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Okienko starostu Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní informácií o jeho činnosti v obci.
Vážení spoluobčania, dnešným dňom sa vám do rúk dostáva druhé vydanie občasníka
Diviacke noviny. Čas beží rýchlo a človek s ním, preto si neuvedomujeme tú závratnú
rýchlosť, ktorá sa nedá ničomu prirovnať. Z tohto miesta Vám chcem a budem približovať aktuálne informácie zo života obce, z činnosti obecného úradu. Za toto krátke
obdobie sa nám podarilo dokončiť rekonštrukciu KD Mačov. Občania môžu využívať
jeho priestory na rodinné posedenia, kary, schôdzovú činnosť alebo iné. Dokončila sa
oprava a údržba vnútorných priestorov obecného úradu – kancelárií. Obecný úrad je
reprezentatívna budova a táto rekonštrukcia bola potrebná. Oceníte a zhodnotíte to pri
osobnej návšteve. A čo je dôležité? Po dlhoročnom snažení sa podarilo dokončiť IBV
Kalinovskú. Práve v týchto dňoch sa konala kolaudácia vody a plynu. Už je predaných 8
stavebných pozemkov a na ďalších sedem pozemkov sa pripravujú kúpno-predajné
zmluvy. Občania si môžu vybavovať stavebné povolenia. Začína dovolenkové obdobie.
Želám Vám jeho príjemné prežitie, veľa radostí a načerpanie nových síl a energie do ďalších pracovných dní. Myslím si, že je tu na mieste vysloviť prianie, aby sa nám spoločne podarilo naplniť nielen moje myšlienky z predvolebného programu, ale aj myšlienky a námety Vás všetkých občanov. text: Vladimír Pružinec, foto: obecný úrad
foto: archív OcÚ, rekonštrukcia obecného úradu

foto: archív OcÚ, dlažba pred KD Mačov

foto: archív OcÚ, rekonštrukcia obecného úradu

foto: archív OcÚ, nová zastávka Diviaky n/Nitricou
Mačov

2

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

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

zľava: M. Vajda, A. Vajdová

Od posledného vydania občasníka sa konali celkom štyri verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva, z nich tri
mimoriadne, neplánované (14. 3., 21. 4. a 30. 5. 2016).
OZ dňa 14. marca 2016 prerokovalo finančnú situáciu v obci, plnenie menovitých úloh za prvý štvrťrok
bolo v súlade s rozpočtom obce. V mesiaci marec sa
plánuje oprava a zväčšenie vnútorných priestorov kancelárií obecného úradu, čiastočná výmena vnútorného
zariadenia. Bol navrhnutý prevádzkový poriadok KD
Mačov, pravidlá prenajímania a cenníka KD, návrh
prevádzkového
poriadku
futbalového
ihriska
v Diviakoch nad Nitricou. Žiadosť p. Jozefa Kunika na
zapracovanie do územného plánu štyroch stavebných
pozemkov na parc. č. 514, 515, 516 a prístupovej komunikácie v k. ú. Ješkova Ves a žiadosť Erika Divékyho na výstavbu rodinného domu v k. ú. Diviaky nad
Nitricou na parc. č. 239/20 a 250/4 registra C-KN boli
posúdené spracovateľom p. Szalayom. V oboch prípadoch je potrebná zmena Územného plánu obce.

Mimoriadne zasadnutie OZ dňa 21. 4. 2016 zrušilo
uznesenie týkajúce sa žiadosti p. Erika Divékyho na
výstavbu rodinného domu z dôvodu, že predbežný súhlas neexistuje. Žiadateľ nesúhlasí s odborným stanoviskom p. Szalaya a podal si na príslušné orgány žiadosti o vyjadrenie k danej situácii. Je ochotný sám znášať náklady spojené so zmenou územného plánu. Starosta informoval poslancov OZ ako aj občanov o tom,
že v blízkej dobe budú zabudované nové autobusové
zastávky v časti obce Diviaky, Ješkova Ves, Somorova
Ves. V Mačove bude doplnený ďalší prvok na detskom
ihrisku – lanová pyramída. Bude dokončená dlažba
pred kultúrnym domom v Mačove, dokončieva sa oprava a rekonštrukcia kancelárií obecného úradu.
Mimoriadne zasadnutie OZ dňa 30. 5. 2016 schválilo
zrušenie občianskeho združenie ROKOŠ– CHOTOMA.

Riadne zasadnutie OZ 18. júna 2016 sa venovalo financiám a VZN o chove a držaní zvierat na území obce

Hlavnými bodmi programu boli zmena rozpočtu k 1. polroku 2016, schválenie záverečného účtu za rok 2015
a prerokovanie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2016 o chove a držaní zvierat.
Bežné príjmy obce boli navýšené o podielové dane vo výške 10 968 €, bežné príjmy ZŠ s MŠ o 10 854 € (tzv.
vlastné príjmy – dobropisy za plyn, nájom telocvične, dotácia od obce Diviacka Nová Ves). Bežné výdavky obce
podľa funkčnej klasifikácie a kategórie ekonomickej klasifikácie boli upravené o 32 508 € z dôvodov opravy kancelárií, výmeny 5 ks autobusových zastávok, opravy a údržby KD Mačov a iných, bežné výdavky ZŠ s MŠ boli
navýšené o 4 522 € (v tom predškolská výchova 3 503 €, energie za telocvičňu a iné). Obec získala z predaja pozemkov v časti kapitálových príjmov 2 260 €. Poslanci schválili použitie rezervného fondu vo výške 20 000 € (na
lanovú pyramídu detské ihrisko Mačov 2 000 €, na výstavbu IBV Kalinovská 18 000 €). Úprava rozpočtu bola
odporučená hlavnou kontrolórkou obce, ktorá vo svojom vystúpení konštatovala, že rozpočet po úprave ostáva
vyrovnaný. Zároveň vo svojom stanovisku odporučila schváliť záverečný účet obce za rok 2015. Podrobné znenie
uznesenia týkajúceho sa úpravy rozpočtu v jednotlivých položkách je zverejnené na webovej stránke obce.
Poslanci schválili:
 Návrh riaditeľky školy na úpravu Školského poriadku
materskej školy týkajúceho sa zníženia počtu záväzne
prihlásených detí na pobyt v MŠ počas vedľajších
prázdnin z 15 na 10.
 Dodatok č. 1 k pravidlám prenajímania majetku obce
Diviaky nad Nitricou v Základnej škole s materskou
školou Diviaky nad Nitricou č. 121, konkrétne navýšenie za prenájom telocvične o 0,40 €/1 hodinu.
 Prevádzkový
poriadok
futbalového
areálu
v Diviakoch nad Nitricou.
 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce.
 VZN č. 1/2016 o chove a držaní zvierat na území
obce Diviaky nad Nitricou.

Poslanci vzali na vedomie:
 Žiadosť Ivany Hollej o zabezpečenie užívania
a výstavby nízkonapäťovej elektrickej prípojky
a verejného osvetlenia.
 Oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedov kultúrnej
komisie p. Margity Bakovej a finančnej komisie p.
Janky Hagarovej.
 Zmluvu o nájme nebytových priestorov za účelom
športových aktivít – cvičenia na trampolíne.
 Žiadosť Senior Banky n. o. Diviaky nad Nitricou časť
Banky č. 536 o prenájom nehnuteľnosti.
 Informáciu ohľadne pohrebnej služby STYX Bojnice
– ohľadne ozvučenia. -ik-
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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
Ing. Július Duranzia.
1. Čo resp. kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie kandidovať za poslanca?
Dlhoročné skúsenosti z komunálnej politiky a snaha o dokončenie rozbehnutých aktivít
v minulom volebnom období boli hlavným dôvodom pre moju kandidatúru za poslanca OZ.
2. Je rozdiel vo Vašich prvotných predstavách a skutočnosti o poslaneckej práci?
Práca každého poslanca je úzko spätá so zákonom o obecnom zriadení. Zložením sľubu preberá nielen práva, ale aj
povinnosti, ktoré je nevyhnutné aj v praxi zákonným spôsobom uplatňovať. Splnenie konkrétnych úloh je limitované finančnými prostriedkami. Bežné príjmy zabezpečujú základný chod obce a samotný rozvoj nie je možné realizovať bez ďalších dotácii zo štátneho rozpočtu a eurofondov.
3. Ak áno, v čom? Plnenie volebných programov sa dá realizovať vypracovaním kvalitných projektov a ich uplatnením cez jednotlivé operačné programy. Práve tu je možné porovnávať, aké boli predsavzatia a aká je skutočnosť.
4. Je Vaša priorita ako poslanca totožná s prioritou obce a obecného zastupiteľstva?
Moje zámery sú v súlade s požiadavkami a rozvojom našej obce. Samozrejme som ochotný pomôcť a odovzdať
nadobudnuté skúsenosti pri riadení a riešení problémov obce.
5. Aká je to priorita?
Hlavnými prioritami pre toto volebné obdobie je dokončenie územného plánu obce, dokončenie inžinierskych sietí
IBV Kalinovská a odkanalizovanie celej obce.
6. V akom časovom horizonte vidíte jej reálne naplnenie, resp. čo je potrebné k tomu, aby mohla byť zrealizovaná?
Územný plán obce bol schválený súčasným obecným zastupiteľstvom v minulom roku. Teší ma, že dobudovanie
inžinierskych sietí IBV Kalinovská je v etape dokončenia a ešte v tomto roku môže byť zahájená výstavba rodinných domov na 25 pozemkoch. Vybudovanie kanalizácie sa predpokladá za aktívnej účasti StVaK a. s. Banská
Bystrica z eurofondov.
7. Máte nejaké návrhy na zlepšenie komunikácie medzi poslancami a občanmi našich obcí?
V oblasti komunikácie poslanci – občania je stále čo vylepšovať. Jej úroveň je daná individuálnymi schopnosťami
jednotlivcov, ale hlavne odbornou vybavenosťou a znalosťou zákonov.
8. V ktorej oblasti rozvoja obce vidíte možnosť Vašej aktívnej účasti a pomoci?
Moja aktívna účasť pri rozvoji obce bude vychádzať z rokovaní OZ a úzko súvisieť s mojimi prioritami v tomto
volebnom období.
9. Miesto na Vaše osobné vyznanie, resp. na niečo, čo by ste chceli odkázať čitateľom občasníka.
Našim čitateľom želám, aby prostredníctvom nášho občasníka dostávali len dobré správy, ktoré nielen potešia, ale
budú znamenať vytváranie lepších podmienok pre život v našej spoločnej obci.

Senior Banky n. o. o záujme prenajať budovu MŠ Banky

Na pracovných
poradách dňa 9. 6. a 17. 6. 2016 p. Masár – ako zástupca Senior Banky n. o., prezentoval záujem prenajať budovu
MŠ Banky a prislúchajúcich pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Uvedenú nehnuteľnosť má záujem zrekonštruovať za účelom zriadenia stravovacej jednotky a ďalších ubytovacích miest,
ktoré by slúžili klientom neziskovej organizácie Zariadenie pre seniorov podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z.
v zn. n. p. Otvárajú sa tak možnosti, napr. zabezpečenia stravy pre obyvateľov uvedenej časti obce – dôchodcov, resp. vzniku
nových pracovných miest. Myšlienku podporujú aj obyvatelia obce, ktorí sa aktívne zaujímajú a sledujú život v zariadení.
Starosta a poslanci obce prerokovali uvedený návrh. MŠ Banky nie je vylúčená zo siete škôl, ani sa o tom neuvažuje. Prítomní
sa zaoberali súčasným stavom budovy, nákladmi na jej správu i demografickým vývojom v obci. Do podmienok prípadnej
zmluvy je potrebné nájsť optimálne riešenie pre všetky zúčastnené strany. Predpokladá sa, že prenájom budovy MŠ Banky
bude zosúladený s dĺžkou prenájmu budovy základnej školy Banky, ktorú v súčasnosti Senior má v správe (do roku 2029).
Do úvahy treba brať aj ďalšie fakty: priestor MŠ Banky aj naďalej bude v prípade potreby k dispozícii pre volebnú okrskovú
komisiu, naplnenosť MŠ Diviaky nad Nitricou je 50%, demografický vývoj v obci na najbližších 6 rokov má klesajúcu tendenciu. V prípade obnovenia zámeru prevádzkovania triedy materskej školy bude nájomca upovedomený v dostatočnom predstihu
uvoľniť priestory,...
Z diskusie vznikol návrh ponúknuť obyvateľom našej zlúčenej obce možnosť vyjadriť sa či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle k podmienkam, ktoré by mali byť do zmluvy zakomponované. Návrhy môžu adresovať na obecný úrad,
či už osobne alebo písomne, emailom na adresu obec@diviaky.sk alebo matrika@diviaky.sk, či vhodením do schránky, ktorá
je v Diviakoch nad Nitricou pred úradnou tabuľou. Všetky pripomienky budú predmetom verejného zasadnutia, ktoré sa plánuje v septembri. –ik-
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Voľné pracovné miesta
ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121 v zastúpení riaditeľkou školy vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúcej školskej jedálne. Podmienky: ukončené úplné stredné vzdelanie. Pracovné činnosti: koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, uzatváranie hospodársko-dodávateľských zmlúv,
starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení. Prihlášky je potrebné doručiť na adresu ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou v zalepenej obálke označenej „VK vedúca školskej jedálne“ do 15. júla 2016 do 12:00 h. Podrobné informácie na webe školy, obce a vo vývesných tabuliach v jednotlivých
častiach obce.
Obec Diviaky nad Nitricou hľadá záujemcu na dobrovoľnícku prácu knihovníka obecnej knižnice s nástupom
od 1. augusta 2016. Obecná knižnica je otvorená dvakrát do týždňa po 2 hodiny. Bližšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade. – gp-

Ozvučenie na pohreboch

Pohrebná služba STYX, s ktorou má obec uzavretú zmluvu, poskytuje odborné služby so zabezpečením pohrebu na kvalitnej úrovni.
STYX má v ponuke okrem základných zložiek súvisiacich s pohrebom (vybavenie nutných dokladov, prevoz a
oblečenie zosnulého, vykopanie jamy, truhlu, kvetinovú výzdobu, ...) aj hudobníkov z Kanianky alebo Bojníc. Pri
nimi realizovanom pohrebe, ozvučenie v domoch smútku podľa zmluvy poskytuje obec len na ich požiadanie. Ak
je pohreb v réžii inej pohrebnej služby, ktorá nemá vlastné ozvučenie a nemá podpísanú zmluvu s obecným
úradom, je potrebné požiadať obecný úrad o zapožičanie ozvučenia do ktoréhokoľvek domu smútku. –ik-

OZNAMY

DROBNEJ

PREVÁDZKY - Triedime odpad po novom

Nový zákon
o odpadoch určuje prísnejšie požiadavky na triedený zber odpadu. Dôvodom prijatia zákona je snaha radikálne
zvýšiť podiel triedeného zberu. Obec občanom poskytuje na systém triedenia odpadu zberové plastové vrecia, ktoré
sú k dispozícii v priestoroch Drobnej prevádzky. Zodpovedným prístupom k triedeniu odpadov sa dosiahne zníženie
nákladov na odpad. Ušetrené finančné prostriedky obec použije na zlepšenie životných potrieb obce.
Ako správne triediť odpad?
Vytriedený odpad sa zberá do plastových vriec a do zberných nádob kontajnerov, ktoré sú umiestnené v zbernom
dvore a vo všetkých častiach obce pred potravinami. Vrecia s vytriedeným odpadom sa zbierajú podľa harmonogramu vývozu komunálneho odpadu.
Zberná nádoba s nápisom SKLO: nevratné obaly zo NEPATRIA SEM:
skla od nápojov biele aj farebné, sklenené nádoby. Fľa- keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV a počítačové
še a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plasto- obrazovky, sklenené obaly znečistené chemikáliami a
vých či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených olejmi, žiarivky, sklo s obsahom kovov, sklobetón,
obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.
varné sklo, drôtené sklo.
PLASTY sa zbierajú osobitne do plastových vriec: NEPATRIA SEM:
PET fľaše od nápojov, farebné aj biele (ich objem je Výrobky označené skratkami PVC, PUR peny. Výrobpotrebné najskôr zmenšiť zošliapnutím, stlačením), ky a obaly znečistené ropnými olejmi, chemikáliami,
čisté plastové obaly zo saponátov, šampónov, tekutých potravinami. Plasty s obsahom iných látok ako plastov
mydiel a pod., rastlinných olejov, potravín, destilovanej (kov, sklo, keramika, papier, tkanina a iné). Káble, movody, obaly označené v spodnej časti skratkami PE - litan, polystyrén a novodurové trubky. Plasty z automoHD, PE - LD, PP, PET. Obaly musia byť vyprázdnené. bilov. Iný komunálny odpad.
KOVOVÉ OBALY sa zbierajú osobitne do kontajne- NEPATRIA SEM:
rov na zbernom dvore alebo do plastových vriec: kovo- Kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly
vé obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, znečistené zvyškami potravín, voskom, chemikáliami,
nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov: farbami a ropnými olejmi. Kovové obaly musia byť
sťahovacie časti z jogurtov, termixov, šalátov a paštét, vyprázdnené, vypláchnuté a podľa možnosti stlačené.
hliníkové nádobky z čajových sviečok.
ŠATSTVO Obecný úrad v spolupráci s neziskovou organizáciou Dobrý anjel zabezpečuje zber šatstva 1 x ročne.
Na parkovisku pred bývalou budovou Jednoty je trvale umiestnený zberný kontajner, kde je možné uskladňovať
obnosené šatstvo a textílie.
Zberom obnoseného šatstva môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. Do zbernej nádoby sa zbierajú
dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľná bielizeň, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový
textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i
desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Do zbernej nádoby sa nezbierajú hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce okrem tkaných a veľmi znečistené veci. –ik-

5

Olej z fritézy áno, pneumatiky nie Občania obce sa môžu bezplatne zbavovať použitých rastlinných jedlých olejov a tukov donáškovým spôsobom na Zberný dvor obce Diviaky nad Nitricou.
Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
 použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
 recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
 použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd,
 použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom,
 použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo
fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr.
sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál
(napr. kečup).
Je potrebné, aby občania priniesli použitý rastlinný olej
a tuky v priesvitných nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť
(napr. v priesvitných PET fľašiach s funkčným uzáve-

rom), v ktorých bude tento odpad prevzatý pracovníkom zberného dvora. Zberná fľaša by mala byť pred
naliatím odpadového oleja čistá a suchá. Olej je potrebné precediť cez sitko, aby sa do neho nedostali zbytky
jedál. OLEJ NALIEVAŤ VYCHLADNUTÝ!
Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie. PET
fľaše, v ktorých olej prinesiete, budú po odovzdaní
následne separované a ekologicky recyklované.

Na zbernom dvore nebude možné odovzdávať pneumatiky. Pneumatiky budú povinní bezplatne prevziať ich
distribútori, teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. –ik-

Zmeny vo fungovaní zberného dvora

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 1. januára 2016, nastanú na zbernom dvore od 1.
júla 2016 nasledovné zmeny:
Drobný stavebný odpad (DSO) bez obsahu škodlivín bude možné na zbernom dvore odovzdať len za poplatok 0,020 €/kg odpadu. Poplatok zaplatí poplatník v hotovosti pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu
na zberný dvor.
Zberný dvor umiestnený za drobnou prevádzkou pri športovom areáli futbalového ihriska je monitorovaný
kamerovým systémom.
Otváracie hodiny:
Streda: od 15:00 h – 17:00 h
Sobota: od 9:00 h – 12:00 h
Na zberný dvor 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.
Prevádzkáreň, Obecný úrad Diviaky nad Nitricou
Do zberného dvora patria tieto druhy odpadu:
ELEKTROODPAD - kompletný, bez chýbajúcich komponentov: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia,
veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností.
NEBEZPEČNÝ ODPAD - syntetické hydraulické žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov.
POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ, KOVY - OBALY Z KOVU.
VEĽKOROZMERNÝ ODPAD - staré okná bez sklenených výplní, kuchynské linky, nábytok, koberce, atď.
OBALY ZO SKLA - tabuľové sklo, sklené črepy.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD do hmotnosti 10 kg z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou.
ZBER PAPIERA (noviny, časopisy, letáky, knihy bez textilných obalov) zabezpečuje základná škola resp. firma
SHP Harmanec. Zber býva vyhlásený v miestnom rozhlase.
Za dôsledné triedenie Obecný úrad v Divaikoch nad Nitricou ďakuje všetkým občanom.
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Žijú medzi nami

V rubrike predstavujeme čitateľom občasníka obyvateľov, ktorí majú neobvyklú prácu
alebo sa voľnom čase venujú záľubám posúvajúcich ich z hranice amatérov takmer do stavu profesionálov.
Jeden z tých obyvateľov obce, ktorého môžete najčastejšie stretnúť v kostole, sa volá MATÚŠ HAGARA.
Osemnásťročný talentovaný mladý muž – absolvent Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Veľmi pestrý
doterajší život približuje svojimi slovami on sám: «Hoci môj trvalý pobyt je v Diviakoch, už po absolvovaní 4 rokov v miestnej ZŠ s MŠ som prestúpil do Gymnázia v Novákoch do triedy s rozšíreným vyučovaním nemčiny. Po
5 rokoch som sa posunul ďalej, do Prievidze - opäť do nemeckej triedy. Uplynulý školský rok mi zelená stužka
zdobila ruksak, či bundu. Triedna profesorka mi v posledný akademický deň odovzdala maturitné vysvedčenie a
pani riaditeľka nemecký certifikát DSD II (C1). Momentálne moja cesta vedie do Bratislavy - Univerzita
Komenského, Katedra matematiky, fyziky a informatiky, študijný odbor Matematika. Po spätnom obzretí sa na
gymnaziálne obdobie zisťujem, že som sa počas štúdia venoval predovšetkým vedomostným súťažiam a olympiádam z matematiky, chémie, geografie, angličtiny, biblických vied a olympionizmu. Získať skúsenosti v oblasti
práce s ľuďmi ako i fungovania politiky mi umožnilo členstvo v žiackej školskej rade na oboch gymnáziách. Politické a európske vnímanie mi prehĺbila účasť na podujatiach v anglickom jazyku organizovaných Európskym parlamentom mladých v Malých Karpatoch a vo Viedni, kde sme v medzinárodných tímoch hľadali riešenia na problémy celoeurópskeho významu, ako napr. nárast extrémne pravicových hnutí (ako napr. ĽSNS), prekážky brániace
mierovému procesu v krajinách bývalej Juhoslávie. Počas štúdia v Prievidzi sa na mojej intelektuálnej a duchovnej
formácii značne podpísala rehoľa piaristov, pod ktorú spadá aj mnou navštevované
kresťanské spoločenstvo Piar. Tu som dostal príležitosť spoznať mladých ľudí,
ktorí nepreferujú víkendové párty, nezriadený život a neustálu rebéliu. Mnohí z
nich sa stali mojimi priateľmi. Prihlásil som sa aj na Godzone school - kresťanskú
animátorsku školu chvál a novej evanjelizácie, kde prichádzajú pravidelne mladí z
celého Slovenska. Godzone škola mi rozšírila obzor nielen v teologickom poznaní,
ale najmä v oblasti vzťahov, komunikácie a ľudskej psychiky. Príjemný zážitok na
konci letných prázdnin 2015 mi sprostredkovala Letná univerzita politiky, kultúry
a etiky, v ktorej sa však najväčšmi viedli filozofické diskusie. Je organizovaná Kolégiom Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji. Mimo akademickej a duchovnej
sféry sa venujem aj spoločenskému tancu. O tomto koníčku sa mohli účastníci
obecných plesov viackrát presvedčiť na vlastné oči. Stal som sa tanečným partnerom mojej sestry Barborky relatívne neochotne pred 7 rokmi a tancujeme spolu ako
pár v tanečnom klube Dovetan pod vedením Tanečnej školy Paškovcov doteraz.
Spolu sme sa zúčastnili početných plesov a súťaží doma i v Česku. Uvedomujem si, že najmä vďaka ochrannej
ruke Boha, podpore mojich rodičov a blízkych som mohol všetko hore zmienené dosiahnuť. Na august 2016 som
dostal ďalší dar – zúčastním sa Európskeho parlamentu mladých v Belehrade. Veľmi si vážim všetky dary a chcem
ich zodpovedne využiť na dobro.» -mh-

Noc kostolov

Farský kostol Všetkých svätých bol otvorený pre záujemcov aj v noci v piatok desiateho júna.

V minulosti sme boli už svedkami nočnej atmosféry nášho chrámu doplnenej hudobným, náučným a duchovným programom.
Aj tento rok sa mohli všetci ľudia zblízka či zďaleka prísť pozrieť vo večerných hodinách do nášho kostola, keďže práve farnosť v Diviakoch nad Nitricou bola jednou z dvoch farností v celom okrese, ktoré sa odhodlali realizovať túto celoeurópsku
myšlienku.
Ako sa ideoví zakladatelia vyjadrujú, Noc kostolov je pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnému stretnutiu a k
objavovaniu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov, prejavom kreativity a dôvery v život u ľudí, ktorí
chrámy stavali a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes obývajú a chcú sa podeliť o svoju vieru, o svoj život a svoje osobné obdarovanie a zručnosti, ponukou zakotvenej kresťanskej spirituality, modlitby a služby, znamením živej spolupráce kresťanských
cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí rany z minulých storočí. Hlboké a krásne myšlienky, k realizácii ktorých prispeli vystúpením
v programe: svojím koncertom spevácky zbor Šumienky, svojím koncertom p. organistka Bátorová, Mgr. Martina Horváthová
svojou historickou prednáškou, svojím koncertom speváčka Peťka Vajdová, svojím koncertom gitarista Lukáš Sobota a Matúš
Hagara svojím zamyslením sa na aktuálnu tému milosrdenstva. Večer sa začal duchovne – svätou omšou a skončil sa opäť
duchovne - adoráciou. Počas trvania podujatia si návštevníci mohli prezrieť staré i nové omšové rúcha, liturgické knihy a nazrieť do kostolných veží.
Som veľmi rád, že táto udalosť prispela ku kultúrnemu a duchovnému životu obce. Veľká vďaka patrí p. farárovi Kaštanovi,
Janke Hagarovej, rodine Svitkovej a p. kostolníčke Oršulovej, bez pomoci ktorých by sa udalosť tohto formátu ťažko uskutočňovala. Mám nádej, že každý zúčastnený odchádzal domov obohatený o nové zážitky. Verím, že i v budúcnosti budeme

svedkami podobných podujatí a taktiež, že viacerí pomôžu pri uskutočňovaní tejto celoeurópskej aktivity. Veď
všetko sa to deje pre nás. –mh-
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Cvičenie pod „holým nebom“
V areáli základnej školy sa podarilo vybudovať nový
otvorený priestor pre ďalší druh športu, tzv. vonkajšie
fitness športovisko. Fit park tvorí 6 trenažérov – trenažér chôdze, veslovací, eliptický a jazdecký trenažér, bradlá a dvojitý twister. Cvičenie je vhodné pre
všetky vekové kategórie od 14 rokov. Spôsob cvičenia znázorňujú propagačné tabule v blízkosti Fitpar-

ku. Po schválení Prevádzkového poriadku RÚVZ
Bojnice ho budú môcť využívať nielen žiaci školy
počas vyučovania ale i verejnosť v pracovných
dňoch v popoludňajších hodinách. Vedenie školy
verí, že monitorovanie kamerovým systémom potvrdí
zodpovedný prístup cvičencov a stroje nebudú úmyselne poškodzované. –gp-

JUMPING už aj v Diviakoch nad Nitricou

Jumping je dynamické cvičenie pre všetky vekové
kategórie a tréningy v priestoroch kultúrneho domu sa tešia veľkej obľube.
Jumping patrí medzi cvičenia z oblasti fitness
priemyslu. Skáče sa na akreditovaných trampolínach s doprovodom hudby. Teda nejde
ani tak o skákanie, ale skôr o dupanie na
malých trampolínach. Aj u nás sa stáva stále
populárnejšie.
Zaujímavosťou je, že po cvičení na trampolíne neprichádza svalovica. Práve to je pre
mnohých lákavé. Striedajú sa dynamické,
posilňovacie prvky s balančnými cvikmi
a samozrejme, strečing. Medzi najvýznamnejšie výhody jumpingu patrí, že nezaťažuje
pohybový aparát, zväčšuje kapacitu pľúc
foto: súkr. archív – Cvičenky na trampolínach
a posilňuje takmer všetky svalové partie.
Jumping nepozostáva zo zložitých choreografií, ale z jednoduchých poskokov. V našej obci sa precvičuje
v kultúrnom dome vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok. Na hodinu si treba priniesť športové oblečenie, uterák, vodu a samozrejme chuť. Vstupné je 3 eurá na osobu.

Dedinské derby skončilo remízou

Posledným hvizdom píšťalky v dedinskom derby s FK Diviaky
nad Nitricou sa pre futbalistov Slovana Ješkova Ves – Banky (1:1) neskončil len zápas, ale aj súťažný ročník
2015/2016.
Mužstvo pod vedením Štefana Katrenu a Jaromíra Pavera obsadilo pekné 4. miesto. V ďalšom ročníku chceme
nadviazať na tieto výsledky a úspešne reprezentovať našu obec. Týmto chceme poďakovať našim sponzorom a
fanúšikom za podporu a pomoc nášmu klubu, ktorý sa na futbalovú scénu vrátil po dvoch desaťročiach. Ďakujeme
a tešíme sa na nový ročník 2016/2017. –jp-

foto: súkr. archív – futbalisti z FK Diviaky nad Nitricou aj zo Slovana Ješkova Ves – Banky vo futbalovej sezóne 2015/2016

8

Piatok trinásteho priniesol Diviacku kvapku krvi

Naša obec v spolupráci so Slovenským
Červeným krížom, územným spolkom Prievidza, sa po prvýkrát zapojila do darcovstva krvi pod názvom „Diviacka kvapka krvi“. Koordinátorom v obci bola Bc. Veronika Svitková. Počet darcov splnil očakávanie. Predbežný
záujem darcov, nahlásených vopred, ešte doplnili ďalší dobrovoľníci, ktorí prišli priamo na miesto odberu.

foto: -vs-, darcovia krvi v KD Diviaky nad Nitricou

Proces darovania krvi v skratke: Deň pred odberom krvi zje darca ľahkú večeru, ráno ľahké raňajky a vypije pol
litra tekutiny. Nevhodné potraviny pred odberom krvi sú mlieko, mliečne výrobky, vajcia, tukové potraviny. Fajčiť
treba naposledy 4 až 6 h pred odberom krvi, alkohol požívať 24 h pred plánovaným odberom krvi. Športové aktivity pred odberom krvi – fitnescentrum a saunu je tiež lepšie odložiť. V deň odberu krvi darca vypíše dotazník
darcu krvi (dostane ho) a s osobnými dokladmi (občiansky preukaz, kartička poistenca, ak má aj preukaz darcu
krvi) sa zaeviduje u pracovníka NTS SR.
Krv nemôže darovať človek, ktorý prekonal infekčnú žltačku typu B a C a bol v styku s chorými na toto ochorenie za posledný rok (pri žltačke typu A, napr. v detskom veku sa krv môže darovať po určitej dobe), prekonal iné
vážne infekčné choroby (je potrebné informovať sa na ne u lekára transfuziologického oddelenia), bol v priebehu
posledného mesiaca chorý, dlhodobo užíval lieky (s výnimkou hormonálnej antikoncepcie), bol posledný polrok
operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, dostal transfúziu krvi alebo plazmy, dal si urobiť „piercing” - t. j. prepichnúť uši, nos, peru, obočie alebo kožu na iných častiach tela pred menej ako pol rokom, je nosičom víru HIV
spôsobujúceho AIDS, mal v poslednom roku HIV- pozitívneho sexuálneho partnera a patrí k skupinám rizikovým
na prenos HIV.
Ako často môže človek darovať krv? Muži môžu darovať krv 4- krát do roka. Medzi darovaním je odstup minimálne 3 mesiace, ženy 3-krát do roka s odstupom min. 4 mesiace. Darcovia krvi prešli postupne 5 stanovišťami:
1. Evidencia – vypísaný dotazník a osobné doklady darcu krvi. 2. Laborant – pichnutie do prsta – vyšetrenie hemoglobínu a krvnej skupiny. 3. Lekár – posúdenie vhodnosti darovania krvi podľa stanovených kritérií.
4. Samotný odber krvi – 10 -15 minút. 5. Evidencia – darca odovzdá dotazník, dostane občerstvenie a gastrolístok v hodnote 2 eurá, tiež dostane potvrdenie o darovaní krvi pre zamestnávateľa. Po odbere si darca krvi oddýchne
10 -15 minút, občerství sa, vypije tekutiny (voda, káva) a môže opustiť odberové miesto.
Aká ste krvná skupina?
Ak ste “A”, patríte k väčšine. Vaši predkovia prišli do Európy z ďalekej Ázie pred 25 - 15 000 rokmi obrábať nové
polia, postaviť dom, zasadiť strom a splodiť syna. Ak ste “B”, rozumiete si so zimou, takže lyžovačku už máte
dávno vybavenú. Vaši predkovia boli otužilci z Himalájí a odovzdali vám odvážne a životaschopné gény. Ak ste
“AB”, je vás najmenej, no veľa vydržíte. Vaša skupina sa zmiešala z mongolskej a európskej krvi v dobách divokého stredoveku pred asi 1 200 rokmi. Ani vás nič len tak nezlomí – reuma ani alergie. Ak ste “0”, milujete slnko a
teplo. Možno práve snívate o Afrike, kde sa už pred 40 000 rokmi preháňali vaši praotcovia. Ale pozor na infekčné
ochorenia, na ktoré ste obzvlášť citliví!
„Ďakujeme všetkým 24 darcom, ktorí darovali svoju krv pre niekoho, kto ju potrebuje. Niektorí nemohli krv darovať, ale to, že prišli, je pekné gesto... Veľmi ma potešilo, že som motivovala niekoľko ľudí, ktorí boli darovať krv
po prvý raz. Som šťastná, že prostredníctvom tejto akcie sa pomáha niekomu, kto je na pomoc odkázaný. Dúfame,
že niektorých darovanie krvi zaujalo a ak boli ochotní urobiť prvý krok, môžu prísť znova,“ odkazuje Bc. Veronika
Svitková.

9

Programy pre mamy a deti MAMA – to je jednoducho láska sama. Ľúbi nás tak prosto a odovzdane,
chráni a pomáha.
Program „Vďaka mama“ si pripravil obecný úrad v spolupráci so základnou školou a materskou školou. Bol venovaný všetkým mamám a ženám. V úvode programu peknými slovami všetky mamy a prítomných privítali p. starosta Vladimír Pružinec
a p. poslanec Marek Vajda. Naši najmenší, škôlkari vyčarili svojím milým vystúpením všetkým prítomným úsmev na tvári.
Živosť, spev, hudbu vniesli do programu aj Peťka Vajdová, Lukáš Sobota a Sabínka Dodoková. Na záver si mamičky spolu
s deťmi zaspievali a zatancovali so šašom Fifom a Vierkou, ktorí potešili deti svojím pesničkovým divadielkom. Prítomné
mamičky boli obdarované kvietkom od pána starostu. Podujatie sa konalo 14. mája 2016 v KD Diviaky nad Nitricou.

foto: archív OcÚ – Fifo a Vierka medzi deťmi

foto: archív OcÚ – Vierka a Fifo v interaktivite s deťmi

Smejko a Tanculienka Veselé hudobné predstavenie pre najmenších s detskými pesničkami od chrobáčikov čmelka Smejka
a lienky Tanculienky. Pesničky naživo s gitarou, ktoré deti roztancujú, zapoja do hry, naučia nové piesne a ukážu prekrásny
svet fantázie. Takéto predstavenie sa konalo pri príležitosti Dňa detí 10. júna 2016 v KD Diviaky nad Nitricou. Veríme, že si
deti z tohto predstavenia okrem sladkej odmeny odniesli veľa pekných zážitkov a dobrú náladu.
foto: archív OcÚ –Tanculienka a Smejko

foto: archív OcÚ –Tanculienka a Smejko s aktívnymi deťmi

Program pre dospelých

Atraktívne podujatie Zraz traktorov navštívilo mnoho návštevníkov

foto: archív OcÚ, historický bicykel

foto: archív OcÚ, historická Škoda 100 a Škoda 120
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Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prievidza a Obec Diviaky nad Nitricou Vás pozývajú
na odber krvi pod názvom „Diviacka kvapka krvi“, ktorý sa uskutoční
9. septembra 2016 v KD Diviaky nad Nitricou.
So sebou si treba priniesť preukaz totožnosti, preukaz poistenca, legitimáciu darcov krvi.

Baňanský rozprávkový les Piaty ročník úspešne zvládnutý. Zapísaných bolo okolo 240 detí.
Rozprávkový les sa rozbiehal s problémami. Vyskytlo
sa niekoľko neočakávaných aj bolestných okamihov.
Ale zrazu sa všetko negatívne menilo na silu a
energiu. Ľudia a deti sa opäť do príprav zapojili s
plným nasadením. Zdenka Gamanová sa čitateľom
prihovára slovami: «Vyjadrujem jedno obrovské
ďakujem všetkým, ktorí mali niečo spoločné s
rozprávkovým lesom. Bol to obrovský kus práce,
obetavosti, energie, voľného času a «veľkého srdca.»
Ospravedlňujem sa za chyby, ktoré sa vyskytli, ale
chyby sú na to, aby sa z nich poučilo a ďalší ročník
bol ešte lepší.» Akcia si našla svojich obdivovateľov,
šťastné deti a unavených účinkujúcich nabili novou
energiou slová chvály a uznania. –jh-

foto: -cš-, Rozprávka o Mimoňoch

11

Zápis detí do materskej školy Do materskej školy možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú
vytvorené vhodné podmienky – materiálne, personálne a predovšetkým kapacitné. Naša MŠ ich má.
Kapacita materskej školy v Diviakoch nad Nitricou pre nadchádzajúci školský rok nie je naplnená. Školský zákon
a vyhláška o materských školách umožňuje v takých prípadoch prijať aj deti, ktoré k 1. septembru príslušného
školského roku dovŕšia 2 roky. Vedenie ZŠ s MŠ v súlade s uvedenými predpismi oznamuje rodičom, že
vzhľadom na voľné miesta ponúka možnosť prihlásiť na pobyt do materskej školy od 1. septembra 2016 aj
dieťa mladšie ako tri roky.
Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou
je aj údaj o povinnom očkovaní. Takéto dieťa by malo
mať osvojené základné hygienické návyky, z obslužných
činnosti vie pri jedle používať lyžičku.
Bližšie informácie poskytnú v MŠ Diviaky nad Nitricou do 15. júla 2016.

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 aj samostatne 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.

Empatii sa treba učiť od malička

Poďakovanie patrí všetkým
obyvateľom oboch obcí Diviaky nad Nitricou i Diviacka Nová Ves, ktorí podporili
myšlienku zberu plastových vrchnáčikov pre Martinku Chrenkovú z Handlovej.
Prostredníctvom našej základnej a materskej školy bolo jej rodičom odovzdaných
cca 90 kg plastových uzáverov. V zbere sa bude pokračovať aj naďalej. „Keďže sa
blíži koniec školského roku, vrchnáčiky z minerálok, malinoviek, káv, obaly z
Kinder vajíčok... je potrebné odkladať doma, aby v septembri aj vďaka vašej
ochote mohla byť Martinka zas bližšie k svojmu cieľu,“ odkazuje vedenie školy.

2% z daní našli uplatnenie

Na účet Rady rodičov pribudne 800 €.

Príspevok od rodičov z materskej školy sa využije na nákup výškovo nastaviteľného stola pre predškolákov. Príspevok od rodičov základnej školy skvalitní výchovno vzdelávací proces zakúpením pomôcok podľa požiadaviek pedagógov.

Sám na seba byť náročný Každého človeka hreje pri srdci, keď počuje na svoju adresu slová uznania. ZPOZ pri OZ Diviaky nad Nitricou pozval 42 žiakov a ich rodičov, 7 pedagógov a 2 vedúcich záujmových
útvarov na Slávnosť prijatia úspešných žiakov školy a ich usmerňovateľov starostom obce.
Dvadsaťdva percent žiakov úspešne reprezentovalo základnú školu a našu obec v okresných, krajských i celoslovenských vedomostných i športových súťažiach. Urobili radosť nielen sebe, ale aj ich rodičom a ich učiteľom.
Mali jedinečnú možnosť zažiť pocit úspechu. Poďakovanie z úst pána starostu zaznelo aj pre pani učiteľky
a vedúcich krúžkov, ktorí dokázali v žiakoch nájsť nové talenty, možnosti ďalšieho napredovania. Starosta obce sa
prihovoril aj prítomným rodičom, ktorí sú právom hrdí na svoje deti s požiadavkou, aby ich aj naďalej podporovali
a pomáhali im rozvíjať nadanie. Mená úspešných detí boli zaznamenané v Pamätnej knihe obce. –gp-
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Výsledky spolupráce žiakov, starostlivých rodičov a
skvelých pedagógov sa premietli do nasledovného hodnotenia.
Riaditeľka školy udelila 14 pochvál, triedne učiteľky 52 pochvál. Diplomami a vecnými odmenami boli ocenení
98 žiaci. Riaditeľské pokarhania boli len dve a pokarhaní a napomenutí triedneho učiteľa bolo 14. Zníženú
známku zo správania mali dvaja žiaci. V priemere sa vymeškalo 44,11 h na 1 žiaka. Prospelo s vyznamenaním
82 žiakov, z toho s čistými jednotkami ukončilo školský rok 45 žiakov. Škola vyprevadila do života 36 deviatakov. Traja z nich so samými jednotkami po celých deväť rokov školskej dochádzky boli ocenení darčekom z
Rady rodičov. Darčekovej poukážke do kníhkupectva sa tešili Jakub Oršula, Martin Brokeš a Lenka Nosková.
Tituly a poháre Športovkyňa školy a Športovec školy si prevzali Patrícia Matiasová a Michal Nedeliak z IX. B.
Všetkým odchádzajúcim žiakom želáme, aby sa im darilo a aby dosiahli to, čo majú radi, inak budú musieť mať
radi to, čo dosiahli. –jh-

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 dva tradičné recepty na ulahodenie chuťovým pohárikom vegetariánov, ale
aj milovníkov mäsitých jedál, ľudí obľubujúcich sladké či slané jedlá.
Rýchla výdatná a chutná polievka
šajtlava
Ingrediencie: 500 g zemiakov, 500 g
hlávkovej kapusty, 300 g koreňovej zeleniny, 50 g cibule, 50 g masti, 150 g
klobásy, 100 g múky, podľa chuti soli a
trochu mletej červenej papriky.
Koreňovú zeleninu pokrájame na rezance
a dáme variť do vriacej osolenej vody.
Neskôr pridáme pokrájanú kapustu a
zemiaky. Z masti, nakrájanej klobásy na
kolieska a múky pripravíme zápražku.
Pridáme posekanú cibuľu, červenú papriku, popražíme, zalejeme vodou. Prilejeme
do polievky a spolu povaríme.

Jablková torta
Ingrediencie: 2 vajcia, 125 g práškového cukru, 50 ml oleja,
150 g najemno nastrúhaných jabĺk, 170 g polohrubej múky, 1/2
lyžičky sódy bikarbóny, 1 lyžica kakaa, 50 g posekaných orechov, marhuľový lekvár, 100 g čokolády, 70 g masla.
Dno tortovej formy vyložíme papierom na pečenie. Celé vajcia
vyšľaháme s cukrom dopenista, postupne zašľaháme olej, pridáme postrúhané jablká a premiešame. Do pripravenej masy
pridáme preosiatu múku zmiešanú so sódou bikarbónou, preosiatym kakaom a posekanými orechami. Cesto rozotrieme do
pripravenej formy, vložíme do rúry vyhriatej na 175 °C a pečieme asi 20 minút. Necháme vychladnúť. Korpus potrieme
lekvárom a polejeme čokoládovou polevou, ktorú sme pripravili nad parou vymiešaním masla a čokolády. Torta výborne
chutí so šľahačkou.

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 29.2. 2016 do 30.6. 20 16)
Do našej obce sa prisťahovali: Ivan Fajer, Nina Gajdošová, Iveta Iliašová,

Jubilanti

Miroslava Krpelanová, Róbert Papánek, Radoslav Vavro, Pavel Gatial
Z našej obce sa odsťahovali: Katarína Čechová, Eva Iliašová, Jaroslav Kamody,
Peter Kohút, Klára Kohútová, Ľubica Kohútová, Tereza Kohútová, Eva Korečková,
Andrea Kováčová, Dorota Lenhartová, Ľubica Regešová, Lucia Chovancová
Úmrtie: Miroslav Blaho, Ladislav
Narodenie: Alex Fojtík, Štefan Iliaš,
Duchoň, Pavel Hupka, Igor Vajda,
Nikolas Mavler, Nina Micháleková, Linda
Anton Jurík, Ján Kováč, Štefan DuHlinková, Marco Radoslav Hlinka
choň, Marta Vajdová

95 rokov: Anna Divékyová
85 rokov: Emília Divékyová
80 rokov: Emília Laurová
75 rokov: Anna Vajdová, Miroslav Súkeník
70 rokov: Anna Divékyová

Sobáše: -


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 - 15. september 2016.
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