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Informačný občasník obce Diviaky nad Nitricou 2/2015 VIII. ročník máj 2015 nepredajné

Výstavba

splaškovej

kanalizácie

v obci

Jednotliví poslanci obecného zastupiteľstva poskytovali
informácie o danej problematike každému občanovi
priamo v mieste bydliska. Súčasne s informáciami bola
doručená aj predbežná zmluva, ktorú bolo potrebné
vypísať a do 30. apríla 2015 doručiť na obecný úrad.
Na stretnutí občanov so zástupcami firmy v kultúrnom

Diviaky

nad

Nitricou

dome bola nastávajúca situácia objasňovaná. Kanalizáciu vybuduje StVS a. s., Banská Bystrica z dotácií EÚ
a splaškové vody zo všetkých častí obce budú odvedené
do čistiarne odpadových vôd Diviacka Nová Ves. Svoje
postrehy a postrehy z rozhovorov s občanmi obce zaznamenala p. poslankyňa Zdenka Gamanová.

Výstavba kanalizácie v obci je veľmi dôležitá a ja ponúkam na túto problematiku môj laický pohľad. Túto záležitosť rozbehlo predchádzajúce OZ. Obec bola začlenená do Aglomerácie Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves,
pretože počet našich obyvateľov by neumožňoval zapojiť sa samostatne do projektu. V minulých dňoch sa vám
dostala do rúk predbežná zmluva – zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu
a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. V obciach Banky a Somorova Ves každému, kto bol v čase
roznášania zmlúv doma, bolo poskytnuté vysvetlenie o dôležitosti tejto výstavby. V zvyšných častiach obce ste si
mohli zmluvu nájsť v svojich schránkach. Odbornejšie vám všetky dôležité okolnosti ohľadne výstavby mohol
vysvetliť p. Žabka na verejnom stretnutí s občanmi 8. apríla 2015. Nebolo to posledné stretnutie, pretože ďalšie sa
uskutočnia po absolvovanom prieskume v KD v Diviakoch nad Nitricou a v bare Florida v Ješkovej Vsi.
Áno alebo nie? Odpoveď je veľmi ťažká, pretože sa spája s mnohými problémami. Projektovú dokumentáciu ste si
mohli pozrieť na OcÚ v Diviakoch nad Nitricou, ale tiež na www.diviaky.sk. Výstavba je veľmi náročná. Kto
dôkladne pozeral plány, zistil, že vo väčšine domácností sa bude kopať kanál s hĺbkou 3 m. Mnohí občania našli
nedostatky v plánoch, napr. zlé umiestnenie šachty vzhľadom k terénu ich pozemku. Pre tých, ktorí majú svoje
domy v svahovitom teréne, sú to obrovské problémy. Veľa ľudí má krásne upravené dvory, zámkovú dlažbu...
a výkop je veľkým zásahom do týchto stavieb. Ďalším problémom je finančná náročnosť – výkopové práce na svojom pozemku a kanalizačná prípojka k svojmu odpadu, ale najmä po pripojení na kanalizáciu zvýšené náklady za
stočné, t. j. plus 110% k vodnému.
Na druhej strane máme smernice EÚ, Národný program SR – smernicu rady o čistení komunálnych odpadových
vôd, zákon o vodách, VZN obce Diviaky nad Nitricou. Je vypracovaná dokumentácia, zadanie Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti na žiadosť obce v hodnote 330 000 €. Tento projekt je plne hradený EÚ a StVS a. s.
V budúcnosti sa na kanalizáciu prostriedky z fondov EÚ poskytovať nebudú. Preto každé iné riešenie by
v budúcnosti znamenalo nepredstaviteľné finančné zaťaženie obce a tiež občanov. Dodržiavanie všetkých zákonov
a smerníc poukazuje na to, že by sme našu všetku splaškovú vodu mali voziť do Čističky odpadových vôd Nováky
alebo Prievidza, čo mnohonásobne prevyšuje ročné poplatky za stočné v prípade vybudovania kanalizácie.
Termín odovzdania zmlúv bol 30. apríl, ale v čase vzniku novín, občania ešte zmluvy odovzdávali, preto
prieskum nebol uzatvorený. Mnohí občania sa vyjadrili, že zmluvu podpíšu, keď uvidia, že sa začína kanalizácia naozaj budovať. To síce nie je šťastné riešenie, ale treba aj tieto názory brať do úvahy. Bude sa pokračovať
ďalšími krokmi. Doterajšie finančné vstupy (projektová dokumentácia) sú totiž veľmi vysoké. Určite je dôležité,
aby ste sa o záležitosti verejnej kanalizácie zaujímali a najmä využili možnosť verejného stretnutia s predstaviteľmi
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Takže, prosím, prejavte záujem o potrebné informácie, ktoré vám pomôžu pri odpovediach aj na vaše otázky: - Neviem si predstaviť prekopanie dvora, veď žumpu mám na opačnej strane
domu. -Hlavná cesta je na kopci, žumpa pod kopcom. Bez čerpadla to nemôže ísť. - A kde sa bude kopať, veď tu je
plyn! - Kde budem mať svoju šachtu, keď asfaltová cesta je až k môjmu múriku? - Nemôže byť jedna šachta spoločná aj pre susedov? Stretnutie s poslancami OZ pri OcÚ Diviaky nad Nitricou s p. Žabkom (na tému verejná kanalizácia) sa uskutoční už vo štvrtok 14. mája 2015. -zg-

Územný plán obce Významný dokument, ktorý zahŕňa prognózu vývoja v jednotlivých oblastiach života obce, a priority, na ktoré by sa činnosť OZ mala zamerať. Obec Diviaky nad Nitricou vyzýva obyvateľov obce o pomoc pri pripomienkovaní územného plánu obce, ktorý je zverejnený na webovej stránke. Všetky pripomienky je potrebné doručiť pracovníčke OcÚ p. Kluvancovej osobne alebo
mailom na adresu matrika@diviaky.sk.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva V zmysle plánu práce sa konalo verejné zasadnutie
12. februára 2015. Zápisnica a uznesenie z VZ OZ sú zverejnené v úradných tabuliach a na webovej stránke obce
– www.diviaky.sk. Za zástupcu starostu obce bol menovaný Ing. Radovan Iliaš a bolo schválené doplnenie členov
jednotlivých komisií.
Ing. Michal Paulďuro
Ing. Radovan Iliaš, Bc. Marek Vajda
Športová komisia
Bc. Margita Baková
Ivana Belancová, Ing. Erika Sigotská
Kultúrna komisia
Janka Hagarová
Eva Iliašová, Jana Mikulášová, Ing. Igor Vajda
Finančná komisia
Emil Divéky
Ing. Radovan Iliaš, Ing. Július Duranzia
Stavebná komisia
Ing. Alena Vajdová
Ing. Anna Čechová, Mgr. Zdenka Gamanová, Bc. Marek Vajda
Sociálna komisia
Bola určená komisia, v nadväznosti na Ústavný zákon č. 357/2004 v znení neskorších predpisov, na podanie majetkového priznania starostu obce – v zložení poslancov: Janka Hagarová, Emil Divéky, Ing. Michal Paulďuro.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
 Štatút informačného občasníka obce (členmi redakčnej rady na obdobie rokov 2015 – 2018 boli menovaní Mgr.
Gabriela Paulďurová – predseda redakčnej rady, PaedDr. Jana Hatványiová, - členka, (jazyková úprava), Ing.
Anna Čechová - členka, Mgr. Zdenka Gamanová - členka, Ing. Michal Paulďuro – člen),
 Štatút ZPOZ-u (navýšenie finančných prostriedkov na zakúpenie darčekov pri slávnostných príležitostiach
organizovaných ZPOZ),
 Časť II. doplnok §10 Pracovného poriadku obce (okamžité skončenie pracovného pomeru),
 zásady hospodárenia – vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva (doplnok bod 18) – hospodárenie
s prostriedkami pre účely propagácie a reprezentácie obce (na pohostenie návštev obce, občerstvenie na brigádach, ktoré sa organizujú v obci, na nákup príležitostných darov a cien pri spoločenských akciách, súťažiach
a iných slávnostných podujatiach v obci, ak to starosta uzná za vhodné),
 plán práce OZ.
Organizačná zmena Najzávažnejším bodom programu bolo riešenie prevádzky MŠ Banky. V MŠ uskutočnil
kontrolu Regionálny úrad verejného zdravotníctva a zistil závažné porušenia prevádzkovania tejto budovy.
Zadlženosť obce nedovoľuje realizovať rekonštrukciu ky tak, aby boli k dispozícii pre čerpanie dotácií z euroMŠ Banky z vlastných rozpočtových zdrojov, preto sa projektov, resp. výziev ministerstiev na havarijné stavy.
rekonštrukcia bude riešiť formou žiadosti o dotácie. Ďalším bodom bolo informovanie o výzve k čerpaniu
I keď je prevádzka MŠ Banky ekonomicky nerentabil- dotácií z Ministerstva školstva, výskumu a športu SR
ná, nie je záujmom obce, starostu, ani poslancov vylú- týkajúcej sa rozšírenia kapacity materských škôl. Cieľ
čiť ju zo siete škôl a už vôbec nie ju odpredať. Bolo spĺňa len MŠ Diviaky nad Nitricou. Podstatou žiadosti
schválené dočasné pozastavenie prevádzky od 1. marca bolo odstránenie nedostatkov, ktoré boli RÚVZ
2015 a presun detí do MŠ Diviaky nad Nitricou. Cie- pripomienkované aj na tomto zariadení. Predložeľom je zrekonštruovať budovu a čo najskôr ju uviesť do ním žiadosti bola poverená predsedníčka finančnej koprevádzky. Tým sa otvorí možnosť vytvorenia ďalšieho misie p. Hagarová a riaditeľka ZŠ s MŠ. Do uzávierky
oddelenia aj pre deti mladšie ako 3 roky. OZ schválilo občasníka boli známe výsledky. MŠ Diviaky nad
prípravu podkladov pre rekonštrukciu budovy MŠ Ban- Nitricou medzi úspešnými žiadateľmi nebola.

Organizačné otázky a žiadosti občanov:
Odsúhlasená bola žiadosť p. R. Kohúta o odkúpenie pozemkov v k. ú. Ješkova Ves a žiadosť o finančný príspevok
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Diviacka Nová Ves na rok 2015 vo výške 55 €, vzhľadom na to, že
členmi sú aj naši občania. Boli určené sobášne dni na matričnom úrade našej obce na piatok a sobotu. Prerokovaný
bol Dodatok k VZN obce č. 4/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec.
Na verejnom zasadnutí 7. mája 2015 boli prítomní všetci poslanci. Divácku kulisu tvorili 16 občania. Vyhodnotenie uznesení predniesla p. poslankyňa Hagarová a poslancami boli vzaté na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
 príjmy a výdavky za 1. štvrťrok 2015,
 schválilo plat starostu obce, zásady odmeňovania poslancov a odmeňovanie zástupcu starostu,
 schválilo rokovací poriadok,
 schválilo Územný plán obce Diviaky nad Nitricou (Podrobné informácie o jednotlivých krokoch, ktoré obec
v minulosti realizovala, predniesol p. poslanec Duranzia. V súčasnosti sa budú pracovníci OcÚ v spolupráci
s občanmi obce zameriavať na odstraňovanie nedostatkov v texte.),
 neschválilo žiadosť o príspevok pre CVČ Nováky, v ktorom navštevujú záujmové útvary aj deti našej obce,
 neschválilo žiadosť o odkúpenie pozemku p. Vavrom v časti obce Mačov (časť obecného potoka, ku ktorému
je potrebný stály prístup),

V diskusii odzneli otázky k téme kanalizácie obce, ktoré boli zodpovedané starostom obce.
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Sto dní starostu obce Sto dní má svoju minulosť, súčasnosť, smer do budúcnosti. Starosta obce plánuje pravidelné pravdivé informovanie občanov o dianí
v obci, ako aj o všetkých aktivitách v jej jednotlivých častiach. Redakcia ponúka čitateľom bilancovanie prvých mesiacov z pohľadu starostu:





Nezažil som žiadne zásadné prekvapenie,
zúčastňujem sa aktívne školení, ktoré mi prinášajú nové znalosti v komunálnej sfére,
 pracujem na podávaní žiadostí o dotácie
z Ministerstva financií - bola podaná žiadosť na
opravu DS Mačov,
 bola podaná žiadosť o dotáciu z Ministerstva
životného prostredia na likvidáciu čiernych
skládok a z eurofondov,
 hodnotím uzavreté zmluvy (z pohľadu výhodnosti/nevýhodnosti pre obec),
 oceňujem aktívny prístup poslancov, komisií,
ich zapájanie sa do kultúrneho a športového života obce ako aj celkového diania okolo nás,
 oceňujem spoluprácu s pracovníkmi obecného
úradu a Drobnej prevádzky,
 komunikujem verejne a priamo s občanmi
o problémoch v obci.
Urobil som:
 úpravu miestnosti v areáli knižnice „Slovenská
izba“,
 úpravu areálu TJ (oplotenie, zváranie vložiek,
natieranie, sfunkčnenie tréningového ihriska,
úprava práčovne, šatne, výmena dverí),





úpravu okolia MŠ Diviaky
(opílenie
stromov
v záhrade),
 navážanie pieskoviska pre
ŠKD,
 zefektívnenie práce v Drobnej prevádzke.
Podporujem:
 v rámci projektu EÚ Dátové centrum obcí
elektronickú komunikáciu s občanmi,
 v rámci projektu EÚ Centrálny informačný
systém matrík - centrálny register obyvateľov.
Dokončujem:
 Územný plán obce Divaiky nad Nitricou.
Pripravujem:
 podklady k pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu
Aglomerácia Diviaky nad Nitricou, Diviacka
Nová Ves, kanalizáciu a čističku odpadových
vôd,
 realizáciu parkoviska pri Jednote v Diviakoch
nad Nitricou po súhlase COOP Jednota SD
Prievidza,
 verejné osvetlenie,
 osvetlenie priechodov pre chodcov,
 rozšírenie kamerového systému,
 zapísanie obecných budov na listy vlastníctva –
zápis do katastra: DS Ješkova Ves, DS Somorova Ves, DS Diviaky nad Nitricou, KD Mačov,
 geometrické zameranie uvedených budov,
 projektovú dokumentáciu na prístrešok Domu
smútku Diviaky nad Nitricou,
 vybudovanie prístrešku v areáli TJ Diviaky nad
Nitricou,
 oplotenie zberného dvora,
 rozšírenie webovej stránky obce o podklady
prerokované na obecnom zastupiteľstve,
 rokovanie a hľadanie vhodných možností pre
výstavbu bytovky,
 aktualizáciu hrobových miest,
 vykopanie nového kanála nad cintorínom Mačov tak, aby voda s bahnom netiekla po ceste.

čistenie potoka Diviaky nad Nitricou (od Michela dole dedinou),
opravu dopravného značenia v obci,
úpravu okolia kontajnerov, zberného dvora
a Drobnej prevádzky,

„Vážení občania, týchto prvých „sto dní“ je pre mňa výzva, ktorá ma posunie vpred. Chcem, aby obecný
úrad a pracovníci tu boli pre Vás. Chcem, aby sme boli úrad, ktorý nič neskrýva, aby ste boli čo najlepšie
informovaní. Privítam akékoľvek návrhy, pripomienky na zlepšenie a zefektívnenie mojej práce pre Vašu
spokojnosť. Nezabúdam ani na jednu časť tejto zlúčenej obce a postupne sa budem snažiť napĺňať svoje
plány,“ starosta obce Vladimír Pružinec.
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Ocenený FS Bukovec

Každoročne v mesiaci február sa oceňujú inštitúcie, kolektívy i jednotlivci, ktorí
šíria dobré meno okresu Prievidza v oblasti kultúry v predchádzajúcom roku.
V slávnostnom príhovore sa predseda TSK Ing. Jaroslav Baška poďakoval za ochotu, nadšenie a elán, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou práce každého jednotlivca ochotného venovať sa kultúrno-osvetovej činnosti.
Celkom bolo rozdaných 55 cien. Cenu Združenia pre rozvoj regiónu Horná Nitra „Za osobitný prínos k rozvoju
kultúry Hornej Nitry“, za podiel na rozvoji folklóru a tradičnej ľudovej kultúry prevzala za DFS Bukovec jeho
vedúca pani Oľga Domanická, ktorá stála pri jej zrode v roku 1994. FS Bukovec zbiera a zachováva ľudové zvyky
a tradície z jednotlivých, kedysi samostatných častí obce. Dnes patrí k reprezentantom Hornej Nitry i Slovenska na
rôznych podujatiach (Hornonitrianske folklórne slávnosti, Zimné slávnosti folklóru, Letné slávnosti rudnianskej
a belianskej doliny, MFF Myjava, Hontianska paráda Hrušov, Vianoce v meste - Bratislava a ďalšie). V repertoári
prevládajú žartovné a humorné témy na rozhraní folklóru a ľudového divadla, o čom sa mohli presvedčiť aj naši
obyvatelia na tradičnom fašiangovaní a následnej ukážke pochovávania basy. Netradičný pohľad na úlohu plačiek
v minulosti s vtipnou nadsázkou pripravil divákov na pozorné sledovanie pochovávania basy. Pod nový šat sa podpísali režijne niektorí
členovia folklórnej skupiny. Prítomní sa mohli presvedčiť
o kvalitatívnom posune skupiny v speváckej aj v dramatickej zložke
vystúpenia.

Pirátske fašiangy Banky – Ješkova Ves
Boli veselé a pohostinné ako vždy. Za všetky dary fašiangovníci úprimne ďakujú. Časť financií sa odložila a z ďalšej časti sa zakúpili masky na Rozprávkový les. A čo nabudúce? Rohaté fašiangy.

Karneval

Detská hudba, veselé tváre schované pod veľkým množstvom rozprávkových bytostí sa zišli v prvú
februárovú nedeľu v sále KD na tradičnom detskom maškarnom plese.
V detských tvárach bola vidieť
radosť z premeny na vysnívanú
rozprávkovú bytosť. 86 masiek
spolu nielen tancovalo, ale aj
súťažilo.
Pani
učiteľky
z materskej školy pripravili
súťaže, o ktoré bol veľký záujem. Za námahu čakala deti
sladká odmena. Hodnotiaca porota, zložená z mamičiek a oteckov, mala veľmi ťažkú úlohu
vybrať „naj“ masky. Po spočítaní hlasov bolo odmenených 10
masiek vecnými cenami v troch
kategóriách: 0-3 roky, 3-6 rokov
a 6-14 rokov. Každá maska bola
obdarovaná balíčkom od sponzorov, za čo im všetkým kultúrna
komisia veľmi pekne ĎAKUJE.
Účasť rodičov, starých rodičov,
tiet a ujov, súrodencov, kamarátov, ktorí sa prišli pozrieť na
karneval v trikrát hojnejšom
počte ako bol počet masiek,
svedčí o stálosti tohto podujatia
v obci. Predsedkyňa kultúrnej
komisie Bc. Margita Baková:
„V tradičných a v pekných podujatiach
treba
pokračovať
a neustále ich vylepšovať.“ text:
-mb-, foto: archív kult. komisie
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Jarný energizér

Viete, čo treba robiť v jarnom období, aby ste si zaistili budúcu úrodu, zdravie ľudí
i domácich zvierat? Dobré rady poznali už naši predkovia.
Zvyky pripomenuli v nedeľu 22. marca
2015 v Kultúrnom dome v Diviakoch nad
Nitricou deti z DFS Studnička aj dospelí z
FS Bukovec. Studnička prezentovala dievčenské zvyky na Zelený štvrtok, Bukovec
dobré rady od Zeleného štvrtka až po Veľkonočný pondelok. Po vydarenom vystúpení sa deti aj dospelí pohrúžili do hry Človeče, nehnevaj sa! Zapojili sa do 1. dedinského turnaja v hraní hry Človeče, nehnevaj sa.
Atmosféra bola dynamická: striedavo radostná, napätá, hravá, sústredená, víťazná...
Kto sa zúčastnil energizujúceho nedeľného
popoludnia v KD vyzdobenom úžasnými
prácami žiakov - výtvarníkov našej Základnej školy s materskou školou či tvorivou
tretiackou prácou na vyučovaní slovenského
jazyka, odniesol si niečo, čo sa nedá kúpiť –
jarný optimizmus aktérov popoludnia. Súťažiaci pri hre Človeče, nehnevaj sa.
text a foto: -ah-

Športujem, športuješ? Športujem, športuješ? Športujem, športuješ?
Rýchla chôdza Jar nás poctila svojou krásou v plnej nádhere. Slnko sa objavuje na oblohe čoraz častejšie a
jeho lúče nás vyháňajú na čerstvý vzduch. Vonku sú priam ideálne podmienky na začatie so športovými aktivitami
aeróbneho charakteru. Azda najpopulárnejším predstaviteľom týchto aktivít je rýchla chôdza.
Chôdza je pre človeka najprirodzenejší pohyb. Nielenže spevňuje svalstvo, podporuje kardiovaskulárny systém
(cievy a srdce), spaľuje kalórie, pomáha psychickej pohode, ale chôdza je výborná aj na chudnutie, resp. ako prevencia obezity. Tiež zbavuje stresu a dokonca zlepšuje pamäť. Možno aj tieto fakty nabádajú čoraz viac ľudí sa
tomuto športu venovať. Výhodou je, že sa dá robiť prakticky kdekoľvek.
Aj v našej obci sa dá spraviť niekoľko príjemných okruhov. Spomeňme „malé okruhy“: každá obec má svoj vlastný
malý okruh. Tzv. „veľký okruh“ tvorí trasa z Diviak nad Nitricou cez Somorovu Ves, Diviacku Novú Ves, Vrbany
a cez družstvo „domov“. Táto má vraj okolo 6 km a dá sa zvládnuť za hodinu. Pre super nadšencov existuje „frajer
okruh“, ktorého jednotlivé etapy prechádzajú Somorovou Vsou, Diviackou Novou Vsou, Vrbanmi, pokračujú cez
družstvo smerom Mačov, Banky, Ješkova Ves, Diviaky nad Nitricou. Je jedno, kde na tejto etape začnete, určite po
jeho absolvovaní prejdete viac ako 8 kilometrov. Všetky uvedené okruhy sú pravidelne skúšané našimi obyvateľmi. Tí zdatnejší zvyknú byť okrem reflexných pásikov vyzbrojení krokomerom či „počítačom“ spálených kalórií.
Takmer každý deň môžete stretnúť skupinky žien i mužov, ktorí sa venujú rýchlej chôdzi. Okrem pozitívnej fyzickej aktivity je účinok tohto športu badateľný aj na psychickej pohode. Stretnutie s priateľmi, prehliadka predzáhradok, priečelí domov, dozvedanie sa zaručene overených správ nech je inšpiráciou a motiváciou aj pre ostatných,
ktorí nad týmto druhom športu váhajú. Redakcia občasníka vyzýva účastníkov rýchlej chôdze o spoluprácu pri
zisťovaní presnejších údajov v prejdených vzdialenostiach jednotlivých okruhov.
text: -mp-

Za

snežienkami

na

Čierny

vrch

V sobotu 8. apríla 2015 sa uskutočnil už 30. ročník
výstupu. Výstup na štvrtý najvyšší vrch Strážovských
vrchov (1 068,4 m n. m.) sprevádzalo slnečné počasie.
Komplikácie nastali až v poslednom úseku strmého
svahu - šmykľavý terén, sneh, potôčiky roztápajúceho
snehu, rozbahnená pôda. Tieto prekážky boli zdolateľné. Odmenou bol krásny výhľad na Kľak, Malú Fatru
a Inovec, malý suvenír od KST Horec Rudnianska
Lehota. Na lúke pod Čiernym vrchom bol pripravený
výborný guláš a kapustnica, ktoré navarili pre všetkých
účastníkov výstupu členovia KST Horec Rudnianska
Lehota. text a foto: -zg-
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Klub stolného tenisu Diviaky nad Nitricou

Tvoria ho nadšenci, ktorí pre svoj koníček obetujú
okrem množstva voľného času aj nemalé finančné prostriedky. Príspevok od obce (400 €) zďaleka nepokrýva ich
náklady – platenie telocvične na tréningy a súťaže, športové potreby, doprava na súťaže... Blahoželáme im k ich
úspechu. V jarnej časti ligy skončili na nádhernom prvom mieste. –rrO
zisk
prvého
#
Mužstvo
U
V
R
P
K
Sety
Zápasy
Body
miesta v úspešnej
sezóne a posunutie
1 KINET Diviaky n/N A
26
19
2
5
0
1093:732 302:166
85
z V. ligy do IV. ligy
2 STK Tužina A
26
17
6
3
0
1023:774 282:186
83
sa zaslúžili títo
3 Priehrada Kanianka A
26
16
7
3
0
988:782
277:191
81
stolnotenisti z Di4 STK Žabokreky n/N A
26
17
3
6
0
999:804
271:197
80
viak nad Nitricou:
5 ObSK UNIMAT Lazany C
26
14
3
9
0
931:849
249:219
71
Roman Vajda, Peter
Ševce, Ján Blaho,
6 STK Žarnov PD Oslany B
26
13
4
9
0
958:813
255:213
69
Pavol Chudý, Du7 TJ SOKOL Handlová B
26
13
2
11
0
950:849
259:209
67
šan Hnáth, Tomáš
8 STK Malé Chlievany B
26
10
2
14
0
848:942
223:245
58
Masaryk. -rv9

STK Veľké Uherce C

26

8

5

13

0

856:931

220:248

55

10 STK AC Dežerice A

26

8

2

16

0

835:939

212:256

52

11 Polstrav Bystričany C

26

7

4

15

0

762:999

187:281

51

12 Kamenec p/V A

26

6

5

15

0

804:985

194:274

49

13 STO Nitrica A

26

5

3

18

0

782:1020

189:279

44

14 STK Veľké Uherce D

26

5

0

21

0

701:1111

156:312

41

Špania Dolina – pokračovanie v sprostredkovaní

dojmov z návštev rôznych kútov Slovenska nášho aktívneho turistického klubu. Krásne počasie v sobotu 25. apríla sľubovalo peknú jarnú turistiku. Cieľom bola rázovitá,
banícka obec Špania Dolina obklopená Starohorskými vrchmi, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, vzdialená asi 14 km severne od Banskej Bystrice. Je to koncová obec v doline Banského potoka.
Rozdelili sme sa na dve skupiny. Väčšia časť išla zo
Starých Hôr miestami dosť strmým terénom, ale krásnou jarnou prírodou, s výhľadmi na zalesnené okolité
vrchy. Jednou zo zastáviek bol bunker „Mor ho!“, kde
v priebehu SNP bola umiestnená tlačiareň časopisu
„Mor ho!“. Cesta viedla pod Jelenskou skalou, ktorú
sme, našťastie pre slabších turistov, mohli len obísť.
Desaťkilometrovú trasu s väčším prevýšením sme
zvládli približne za štyri hodiny.
Turistický chodník nás doviedol ku Kostolu Premenenia pána, ranogotickej stavbe z 13. storočia, ktorá je
dominantou Španej Doliny. Pred nami sa rozprestrela
malebná dedinka s jedinečnou architektúrou, vďaka
ktorej bola v roku 1979 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Španiu Dolinu preslávili
predovšetkým bane, v ktorých ťažili medenú rudu obsahujúcu aj striebro. Známa je svojím zapojením do
SNP. Tu v škole sa nachádzala veľká partizánska nemocnica. Zástavbu obce tvoria malé roztrúsené domčeky baníkov v strmých svahoch údolia. Na centrálnom
námestí stoja administratívne a technické budovy, najmä budova banskej správy.
Z námestia ku kostolu vedie ďalšia zaujímavosť - kryté
drevené schodisko so šindľovou strieškou a 162 schodmi.
Nad dedinou sa nachádza Halda Šachty Maximilián.
Tvorí charakteristickú panorámu obce. Haldy sute sú
dokladom intenzívnej ťažby v minulosti. Napriek úsiliu

sa ich nepodarilo zalesniť, dnes ich obec zachováva ako
technickú pamiatku.
Ďalšie zaujímavosti, ktoré priťahujú návštevníkov do
tejto malej dedinky - bašta so slnečnými hodinami,
banícka strážnica klopačka, kde sme mohli okrem iného
obdivovať aj majstrovstvo miestnych čipkárok, ľudové
domy, štôlne, banícke múzeum... A od roku 2004 je tu
nová atrakcia – banícky orloj – ukážka baníckej práce
v dávnych časoch, ktorých stráži sv. Kliment, ich patrón
a ochranca.
Menšia časť našej skupiny sa nechala autobusom zaviezť až do Španej Doliny a absolvovala tzv. Malý banský okruh. Ten spája a označuje najvýznamnejšie historické pamiatky spojené s banskou činnosťou obce Špania Dolina.
Okruh má v súčasnosti 7 zastavení - Denná štôlňa, Banícky dom č. 65, Fajtlová – Štôlňa Mann, Halda Šachty
Maximilián, Šachta Maximilián, Šachta Horná Ludovika, Stupa Dolná Ludovika. Banícke bratstvo „Herrengrund“ Špania Dolina tu práve v tento deň oslavovalo
X. výročie otvorenia Náučného baníckeho chodníka.
Preto sa naši turisti mali možnosť stretnúť s hosťom
tohto podujatia - s predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim. Na Šachte Ludovike videli ukážky pravekej
tavby medi a mali možnosť si tu rozšíriť zbierku svojich
suvenírov.
Španiu Dolinu určite odporúčame i neturistom na rodinný výlet.
text: –zg-, foto: súkr. archív
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Dobrí susedia na návšteve v Necpaloch

V minulom roku sme na Dni dobrých susedov privítali
tím z Necpál, s ktorým nás spájajú pracovné aj priateľské väzby. Málokedy sa stáva, že sú si ľudia tak podobní
svojim nasadením pre prácu pre druhých občanov, svojimi nápadmi, ochotou, zábavnosťou, hravosťou...
Skrátka rovnaká krvná skupina. Nedalo sa preto odmietnuť pozvanie na oslavu
660.
výročia
založenia
Necpál. Svojím programom
prispela k vynikajúcej atmosfére i FS Bukovec. Predstavila všetky časti našej obce
a všetkých svojich členov
veľmi pekným spôsobom.
Divákov určite oslovili krásnym spevom. Naše „želiezko
v ohni“ bol nasadený tím
pirátov do súťaže vo varení
šúľancov (1. mája 2015).
Trojica Anička Šimková,
Janka Motúzová a Tibor
Turcer obsadili krásne druhé
miesto. Porotu oslovili netradičnými
šúľancami
s kapustou, oškvarkami a bryndzou, ktoré vynikali medzi ostatnými na sladko upravenými šúľancami.
Ďalšou súťažou, ktorej sa zúčastnili Dobrí susedia, bol necpalský bezkontaktný futbal (2. mája 2015). Nakoniec
síce nebol až taký bezkontaktný, ale zábava to bola ohromná. Bojovali sme ako levy a nebolo sa za čo hanbiť, hoci
sme skončili v polovičke tímov – na piatom mieste. Objavili sa aj názory z našich radov skúsiť túto hru u nás, ale či
sa tak stane, je záležitosťou zručnosti a obetovania voľného času našich chlapov. Necpalská atmosféra sa preniesla
na nás všetkých. Domov sme odchádzali v eufórii a keďže starosti tohto typu poznáme, vzdávame obdiv všetkým
organizátorom, ktorí sa srdečne a obetavo venovali celý týždeň jednotlivým častiam bohatého programu. –zg-

Senior Banky nie je sám

Niekedy stačí málo na to, aby sa spríjemnil život iným ľuďom. Stačí milý
úsmev, pár vľúdnych slov, či vyjadrenie spevom. Senior Banky nezostáva nepovšimnutý. Na návštevy chodia žiaci z
našej základnej školy aj Dobrí susedia.

Dôchodcom žiačky ozvláštnili chvíle pred Valentínom pripraveným recitačno - hudobno - speváckym programom. Starkých obdarovali malým dreveným srdiečkom,
ktoré vytvorili deviataci počas technických prác. Každému
ho Lenka odovzdala so slovami - "Červené srdiečko zo
školy nesiem vám, všetkým starkým. O chvíľu vám ho
vložím do dlaní. Hoc máte už šedivý vlas a zrak sa kalí,
príjmite srdiečko, nech vám v penzióne chvíle spríjemní".
Žiačky boli odmenené potleskom a sladkou odmenou.
Ďakujem Laure Dadíkovej, Lucii Stručkovej, Miške a
Terezke Kohútovej, Lenke a Katke Kalfasovej. –jhStačila hodina pred tým na skúšku známych pesničiek a pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien sa s Dobrými susedmi
spievalo. Spev nebol prioritou. Hlavným mottom bolo srdce na dlani. V priateľskom, milom duchu, s harmonikou,
drobnými darčekmi sa oslavovalo. Spokojnosť sa prejavila
na oboch stranách a preto sa stretnutie podobného charakteru zopakovalo aj na Deň matiek. S pesničkou, dobrým slovom, s kvetinkou i koláčikom bolo sobotňajšie popoludnie
pre
obyvateľov
penziónu
neobyčajné.
–zg7
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Žijú medzi nami V našej obci sa prvý raz ukázal v roku 2006. Našiel si tu kamarátku, priateľku, manželku
a matku jeho dvoch krásnych detí. Martin Vaňo.
Narodil sa v Bojniciach a do 26 rokov žil na Dlhej ulici v Prievidzi.
Pracuje ako servisný technik chladiarenských a klimatizačných
zariadení. V časti obce Banky kúpil s manželkou domček a pustil
sa do rekonštrukcie. Okrem toho má jeden obrovský koníček a to
sú modely vláčikov. „Vláčikom som sa venoval od šiestich do ôsmich rokov. Pamätám si, ako mi otec kúpil prvú lokomotívu
a zopár vagónikov z druhej ruky na Starom sídlisku v Prievidzi. Po
čase sa lokomotíva pokazila. Ako sídliskové dieťa som veľa času
trávil s kamarátmi. Vláčikom som sa prestal venovať. Vrátil som sa
k nim, až keď som sa dostal na aktuálnu pracovnú pozíciu, vtedy
bolo trošku viacej koruniek. Povedal som si, že si splním detský
sen a postavím si koľajisko. Oprášil som staré škatule z detstva
a vybral sa hľadať Klub železničných modelárov na prievidzskú
stanicu. Tam ma odkázali na klub v Bojniciach. Pamätám si, že
prvú návštevu som absolvoval dosť neisto, no napriek tomu som
naskočil doslova do idúceho vlaku a v roku 2008 som sa stal oficiálnym členom. Odhovorili ma od koľajiska a nasmerovali ma na
„cestu modulovú“. „Modul je metrový kus trate, ktorý má presné
rozmery. Čelá, ktorými sa moduly spájajú, sú zhotovené v norme
FREMO. To znamená, že modelári z celej Európy dokážu postaviť
obrovské koľajisko, ktoré bude vyzerať ako jeden celok“, vysvetľuje. Vďaka tomu sa s kamarátmi modelármi stretáva viac krát do
roka. Na pár dní sa stávajú deťmi, rušňovodičmi a výpravcami v staniciach. Niekoľkokrát sa zúčastnil stretnutí
v Budapešti, v Bratislave, v Žiline, v Košiciach, ale i v Čechách. „Avšak najväčšie stretnutie organizujeme každoročne práve my, v Bojniciach, už jedenásť rokov vždy prvý májový víkend“, hrdo konštatuje Martin Vaňo. Kúsok
z jeho koníčka si mohli pozrieť návštevníci výstavy v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.
foto: - súkr. archív, text: -lv-

Vlaky v obci Pohľad na stanicu Nováky z „vtáčej“ perspektívy a iné stanice nášho okresu mohli návštevníci obdivovať počas posledného marcového víkendu. Kultúrny dom zaplnili koľajiská s nákladnými a osobnými vlakmi.
Modelári z Bojníc, Košíc a Bratislavy prijali pozvanie starostu obce a zorganizovali výstavu modulových koľajísk
v mierke HO 1:87. Koľajisko bolo dlhé 40 metrov a pozostávalo zo staníc Nováky a Chrenovec, zastáviek Jalovec,
Pravenec a Za Kasárňou. Vidieť bolo možné aj stanicu Bystričany, na ktorej práve modelári z Bojníc pracujú. Počas celej výstavy sa na koľajniciach vystriedalo viac ako 40 lokomotív a 200 vagónov, ktoré boli prevažne z dielne
našich modelárov. V piatok jazdili parné vlaky, v sobotu ich vystriedali dieselové a v nedeľu sa ukázali aj moderné
elektrické súpravy, ktoré v našom regióne nestretnete. Samotné stanice sú vernými kópiami reálnych staníc
a modelári strávili dlhé hodiny ich tvorbou. Základom celého je drevo, z ktorého sú moduly vyrobené. Nasledujú
koľajnice a výhybky. To, čo na
prvý pohľad nie je vidieť, je elektroinštalácia,
prestavníky
a mikroprocesory, ktoré sú pod
modulmi. Nakoniec sa na koľajisko vysype tráva, zasadia stromčeky a postavia budovy. Vtedy je
modul pripravený na jazdenie.
„Dúfame, že sa Vám výstava páčila a v KD Diviaky nad Nitricou
sa uvidíme opäť o rok“, vyslovil
želanie jeden z hlavných organizátorov, člen Klubu železničných
modelárov Bojnice, Martin Vaňo.
Foto: počas prípravy organizátori a koľajisko stanice Nováky,
zdroj: súkr. archív, text: -mn-
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Materská škola

Organizačná zmena v materskej škole
ponúka možnosti pre organizovania nových aktivít. Výučba
anglického jazyka v samostatnej triede, informovanosť rodičov
z jedného zdroja – to sú základné benefity súčasnosti. Aktuálne
deti získavajú základy plaveckého výcviku v Chalmovej.

Návšteva hvezdárne Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom bola
pre deti zaujímavou z viacerých dôvodov. Mnohí po prvýkrát
cestovali tak dlho autobusom, bez rodičov, s veľkým očakávaním, čo ich čaká. Deti si v Hviezdnej sále mali možnosť pozrieť
rozprávku o Martinovi a hviezde, demonštráciu telies Slnečnej
sústavy a sledovanie nočnej hviezdnej oblohy. Vhodnou formou
sa oboznámili so základnými údajmi o našej Slnečnej sústave,
planétach a bližšie spoznali aj našu Zem. text a foto: -jmĎakujeme všetkým obyvateľom, známym, ktorí darovali 2% na podporu aktivít pre deti materskej školy
a žiakov základnej školy. O ich celkovej sume a využití budete informovaní na webových stránkach školy.

Noc s rozprávkarom V tomto školskom roku sa uskutočnil 2. ročník a
predmetom čítania a spracovávania
boli rozprávky P. Dobšinského.
V piatok podvečer sa stretlo 6 vyučujúcich a 36 žiakov s cieľom zotrvať do
rána pri plnení rôznych úloh, ktoré nesprevádzal stres a strach, ale radosť a
zábava. Pracovali v čitateľskej dielni,
čítali rozprávky z tabletov, počúvali
prezentáciu o živote P. Dobšinského,
hľadali poklad, písali si tajné želania,
občerstvovali sa koláčikmi, ktoré priniesli mamičky, zaspávali pri čítaní
rozprávky pani učiteľkou. Aktivít bolo
príliš veľa, no i tak mnohí dlho do noci
nevedeli zaspať. Sobota bola opäť akčná
– raňajkové párky, spätná väzba
a hodnotenie pomocou klikerov. Končilo sa neobľúbeným upratovaním. –jh-

Deň narcisov sa uskutočnil vo
veľmi nepríjemnom počasí.
Dobrovoľníčky pri srdci hrial
pocit pomoci, spolupatričnosti
a na konci dňa aj suma, ktorá
sa vyzbierala na pomoc onkologickým pacientom. V Diviackej Novej Vsi prispeli
obyvatelia sumou 400,20 €
a v Diviakoch nad Nitricou
sumou 451,08 €. Poďakovanie
sa vyslovuje prispievajúcim
občanom i žiačkam so 7. A, 8.
A, 8. B, 9. B so ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou a členkám
ZO SZZP Diviacka Nová Ves.
Statočne čelili vetru i dažďu.
Ďakujeme za 851,28 € pre
všetkých, ktorí sú na formu
takejto pomoci odkázaní.-jh-
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Deň matiek sa 9. mája 2015 uskutočnil v kultúrnom dome v inom duchu
ako bola ZŠ s MŠ zvyknutá.
Deti z materskej školy po slávnostnom
príhovore svojou country choreografiou vyčarili úsmev na tvári všetkým
prítomným. Tancovali veselo, zanietene, šťastne. Svojou skvelou náladou
upútali pozornosť hlavného hosťa večera – Jadranky, ktorá ich pozvala
tancovať k sebe na pódium.
V čase oddychu zaujali svojím vystúpením aj žiačky školy. Sabína Dodoková zaspievala Tak sa neboj, mama.
K mamám sa veršami Silvie Kučerkovej prihovorila Anna-Mária Uhlárová
a vstup ukončila Melisa Šnircová
piesňou All of Me v angličtine. –jh-
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Komu sa nelení, tomu sa zelení

Známe príslovie, ktoré je výstižné pre činnosť Urbárskej spoloč-

nosti Pozemkové spoločenstvo Banky.
V katastri obce Banky sa v minulosti nachádzalo množstvo ovocných stromov a sadov. Spomienky na ne sú
v dedine stále živé. Preto na schôdzi urbárnikov vznikla
myšlienka výsadby nového sadu. Po zvážení možností
a naplánovaní sa pustili brigádnicky do výsadby. Do
jedného z troch jarkov upravených štiepkovaním na
Veľkonočnú nedeľu vysadili 80 ovocných stromov.
Nový sad vznikol v časti Paseky a Dlhé. Časť vysadených stromov sú plánky určené na štepenie a časť zabezpečil PaedDr. Š. Gaman. Ku každému z nich boli
dané tri kolíky, ktoré sponzorsky daroval p. Miloš Križan a ochranu pred zverinou – omietkovú sieťku poskytol p. Roman Čech. Brigádnicky výsadbu zvládlo 10
ľudí a určite by sa zapojilo oveľa viac, keby o tejto
akcii boli informovaní.
Počas ďalšej brigády, v nedeľu 26. apríla 2015, sa
posadilo 600 mladých dubov a 50 jedlí v tubexoch
(ochrane stromov pred zverinou). Stromčeky k nám
docestovali z Nemecka a dúfame, že sa im
v Stemniciach v obci Banky bude dobre dariť. Zapojilo
sa 15 ľudí – urbárnikov a poľovníkov, ktorí majú
v svojom pláne činnosti odpracovať sto brigádnických
hodín na urbárskom pozemku.
Teraz už neostáva nič iné, len si želať, aby všetky novo
zasadené stromy dobre rástli a boli radosťou pre všetkých.
Urbárnici sú činní aj v inej oblasti. Už tri roky pracujú
na zrovnaní smetiska v hornej časti Baniek. Každý rok
urbárnici vyčlenili 100 € na naftu a zvyšok prác (práca
s mechanizmami) bola zdarma (asi 100 áut navážky).
Najmä zásluhou osobnej angažovanosti predsedu urbariátu p. M. Kohúta sa podarilo úpravu smetiska tento
rok dokončiť. Pozemok bol pobránený a vďaka spolupráci s Agrospolom Diviaky nad Nitricou a p. Adamcom tu bola zasiata ďatelina.
Ten, kto chodí do hory, si iste všimol, že sa pokračovalo v štiepkovaní poškodených, polámaných stromov
v jarkoch a okolo potoka. Všetko bolo s povolením,
poškodenie stromov bolo zdokumentované, nafotografované.
Pracovalo sa pod kontrolou urbariátu, každé auto so
štiepkou bolo odvážené a dohodnuté peniaze boli odvedené na účet urbariátu. Cieľom je odstrániť poškodené porasty a omladiť ich. V budúcom roku, aj
s pomocou týchto peňazí, je v pláne zakúpiť skruže

a obnoviť studničku s pitnou vodou v Jamách. Firma,
ktorá štiepkovanie robila, sa zaviazala zrovnať pieskovú
cestu až k Doline. Pomôžu tiež pri obnove cesty do
Dienče. Porast smerom dolu od p. I. Kotulu je už upravený. Tento rok by sa mala spraviť prvá časť a na budúci rok by sa mala cesta obnoviť až na koniec Dienče.
Tým sa plní zámer urbariátu - obnoviť staré cesty.
Myslí sa na to pri plánovanom rozpočte – časť sa delí
medzi urbárnikov a časť sa investuje do ciest. Výosievky (dve nákladné autá) poskytli i Lesy SR, poľovníci
pomohli pri úprave cesty do Stemníc – zakladaní bôrin
na odvodňovacie kanály na ceste.
Spolupráca, ochota, obetavosť a dobré vedenie vedie
k veľkým výsledkom. A skvelé výsledky práce urbárnikov budú slúžiť nám všetkým. Vďaka.

podľa správy M. Kohúta spracovala zg

Rok Ľudovíta Štúra Jedna z najvýznamnejších osobností našich dejín bol Ľudovít Štúr. Zasvätil
slovenskému ľudu celý svoj život, dal slovenskému národu spisovný jazyk, stál na čele ozbrojeného boja
slovenského národa počas Jari národov a úzko spolupracoval s politickými súputníkmi svojej doby. Jeho
vplyv presiahol hranice Slovenska a ovplyvňoval i dianie v ostatných častiach Rakúsko-Uhorskej monarchie. Známy je dielami: Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, básnická zbierka
Spevy a piesne, ai. Na jeho počesť sa budú konať noblesné oslavy v Modre, v mieste odpočinku. Turisti
si jeho zásluhy pre národ pripomenú 25. júla 2015 výstupom na Uhrovský hrad, pretože v Uhrovci sa
Štúr pred 200 rokmi narodil. –jh10
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Máj, máj, máj, zelený Vedeli

ste, že máje boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými
duchmi a chorobami, či ako zámer zabezpečenia potrebnej vlahy? Neskôr mládenci stavali dievčatám máje cez
prvú májovú noc ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.

Pekná tradícia, ktorá je v našej obci výnimočná. Vďaka FS Bukovec, DFS Studnička a kultúrnej komisii
sa pravá predmájová nálada konala hneď päťkrát. Zdobenie piatich májov, päťkrát prezentovať krásu tradičného spevu a tanca nie je jednoduchá vec. Vďaka spolupráci bol výsledok nad očakávanie. Vďaka
patrí aktérom aj divákom, ktorí svojou účasťou vyjadrili súdržnosť a podporu takémuto podujatiu. Fotografie vystihujú náladu pri stavaní májov v Mačove. Podobná nálada panovala aj v ostatných častiach
obce – v Somorovej Vsi, Bankách, Ješkovej Vsi aj v Diviakoch nad Nitricou. text a foto: -ah-

Deň víťazstva nad fašizmom

V tomto Druhá májová nedeľa patrí mamám
roku sa po 70-ty krát pripomína koniec hrôzostrašnej
2. svetovej vojny.
Slovenský národ, ktorého súčasťou sú aj členovia Klubu slovenských turistov, nemôže zabudnúť na zlo, ktoré
viedlo k 2. svetovej vojne a nesmie zabudnúť na hrdinstvo ľudí, ktorí položili svoje životy a vystavili nebezpečenstvu životy svojich blízkych. Vo svojom príhovore, venovanom 20. výročiu založenia klubu, predseda
Milan Lomnický sa dotkol aj tohto veľmi významného
jubilea. Turisti sa stretli pri Studničke v Ješkovej Vsi,
kde spoločne pri streľbe zo vzduchovky a chutnom
pečenom prasiatku prežili 8. máj. Rodina Mišejová si
odniesla 3 medaily za 1. miesto v kategórii - dievča,
žena i muž v streľbe. Blahoželáme. Výboru turistov
(na foto dolu) prajeme ešte veľa dobrých nápadov na
Do kultúrneho domu zavítala speváčka Jadranka Hanturistické cesty. foto: -zg-, text -jhdlovská s mladučkou nádejou Adriankou Habrdovou.
Vsádzam na priateľov. Názov jednej z 15 piesní na
novom, v poradí už dvanástom CD, najlepšie vystihoval atmosféru medzi divákmi a účinkujúcimi. Bezpro-

stredná komunikácia podporená kvalitným výberom piesní „vyprovokovala“ návštevníkov
k tanečným kreáciám. Jadranka predstavila nádejnú mladú speváčku Adrianku, ktorá prítomných
prekvapila veľkým hlasovým rozsahom. Netradičné spojenie hostí s vystúpeniami detí a žiakov nenechalo nikoho z prítomných na pochybách, že
v živote človeka je dôležité vsadiť na priateľov.
V tomto podujatí sa to kultúrnej komisii podarilo.
text a foto: -gb11
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PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy PozvánkyOznamy
Tanečný klub
Dovetan
pozýva na
súťaž spoločenských
tancov
6. júna 2015
do Mestskej
športovej haly
v Prievidzi
od 10:00 h.
Podujatia pripravované kultúrnou komisiou pri OcÚ Diviaky nad Nitricou
30. máj 2015 - Oslava MDD, podujatie so súťažami a hrami
Jún 2015 - 20 rokov DFS Studnička
Jún 2015 - Prezentácia Tupperware výrobkov,
Júl 2015 - O pohár starostu obce
prezentácia kuchynských pomocníkov
8. august 2015 - Dožinky, letná slávnosť
Z obsahu: Verejná kanalizácia s. 1, Zo zasadnutia OZ s. 2, Sto dní starostu s. 3, Ocenená FS Bukovec, Pirátske
fašiangy, Karneval s. 4, Jarný energizér, Rýchla chôdza, Čierny vrch s. 5, Stolný tenis, Špania Dolina s. 6, Dobrí
susedia v Necpaloch, Senior Banky s. 7, Martin Vaňo, Vlaky v obci s. 8, Zo života ZŠ s MŠ s. 9, Komu sa
nelení, tomu sa zelení – Pozemkové spoločenstvo Banky, Rok Ľ. Štúra s. 10, Máj, máj, máj zelený, Deň
víťazstva nad fašizmom, Deň matiek s Jadrankou a Adriankou v Kultúrnom dome Diviaky nad Nitricou s. 11,
Pozvánky, Oznamy, Spoločenská rubrika s. 12.


Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 01. 01. 2015 do 30.04. 2015)
Do našej obce sa prisťahovali:

Z našej obce sa odsťahovali:
Marián Beseda, Michal Došek,
Juraj Beseda, Barbora Besedová,
Zdenko Fusík, Kristína Halašková,
Michaela Besedová, Katarína Gašparíková, Ivana Gatialová, Eleonóra Peter Pokus, Monika Pokusová,
Jozef Uhlár, Tomáš Uhlár, MartiLipovská.
na Uhlárová, Tamara Uhlárová.

Jubilanti

Sobáše: Viliam Halaška a Kristína Divékyová.
Narodenie: Ella Čahojová, Alexandra Divékyová, Nicolas Kaňa,
Agáta Konečná, Emilly Šúňová, Adrián Vilém, Marbelle Oršulová.
Počet obyvateľov k 30. 04. 2015 - 1 776, z toho mužov: 858, žien: 918.

Úmrtie: 
Anton Jurenka, Jozef Kusý, Vladimír
Michel.

80 rokov: Vladimír Mavler, Anna

Katrenová,
75 rokov: Emília Weigertová, Milan
Obert,
70 rokov: Oľga Devečková, Amália
Jurenková, Anna Vajdová.


Poplatky za zverejnenie inzercie, reklamy: Inzerát bude uverejnený po zaplatení úhrady na miestnom obecnom úrade.
Plošná inzercia: 1 strana (formát A4) - 20 €, ½ strany - 10 €, ¼ strany - 5 €, 1/8 strany - 2,50 €.
Slovná (riadková) inzercia: 1 slovo - 0,05 €.
Staňte sa tvorcami Diviackych novín. Sú svedectvom o dianí v obci v určitom čase. Je aj na Vás, aby toto
svedectvo bolo čo najúplnejšie. Ďakujeme. Ozvite sa, pošlite svoje príspevky na adresu obec@diviaky.sk
Diviacke
alebo ich osobne doručte na obecný úrad. Tešíme sa na prispievateľov zo všetkých častí obce. Obsah
noviny
príspevkov by mal byť označený menom autora. Licencia udeľuje potenciálnym používateľom súhlas na
verejné rozširovanie uverejnených príspevkov za predpokladu uvedenia mena autora. Fotografie sú použité so súhlasom dotknutých osôb. Predpokladaná uzávierka ďalšieho čísla august 2015.
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