rozvoja. Som
otvorený akémukoľvek konštruktívnemu návrhu, ktorý by prispel k lepšej kvalite života našich
občanov.
Hlavné problémy našej obce si každý z nás určite uvedomuje, no nastal čas konečne konať
a robiť konkrétne a rázne kroky vedúce k jej rozvoju. Ako starosta budem určite podporovať rozvoj
bývania, výstavby a infraštruktúry obce (rozšírenie obytných kapacít - napríklad výstavbou
bytoviek, rekonštrukcia obecných budov, vybudovanie kanalizácie a pod.), ako aj rozvoj
a budovanie miest pre športové a iné voľnočasové aktivity pre všetkých obyvateľov našej obce - od
tých najmladších až po seniorov. Podrobnejšie sa budem tejto problematike venovať aj v bulletine,
ktorý momentálne pripravujem. Dostane sa do každej poštovej schránky v obci začiatkom novembra
2018.
Mojím cieľom je rovnomerný rozvoj všetkých častí obce. Uvedomujem si, že starosta našej
obce by mal byť starostom nielen pre občanov žijúcich v Diviakoch, ale netreba zabúdať aj na
potreby občanov v častiach Ješkova Ves, Banky, Mačov a Somorova Ves. Verím, že v spolupráci s
Vami, ako aj s poslancami obecného zastupiteľstva, vyvinieme maximálne možné úsilie, aby sme
posunuli život v našej obci dopredu v prospech nás všetkých, ktorí tu žijeme. Som presvedčený, že
spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia, aby sme sa všetci v našej obci cítili
spokojne a príjemne.
Za Vašu dôveru v komunálnych voľbách 2018 sa Vám chcem vopred srdečne poďakovať!
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Vladimír Pružinec - kandidát na starostu
obce Diviaky nad Nitricou
Je veľa vecí začatých akcií, ktoré čakajú na dokončenie. Sú tu však aj nové
výzvy a nové potreby pre občanov, aby sme zabezpečili spokojný život
všetkých obyvateľov tejto obce.
Moje plány v nasledujúcom volebnom období:
- Veľkou výzvou je rekonštrukcia kultúrneho domu, kuchyne
a sociálnych zariadení v Diviakoch nad Nitricou. Je to veľký projekt,
ktorý si vyžaduje finančné prostriedky z európskych a štátnych fondov. Po vypracovaní kompletnej projektovej dokumentácie budem
žiadať finančné prostriedky na základe výzvy v najbližšom vyhlásenom termíne.
- Chcem dobudovať chodníky na miestnych cintorínoch v Somorovej
Vsi a v Mačove, chýbajúce zábradlia na miestnych cintorínoch
- Osvetlenie si vyžadujú aj priechody pre chodcov v Mačove a v Ješkovej Vsi
- Dobudovanie parkovacej plochy v Ješkovej Vsi
- Zabezpečiť informačné tabule – označenie budov a verejných priestranstiev v jednotlivých častiach
obce
- Vybudovať prístrešok na ihrisku Diviaky nad Nitricou a bufet
- Vybudovať detské ihrisko v areáli TJ
- Zabezpečiť detské ihrisko v materskej škole (areál je vo vlastníctve Cirkvi, je potrebné jednanie)
- Dokončiť IBV Kalinovská, chcem vytvoriť výhodné a ústretové podmienky pre tých občanov, ktorí
sa rozhodli pre výstavbu rodinných domov a chcú sa usadiť v našej obci
- Zrealizovať opravu obecnej budovy - vonkajší plášť kultúrneho domu v Ješkovej Vsi a oplotenie,
vonkajší plášť kultúrneho domu v Mačove
- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Mačove
- Vybudovanie urnového hája na cintoríne v Diviakoch nad Nitricou
- Rozšíriť chodník na miestnom cintoríne v Diviakoch nad Nitricou
- Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií
- Naďalej zabezpečovať možnosť stravovania dôchodcov a rozvoz
- Zvýšiť starostlivosť o úpravu verejného priestranstva
- Aktívne sa podieľať na výstavbe kanalizácie našej obce
- Zrealizovať získanie miestnych komunikácii, ktoré sú vo vlastníctve SPF do vlastníctva obce, pripraviť kompletnú dokumentáciu
- Vybudovanie zariadenia pre imobilných občanov
- Budem podporovať spoločenské organizácie, združenia, záujmové kolektívy v obci
- Budem naďalej pokračovať v usporiadaní tradičných, osvedčených kultúrnych a spoločenských podujatí.
Vážení spoluobčania, znovu sa uchádzam o post starostu našej obce a vyjadrujem presvedčenie, že urobím pre našu obec a jej občanov tú najlepšiu službu. Ponúkam svoje získané schopnosti a vedomosti počas uplynulého volebného obdobia pre tímovú prácu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Pre lepšiu informovanosť o dianí v obci chcem minimálne raz ročne usporiadať pracovné stretnutie obecného
zastupiteľstva v jednotlivých častiach obce s cieľom bezprostredného kontaktu poslancov a občanov. Moje plány, ktoré som uviedol, vychádzajú z aktuálneho poznania súčasných potrieb. Iste je veľa projektov,
veľa plánov, ktoré by bolo možné realizovať. Veľké projekty však závisia od finančných možností obce a v neposlednom rade od výsledku žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych a štátnych
fondov. Nedá sa všetko naraz a ihneď. Úlohou starostu a poslancov je spoliehať sa v prvom rade na efektívne hospodárenie s obecnými financiami a dôsledne zvažovať priority obce. Chcem naďalej pracovať na
viditeľnom rozvoji našej obce.
Za podporu vo voľbách Vám vopred ďakujem.
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Zoznam kandidátov na poslancov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva Diviaky nad Nitricou Obec Diviaky na Nitricou zverejnila podľa § 173
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva na webovom sídle obce, v informačných tabuliach v jednotlivých častiach obce.

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1. Margita Baková, Mgr., 54 r., nezamestnaná, Národná koalícia
2. Andrej Belanec, Bc., 23 r., študent, Národná koalícia
3. Jana Blahová, Ing., 42 r., odborná referentka-špecialistka, Smer – sociálna demokracia
4. Milan Briatka, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Slovenská národná strana
5. Milan Cebák, 51 r., živnostník, Spolu – občianska demokracia
6. Emil Divéky, 43 r., riaditeľ, Slovenská národná strana
7. Róbert Divéky, 48 r., montážny pracovník, Slovenská národná strana
8. Katarína Divékyová, 37 r., kaderníčka, Slovenská národná strana
9. Marek Dodok, 35 r., banský záchranár, Spolu – občianska demokracia
10. Zdenka Gamanová, Mgr., 54 r., špeciálna pedagogička, Spolu – občianska demokracia
11. František Gašparovič, 59 r., strážnik, nezávislý kandidát
12. Anna Hagarová, Ing., 55 r., prípravárka, nezávislá kandidátka
13. Janka Hagarová, 54 r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Michal Hlinka, Ing., 32 r., vedúci prevádzky strojnej údržby, Spolu – občianska
demokracia
15. Lukáš Homola, 27 r., vodič, Smer – sociálna demokracia
16. Andrej Hrabovský, 31 r., štátny zamestnanec, Slovenská národná strana
17. Jozef Hronec, 45 r., technológ výroby, Smer – sociálna demokracia
18. Peter Chlupka, 31 r., mechanik, Smer – sociálna demokracia
19. Daniela Chlupková, Mgr., 38 r., vyšetrovateľka, Smer – sociálna demokracia
20. Ladislav Iliaš, 59 r., baník, Nova
21. Miroslav Iliaš, Ing., 33 r., konštruktér, Smer – sociálna demokracia
22. Radoslav Jankeje, 37 r., živnostník, Nova
23. Michal Kotula, 36 r., lakýrnik, Slovenská národná strana
24. Anna Kováčová, 59 r., opatrovateľka, Slovenská národná strana
25. Darina Laššáková, PaedDr., 41 r., pedagogička ZŠ a MŠ, Smer – sociálna demokracia
26. Michal Paulďuro, Ing., PhD., 30 r., bezpečnostný technik, nezávislý kandidát
27. Jozef Púčik, 46 r., vedúci logistiky, Slovenská národná strana
28. Soňa Rausová, Mgr., 45 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
29. Martin Šinaľ, 42 r., montážny pracovník, Slovenská národná strana
30. Radoslav Škraban, Ing., 43 r., krajský komunálny manažér, Spolu – občianska
demokracia
31. Roman Švarc, 59 r., invalidný dôchodca, Nova
32. Marek Vajda, Ing., 27 r., chemik, Spolu – občianska demokracia
33. Martin Vaňo, 31 r., servisný technik, Smer – sociálna demokracia
34. Lenka Vaňová, Ing., 31 r., administratívna pracovníčka, Smer – sociálna demokracia

–ei-
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Krok za krokom v materskej škole

Materská
škola ako elokované pracovisko patrí pod správu základnej školy.
V súčasnosti je jej kapacita využitá na približne 65 %. Postupná modernizácia prevádzky so stanovením priorít je hlavným cieľom vedenia
školy.
Výmena okien, rekonštrukcia kúrenia v minulých rokoch, následné
maľovanie či v poslednom roku uskutočnená kompletná rekonštrukcia
sociálnych zariadení na oboch podlažiach, to boli nevyhnuté investície, vďaka ktorým môžu deti v materskej škole žiť v zdravom prostredí. Financie boli zabezpečované čiastočne cez dotácie i z rozpočtu
MŠ. Jeho výška neumožňuje realizovať mnohé ďalšie aktivity, ktoré
by boli potrebné. Hľadajú sa spôsoby i osoby. Bez finančnej dotácie sa podarilo začať s opravou pieskoviska. Riaditeľka školy oslovila p. Radoslava Iliaša, poslanca obce a námestníka prevádzky správy ciest TSK, s možnosťou
zabezpečenia vhodného piesku do pieskoviska. Vďaka jeho podpore bolo možné kompletne vymeniť piesok. Deti
v septembri privítalo vynovené pieskovisko aj s vymenenými obvodovými doskami, ktoré v najbližšom období
čaká čiastočné prestrešenie. Vedenie školy ďakuje rodičom, ktorí vyjadrili ochotu priložiť ruku k dielu v duchu
hesla: „Kde je vôľa, je i cesta“.
–gp-, foto: archív mš-

O2 Športová akadémia
Mateja Tótha
Cieľom akadémie je kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl.
Akadémia pomocou prepracovanej
metodiky a školených trénerov
poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu
a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti
zistia, na aký šport majú najlepšie predpoklady.
Každá škola, ktorá vyhrala tento projekt, získala odborné vedenie jednej 20 člennej
skupiny (foto vpravo vyššie – 20 žiaci 1. stupňa s Matejom Tóthom a pani
učiteľkami) na celý školský rok zadarmo. Hlasovanie prebiehalo v škole v mesiaci
jún. Naša škola vo svojej kategórii sa ocitla medzi 40 víťaznými školami. Práve
preto k nám prišiel olympijský víťaz Matej Tóth 8. októbra 2018. Sprevádzali ho
zástupcovia O2, O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, Západoslovenskej televízie.
Naši žiaci aj žiaci z Diviackej Novej Vsi ho privítali obrovským potleskom, hymnou
školy. Slová a melódia hymny utkveli v pamäti aj olympijskému víťazovi, pretože
odpovede na otázky žiakov začal reakciou na hymnu. Matej Tóth popísal svoj
športový život, od detstva netúžil byť chodec a ani ako dieťa nepatril k najlepším
športovcom v triede. Jeho profilovanie sa vyvíjalo postupne, tak ako postupne
nastávalo jeho osobné zdokonaľovanie sa a zlepšovanie sa. Vo svojom prejave
nabádal deti k stretávaniu sa naživo pri športe, nie cez sociálne siete. Pani riaditeľke
odovzdal plaketu (foto vľavo) s jeho stopou. Plaketa je nádherná, ale stopy, ktoré zanechal v mysliach detí,
pedagógov i prítomných divákov, sú neopísateľné. Žiaci boli šťastní, autogramiáda plná fotografovaní a
podpisovaní na karty, mobily, tričká,... Veď hosť so zlatou medailou z olympiády do našej školy neprichádza každý
deň. Deťom prajeme veľa športových úspechov a radosti pri cvičení a Matejovi Tóthovi želáme trvalé spomienky
na návštevu našej školy a mnoho ďalších chodeckých úspechov.
–jh-, foto: archív školy-

12

Sami sebe škodcami

Nepochopiteľný prejav správania podaktorých našich občanov môžeme takmer
s chirurgickou presnosťou denne sledovať v okolí zberných nádob na textil.
Kontajnery na textil rozmiestnené v našej
obci plnia tri dôležité úlohy:
chránia životné prostredie, platíme menej
za odvoz odpadu a pomáhame ľuďom
v núdzi. Je to napísané na každom kontajneri. Zároveň je pridaná aj informácia, že
oblečenie má byť čisté, dobre zabalené
a vhodené do kontajneru. Hrubé napchaté
vrecia cez úzky otvor neprejdú.
Prosíme všetkých obyvateľov, aby rešpektovali pokyny a svojím neuváženým
počínaním nekazili zmysel, pre ktorý
zberné nádoby na textil v našej obci sú.
–dp-, foto: archív OcÚ-

Okolo Slovenska aj cez Diviaky
nad Nitricou Pred naše domy prišiel šport vysokej medzinárodnej úrovne. 62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska svojou
treťou etapou zavítal 15. septembra 2018 aj do našej
obce.
Pretekári z 21
profesionálnych
a národných
reprezentačných
tímov sprevádzal
konvoj
tvorený zástupcami organizátorov, novinárov, zahraničných účastníkov, rozhodcov
a polície. Bezpečnostné upozornenia vyhlasované v miestnom rozhlase rešpektovali všetci obyvatelia, ktorí stáli popri cestách a svojím potleskom,
povzbudzovaním zvedavo sledovali rýchlosť, akou cyklisti cez obec prechádzali. –gp-, foto: súkr. archív vo-

Dožinkové slávnosti

Už tradične v našej obci sa konali na ihrisku dňa

25.augusta 2018.
Tradičný krojovaný sprievod obcou sprevádzaný žatevnými piesňami sa z dôvodu
nepriaznivého počasia nekonal. Ale piesne od FS Bukovec a DFS Studnička nechýbali a vypočuli sme si ich priamo v areáli ihriska, kde sa celé slávnosti konali.
Opäť svojimi vystúpeniami nesklamali a potešili nás. Veľkým potešením aj napriek premenlivému počasiu
bol spevák, muzikant Ondrej Kandráč (foto vpravo
aj vľavo s tancujúcim
publikom), ktorý našu obec
navštívil prvýkrát. Priniesol dobrú náladu, humor a
piesne, ktorými roztancoval všetky vekové kategórie. Okrem dobrého programu nechýbali atrakcie pre
deti, guláš, klobásky a rôzne špeciality. Akcia sa
konala za finančnej podpory Trenčianskeho samosprávneho kraja, sponzorov, obce.
–ik-,

foto: archív OcÚ-
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Deň dobrých susedov má už 10 rokov V roku 2009 sme v našej obci založili peknú tradíciu
s veľkou myšlienkou – Deň dobrých susedov. Cieľ bol od
začiatku jasný – spájať. Spájať susedov, spájať ľudí
a v našom prípade spájať našich päť obcí.
Počas všetkých rokov sa pripájali ďalšie dediny zblízka aj
zďaleka. Osem rokov bolo skúškou našej tvorivosti, nápadov, organizátorských schopností, chuti obetovať množstvo
voľného času veľkého množstva zapojených ľudí. Túto
tradíciu sme posunuli do Necpal, mestskej časti Prievidze,
kolektívu úžasných ľudí, závideniahodných dobrých suse-

dov. Pod záštitou mesta Prievidza zorganizovali 10. ročník týchto hier s témou „Ako malé deti“. Ako malé deti
sme sa zapojili, s chuťou a zápalom sa zahrali a Huhúci
(foto vpravo hore) sa tento rok stali aj víťazmi jubilejných hier.
Pri bilancovaní 10. ročníka sme prišli na to, že za osem
ročníkov, ktoré sme organizovali, sa vystriedalo 16 tímov z rôznych dedín a 512 súťažiacich. Z víťazstva za
desať ročníkov sa tešili 3-krát Huhúci, 2-krát Hribári, 2Hribári pri triafaní kameňa prakom do plechového vedra.
krát Rumňania (Nitrianske Rudno), 1-krát Čvíčale, 1-krát
Smoliari, 1-krát Kozliari (Kostolná Ves). Všetkých desiatich ročníkov sa zúčastnili Huhúci a Hribári. Budeme sa
tešiť, ak sa Deň dobrých susedov dočká aj ďalšieho okrúhleho jubilea s naším heslom: „Susedia, športom spojte sa,
susedia, športom bavte sa.“ –zg-, foto – súkromný archív zg-

KST Ješkova Ves – Banky na výlete – České a Saské Švajčiarsko Tak ako každý
rok na konci prázdnin KST vyráža na výlet za turistikou i poznávaním.
Tento rok cieľom bolo
České a Saské Švajčiarsko. Turistická trasa
viedla cez nádherné skalné
útvary k symbolu Českého
Švajčiarska
–
majestátnej Pravčickej
bráne, ktorá je najväčšou
pieskovcovou
bránou
v Európe.
V Saskom
Švajčiarsku
sme
obdivovali skalný most
Bastei (foto v strede) a
ohromili
nás
vysoké
hradby, vzhľad a rozloha
hradu Konigstein. Kvôli
dažďu sme nevideli z tej
obrovskej výšky okolitú
krajinu. Všetky prejdené
miesta stáli za prekonanie
dlhej cesty do tohto kraja. Na spiatočnej ceste
sme navštívili ZOO
v Dvoře Králové. Určite
nás zaujala množstvom
vzácnych druhov zvierat,
na chov ktorých sa práve
táto záhrada zameriava.
Asi každého upútala
črieda krásnych žiráf.
Určite odporúčame všetkým záujemcom prežiť
takéto zážitky. Je však potrebné naplánovať pobyt na dlhší čas, lebo stojí to za to. –zg-, foto – súkromný archív zg-

Októbrová kvapka krvi Darovanie krvi v našej obci sa stáva trvalou tradíciou, ktorá po lete bude pokračovať 26.10.2018 v čase od 08:00 do 10:00 h v KD Diviaky nad Nitricou.

Recepty našich kuchýň

Letná kvapka mala účasť dobrú ako vždy. Prišlo 28 darcov, niektorí však krv aktuálne nemohli darovať. Prišli aj
dvaja prvodarcovia. Voňavým prekvapením pre darcov boli chutné langoše Jarmily Kováčovej, ktoré potešili nielen darcov, ale i primárku a sestričky. Bola tam voňavá atmosféra. Viac ľudí sa odhlásilo, ale prišlo veľa neznámych ľudí. Takže sa o nás opäť vie aj v iných dedinách. Najbližšia kvapka bude v októbri. –vs-
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Výpožičné hodiny v knižnici sú od septembra 2018 – každý týždeň 2 hodiny – 14:30 – 16:30 h.
Knihovníčka pozýva do priestorov knižnice deti, dospelých, seniorov, ktorí stále váhajú stať sa
používateľmi knižnice. K dispozícii sú internetové služby a dostupný knižničný fond. Zároveň vyzýva
čitateľov, aby sa snažili vypožičané knihy (zabudnuté a požičané aj v predchádzajúcich rokoch) do
knižnice vrátiť. –jh-

Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny
Organizátorom tohtoročných slávností bola obec Nitrianske
Rudno. Naše súbory FS Bukovec a DFS Studnička dôstojne
reprezentovali ľudové tradície obce. V roku 2019 sa
poriadateľom slávností stane obec Diviaky nad Nitricou.
Slávnosti sa konali v sobotu 14. júla 2018 v Nitrianskom
Rudne. Program bol veľmi pestrý - Sprievod do kostola,
Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Andreja Svorada a Benedikta, vystúpenia najmladších výhonkov –
vystúpenia detských folklórnych súborov - Malá Rokôška
(Nitrianske Rudno), Studnička (Diviaky nad Nitricou), Oskar Topák - gajdoš z DFS Hájenka (Bratislava), Detská
ľudová hudba spod Rokoša (Nitrianske Rudno) a iné. V ďalšej časti skvelého dňa sa zaskveli folklórne skupiny Rokôška (Nitrianske Rudno), Košarinka (Temeš), Belanka (Valaská Belá), Vrchárka (Čavoj), Boršina (Nitrianske
Sučany), Lieska (Liešťany), Bukovec (Diviaky nad Nitricou) a mnohé ďalšie. Hostia festivalu FS Stavbár a hudobná skupina Hrdza zauajali rôzne vekové skupiny. –jh-, foto: archív školyČarovné Vianoce v kuchyni starej mamy sa uskutočnia v nedeľu 16. decembra 2018 so začiatkom 14:00 h v
priestoroch knižnice a múzea. Vystúpi FS Bukovec a DFS Studnička. Všetci sú srdečne pozvaní stráviť
predvianočné chvíle v spoločnosti priateľov a známych.

Recepty našich kuchýň V jesennom období možno pohostíte svojich hostí alebo si pochutnáte sami v rodine.
Zemiakové pagáčiky
Ingrediencie:
50 dkg hladkej múky, 4 stredne veľké uvarené zemiaky, 125 g Hery alebo iného tuku, 1 vajíčko, 1 dcl
oleja, 1 kávová lyžička soli, 1 žĺtok na potieranie pagáčikov.
Kvások: 3 dcl mlieka, 2 dkg droždia.
Postup:
Do múky dáme vajce, olej, soľ a kvások. Cesto vypracujeme, trochu rozvaľkáme a priamo naň postrúhame 2 uvarené a vychladnuté zemiaky a polovicu postrúhanej Hery. Cesto preložíme a necháme kysnúť
pol hodiny. Cesto znova rozvaľkáme, postrúhame druhú časť zemiakov a Hery. Preložíme a necháme
znova pol hodiny kysnúť. Rozvaľkáme, vykrajujeme pagáčiky a ukladáme na vymastený plech. Potierame rozšľahaným žĺtkom, posolíme, posypeme rascou, syrom alebo sezamom. Necháme ešte 10 minút
podkysnúť a dáme piecť. –em-

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 18. 5. 2018 do 10.10. 2018)
Počet obyvateľov: 1 763, z toho 852 mužov a 911 žien
Prisťahovanie: 12 občanov
Odsťahovanie: 6 občanov
Narodenie: 7 detí
Úmrtie: 5 ľudí
Uzavretie manželstva: 4 páry
iviacke
noviny

Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na
adresu obec@diviaky.sk alebo ich osobne doručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov zo všetkých častí obce.
Obsah 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 - 30. november 2018.
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