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Verme si

Na zdvorilostnú otázku „Ako sa máš?“ mnohí všeobecne
odpovedia: „Ide to, ale nemám sa čím veľmi chváliť“. Pri hlbšom skúmaní
však prídeme na to, že to nie je pravda. Pretože: Každý z nás každý deň
rieši množstvo drobných či väčších úloh. Každý z nás si pri ich bilancovaní
v duchu povie to, čo sa mu podarilo urobiť, vykonať, čo dobré zažil. Možno
sa s tým rád pochváli svojim blízkym, svojej rodine. Aj náš občasník je
takým „každým“. Prináša postrehy, zaujímavosti, predstavuje nenápadne
tvorivých spoluobčanov, hľadá pozitívne udalosti, ktoré sa v obci stali alebo
pozýva na tie, ktoré sa ešte len stanú. Verte, je ich dosť. Vieme o nich vďaka vám, ktorí nás na ne upozorňujete. Ďakujeme. –redakcia-

Občania môžu na svoje postrehy, pripomienky, prípadne návrhy ako čo
zlepšiť i naďalej využívať schránku pri úradnej tabuli v Diviakoch nad Nitricou alebo napísať e-mail na adresu: obec@diviaky.sk, matrika@diviaky.sk,

Okienko starostu

Starosta obce Vladimír Pružinec pokračuje v podávaní
informácií o jeho činnosti v obci.
Vážení spoluobčania, dostáva sa vám do rúk prvé vydanie Diviackych novín, materiál,
ktorý aspoň sčasti vytvára obraz o tom, ako samospráva pracovala počas uplynulých
mesiacov, čo riešila dennodenne a čo pripravuje do budúcna. Úspešnosť samosprávy
sa nedá hodnotiť len cez pohľad preinvestovania financií do majetku obce, ale je tu aj
nespočetné množstvo pohľadov občanov, ktoré napovedajú o spokojnosti alebo nespokojnosti so životom v obci. Pár slovami sa chcem zmieniť o prácach, ktoré sme uskutočnili za toto obdobie:
V období od januára až do mája sme podali žiadosti o dotácie – získanie finančných
prostriedkov:
- Žiadosť o rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v Mačove.
- Žiadosť o rekonštrukciu obradnej miestnosti v kultúrnom dome.
- Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj kultúry z TSK (už
bola schválená).
- Žiadosť v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične v základnej škole.
- Žiadosť na podporu športu z Úradu vlády SR – nákup športovej výbavy pre stolnotenistov našej obce.

V krátkosti sa chcem zmieniť o prácach, ktoré sme urobili v tomto období na zveľadení obce a tak prispeli k väčšej spokojnosti jej občanov:
- V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia obradnej miestnosti – izolovanie stien proti vlhkosti, proti
plesni, nové omietky, výmena radiátorov, výmena svietidiel, nákup nového vnútorného vybavenia.
- Pravidelne zabezpečujeme údržbu cintorínov, kosenie, čistenie verejných priestranstiev, zber plastov
jedenkrát mesačne našou prevádzkou a ďalšie ostatné práce podľa priorít v obci a podľa požiadaviek
občanov.
- Prínosom pre obec je IBV Kalinovská (foto OcÚ), kde už vidíme pokrok. - pokračovanie na strane 2 –
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Okienko starostu –

pokračovanie so strany 1

- Kvôli bezpečnosti premávky a prehľadnosti križovatiek sme umiestnili dve zrkadlá - pri bytovkách
a pri obecnom úrade.
- V časti obce Ješkova Ves sme na kultúrnom dome opravovali strechu, robili sme sociálne zariadenia
a schody, vonku v okolí kultúrneho domu sa upravuje okolie, plánujeme v blízkom čase pre deti dodať
detské ihrisko, zabezpečujeme opravu miestnej komunikácie.
- V časti obce Mačov sa uskutočnila oprava strechy na Dome smútku.
- Iste ste si všimli pred miestnym cintorínom v Diviakoch nad Nitricou osadenie automatu na kahance
(foto OcÚ vpravo). Na zakúpenie kahanca treba vložiť 1 euro. Príbuzní
si už nemusia nosiť náplne do kahancov a sviečky z domu, kúpia ich
priamo v areáli posledného odpočinku svojich blízkych. Takéto zariadenie bude určite využívať veľa ľudí najmä počas sviatkov. Pre návštevníkov cintorína je to praktická vec, pretože kahance sa dajú kúpiť
kedykoľvek bez obmedzenia. Zariadenie je dobre zabezpečené, je monitorované kamerovým systémom kvôli vandalom a zlodejom.
Pripravujeme:
- výstavbu chodníka na miestnom cintoríne v Somorovej Vsi,
- rekonštrukciu kultúrneho domu v Diviakoch nad Nitricou – v 1. etape
– znižovanie stropu, elektroinštalácia, ozvučenie, vybrúsenie parkiet,
- v 2. etape – prestavba sociálnych zariadení a kuchyne.

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

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

Július Duranzia

zľava: M. Vajda, A. Vajdová

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13. marca 2018 Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom, vyhlásené
v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke.
akčnej skupiny hornej Nitry, vďaka ktorej sa dajú zabezpečiť fi- informácia o konaní zápisu detí do
nančné prostriedky pre rozvoj ob1. ročníka ZŠ v termíne 11. apríl
ce, žiadosť p. Vladimíra Uhliarika
2018,
o využitie pozemku v katastrál- úprava rozpočtu školy o príjmy
nom území Diviaky nad Nitricou
dosiahnuté nad rámec schváleného
za účelom individuálnej bytovej
rozpočtu v celkovej sume 1 200 €
výstavby (vypracovanie dodatku
(projekt) a o príjmy dosiahnuté nad
územného plánu zabezpečí žiadarámec schváleného rozpočtu príteľ na vlastné náklady).
jmov v celkovej sume 3 647 € preplatky za elektrickú energiu - V diskusii poslanec Iliaš informoval, že v časti obce Banky sú ešte
a plyn za rok 2017,
vianočné stromčeky, starosta in- žiadosť p. Antona Černaya,
formoval o pláne vybetónovať ploo odkúpenie obecného pozemku
chu pod kontajner, chodník na cinv k. ú. Ješkova Ves pri rodinnom
toríne a o spevnení plochy pri
dome - žiadosť nebola schválená.
miestnej komunikácii v časti obce
- Schválené boli: zakúpenie nákladSomorova Ves,
ného vozidla LIAZ PD 123 BP
starosta oboznámil s plánom začať
ako odpredaj prebytočného majets 1. etapou rekonštrukcie kultúrneku obce Nitrianske Rudno, členský
ho domu v Diviakoch nad Nitricou
príspevok obce ako člena Miestnej

Obsah rokovania:

v mesiacoch jún až august. Toho
času je v rekonštrukcii obradná
miestnosť.

Zápisnica ako aj Uznesenie zo
zasadnutí sú zverejnené na webovej
stránke
obce
www.diviaky.sk.

Mimoriadne zasadnutia 7. mája
2018 a 16. mája 2018 sa zaoberali možnosťou budovania nájomných bytov v časti obce Diviaky nad Nitricou, časť Somorova Ves.
Na druhom mimoriadnom zasadnutí sa osobne zúčastnili
projektanti. Po zvážení podmienok a pripomienok obyvateľov
bola táto možnosť zrušená. -ik-
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Komunálne voľby 2018
Komunálne voľby by mali byť 3. alebo 10. no- najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
vembra 2018. Komunálne voľby vyhlasuje pred- veku.
seda parlamentu najneskôr 110 dní predo
Právo byť voledňom ich konania. Termín zatiaľ nie je ofiKandidátna listina v lis- ný za poslanca
ciálne určený. Voľba je jednokolová. Za
tinnej forme musí byť môže byť zvoposlancov zastupiteľstva budú zvolení kanlený obyvateľ
odovzdaná
zapisovateľovi
didáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v
obce, ktorý má
miestnej
volebnej
komisie
poradí najviac platných hlasov. Za starostu
trvalý
pobyt
najneskôr 60
dní predo v obci, v ktorej
alebo primátora bude zvolený ten kandidát,
dňom konania volieb.
ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovkandiduje
a
nosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové
najneskôr v deň
voľby.
volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvaobčan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len lý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb
"obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a dovŕši 25 rokov veku.

Redakcia občasníka Diviacke noviny ponúka všetkým kandidátom na
starostu priestor na oboznámenie občanov so svojou predstavou
v pôsobení vo funkcii starostu vo formáte - štandardizovaná veľkosť
A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12pt.
Svoj príspevok je potrebné zaslať najneskôr do 1. októbra 2018 na
adresu redakcie.

Platenie miestnych daní po novom Miestne dane sa platia na základe rozhodnutia jedným
z troch spôsobov (v hotovosti do pokladne obecného úradu, vkladom v hotovosti na účet obce, bezhotovostným
prevodom z účtu daňovníka na účet obce).

Obecný úrad žiada daňovníkov uhradiť poplatky za dane do konca júna 2018. Pri platbe v hotovosti je
potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová povinnosť.

Menej „behania“ po úradoch
Štát presúva na obce kompetencie

Pracovníci obecného úradu zabezpečujú presun štátnych kompetencií na obce v oblasti opatrovateľskej služby, stavebného
úradu, matričnej činnosti.
Obecný úrad ďalej vykonáva:
- osvedčovanie
podpisov a
listín,
- evidenciu obyvateľov,
- evidenciu daní a poplatkov,
- evidenciu hrobových miest.
Vedie register adries, centrálny
register obyvateľov, účtovníctvo
obecného úradu a drobnej prevádzky a štvrťročné účtovné

závierky, písomnú agendu starostu a obecného zastupiteľstva.
Plní rozhodnutia z uznesení
obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra, zabezpečuje podklady pre audit, je podateľňou a
výpravňou písomností.
Od roku 2018 zabezpečuje tzv.
„IOM“ – výstupy registra trestov
a listov vlastníctva.
Tímová práca
Nezanedbateľnou súčasťou práce
zamestnancov obce je spolupráca

medzi obcou a jej organizáciami.
O tom, že sa v tejto oblasti stále
niečo deje, svedčia aj spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré
boli zabezpečené v spolupráci so
školou (Mikuláš, karneval pre
deti, Akadémia ku Dňu matiek)
a s FS Bukovec (Oslava Medzinárodného dňa žien, v ktorej
vystúpila aj naša rodáčka, speváčka Ivana Regešová, fašiangy,
pochovávanie basy a stavanie
májov).
Prehľad podujatí je vo forme
fotografií na strane 10.
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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 predstavila čitateľom pohľad na prácu poslanca tak, ako ju vidia samotní poslanci našej obce. V tomto čísle ponúkame
odpovede na rovnaké otázky od poslancov, ktorí do uzávierky tohto čísla poslali svoje odpovede.

Poslanec v obecnom zriadení –
pocta alebo trest?
Emil Divéky: Som váš rodák. Ako
iste viete, moji predkovia vždy žili,
buď priamo v Diviakoch nad Nitricou alebo v jej blízkom okolí.
Každý z vás, kto sa zaujímate o veci
verejné a leží vám na srdci rozvoj
a smerovanie našej „dedinky strediskovej“, viete, že láska k svojej
rodnej hrude ma drží celý život.
Preto pociťujem zodpovednosť aj
vo vzťahu k vám občanom.
Keď ma oslovíte s nápadom, myšlienkou alebo upozornením, vždy sa
snažím to brať ako prioritu od kohokoľvek z vás. Robím to tak nie
preto, že potrebujem rozprávať
spätne o tom, koľko som pre koho
urobil alebo čo som priniesol obci.
Robím to tak preto, že ste ma poctili
svojou dôverou a dali mi tak do rúk
mandát byť sprostredkovateľom
vašich požiadaviek.
Iste viete, že práca s väčším množstvom ľudí nie je vždy jednoduchá,
každý z vás má svoje problémy,
požiadavky, ale i kritický pohľad,
no i napriek tomu som nikdy nepociťoval mandát poslanca ako
TREST. To, že ma oslovíte, posťažujete sa, rozpoviete mnohokrát aj
svoje súkromné problémy, beriem
ako POCTU a zadosťučinenie svojej práce, pretože to je signál, že
mám ako poslanec a človek vašu
dôveru.
Janka Hagarová: Poctou vnímam
situáciu, keď ma pred voľbami
oslovili ľudia, aby som kandidovala
za poslankyňu.
Je potešujúce, keď ľudia vidia vo
vás potenciál reprezentanta bojovať
za ich záujmy a ciele. Snažila som
sa. Pracovala som. Verím, že som
ich dôveru nesklamala.
Vždy ma potešili rozhovory, konštatovania (napr. aj po verejných
zastupiteľstvách), že rozumejú vašim vysvetleniam, postojom, odpovediam. Trestom sú situácie, keď si
(poslanci, starosta, kontrolórka, ...)

nerozumieme, keď prevládajú vášne, viazne komunikácia, keď nemáme dostatočné informácie, keď
nie je dostatočný priestor na prípravu a štúdium materiálov k
verejnému zastupiteľstvu, keď nie
je možné riešenie k spokojnosti
občana a pod.
Radovan Iliaš: Bol to pre mňa silný
moment, keď mi ľudia dali dôveru,
aby som hájil ich požiadavky a snažil sa im pomôcť s ich starosťami.
TAKŽE VEĽKÁ POCTA, veľká
česť. Samozrejme vždy pracujem v
záujme väčšiny a nie jednotlivcov a
veľmi mi záleží na tom, aby naša
obec bola moderná a hlavne, aby sa
nám tu spolu dobre žilo.
Michal Paulďuro: Pocta, keďže sa
pre mňa rozhodlo a dalo mi svoj
hlas vo voľbách veľa ľudí. Pravdepodobne ma pokladajú za rovného
a zodpovedného človeka, ktorý je
hodný tejto „funkcie“.
Nemyslím si, že by bolo správne
takýto mandát považovať za trest.
Rozhodol som sa kandidovať slobodne a tak isto slobodne som sa
mohol vzdať mandátu.
Trest je niečo zlé a tieto 4 roky beriem skôr ako výbornú skúsenosť
a príležitosť. Hoci samozrejme „nie
vždy je to med lízať“.
Margita Baková: Poslancovi to je
viac ako pocta a vďaka, že môže
zastupovať každého jedného občana.
Zdenka Gamanová: Určite pocta,
pretože sme dostali dôveru občanov. Zároveň ťažká služba.

Aké vlastnosti, podľa vás, by
mal mať občan, ktorý by chcel
pracovať v pozícii poslanca
obecného zastupiteľstva?
Emil Divéky: Toto je ťažká otázka
na dnešnú dobu, pretože sú dva
druhy vlastností, ktoré by mal mať
dobrý poslanec.
Poslancovi s láskou v srdci k svojej
obci stačí, keď s plným nasadením
háji záujmy občanov, snaží sa komunikovať
a informovať
ich

o svojich
nápadoch
a cieľoch
a získať si ich dôveru a podporu pre
svoju prácu.
A druhý typ pre poslanca dobrých,
resp. nevyhnutných vlastností je
dravosť, snaha o získavanie kontaktov a informácií o možnostiach ako
získať pre obec finančné prostriedky nevyhnutné pre jej rozvoj
a modernizáciu či opravy a rekonštrukcie.
Ideálne je, keď poslanec má zdravo
poprepletané oba typy týchto vlastností.
Janka Hagarová: V prvom rade
človek ochotný riešiť, hľadať riešenia, študovať pravidlá, venovať
tomu dostatočný čas, človek komunikatívny, ochotný sa učiť, aj rozumieť druhému.
Radovan Iliaš: V prvom rade by
mal byť čestný, priateľský, nestranný a objektívny pri rozhodovaní. Musí si uvedomiť, že práve jeho
hlas pri práci poslanca môže navždy
zmeniť chod obce. Práve preto by
mal dobre poznať svoju obec a
hlavne ľudí, ktorí v nej žijú.
Michal Paulďuro: Túto otázku si
musí zodpovedať každý občan –
potenciálny volič sám. A na základe
odpovede vybrať podľa možností
kandidáta, ktorý najviac vyhovuje
jeho predstavám o správnom poslancovi obecného zastupiteľstva.
Margita Baková: Vlastnosti poslanca sú veľmi dôležité, hlavne byť
ĽUDSKÝ, priateľský, mať všeobecný prehľad a skúsenosti v riešení
problémov, zaujímať sa o vyriešenie v kladnom smere a hlavne
poznať etický kódex človeka.
Zdenka Gamanová: Dôveryhodnosť, empatiu, komunikatívnosť,
rozhľad, prehľad, reálny pohľad na
dianie v obci, odvahu robiť závažné
rozhodnutia a veľa, veľa ďalších
vlastností pomáhajúcich prekonávať
všetky problémy, ktoré prídu, keď
sa občan stane poslancom obecného
zastupiteľstva. A tie problémy prídu... – pokračovanie na str. 5-
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Poslanecké okienko
– pokračovanie zo str. 4-

Priestor pre váš odkaz:
Emil Divéky: Ja ako zástupca starostu a tiež poslanec obecného zastupiteľstva môžem konštatovať, že som
človek, v ktorom sa skrývajú oba
typy vlastností a pokiaľ budem mať
vašu dôveru, budem vždy v plnom
nasadení hájiť a presadzovať záujmy nás obyvateľov.
Janka Hagarová: Práca poslanca
bola mojou prvou skúsenosťou.
Cítila som a cítim veľkú zodpovednosť. V niektorých oblastiach som
už s OcÚ v rámci školstva spolupracovala, veľa nového som sa naučila. Sme tím vzdelaných ľudí, snažiacich sa pracovať v rámci zákonov a pravidiel. Obec (a tým aj práca poslanca) zahŕňa široký okruh
problematík. Spoznávali sme sa
navzájom, svoje postoje, názory,
zažívali sme rôzne situácie - jednoduché, ale aj komplikované. Riešili

sme pokojne, aj búrlivo. Snažili sme
sa však dospieť k úspešnému a
správnemu záveru. V rámci možností a rozpočtov sme urobili čo sa
dalo, počnúc veľkou investíciou
vybudovania IBV Kalinovská, cez
rôzne rekonštrukcie kultúrnych
domov, ihrísk, parkoviska, výmeny
svietidiel, prístreškov, zastávok,
chodníkov a pod. až po bežné údržby a opravy vo všetkých častiach
našej zlúčenej obce, tiež podpora
športu, folklóru a pod.
Myslím si, že práca poslanca je
veľkou devízou pre budúceho starostu a mal by si ju skúsiť každý
kandidát.
Prajem všetkým nám pevné zdravie,
nech sa nám darí.
Radovan Iliaš: Predovšetkým našim
občanom prajem veľa zdravia a
spokojnosti vo svojich životoch.
Nech sa im v našej obci žije dobre,
nech sú hrdí na svoju obec, v ktorej
žijú a nech na každom kroku poci-

Zberné nádoby by niekedy plakali
Informácie o spôsobe triedenia odpadu v našej obci boli zverejnené
v občasníku Diviacke noviny a sú k dispozícii i na webe obce. Zamestnanci základnej aj materskej školy vštepujú zásady zberu druhotných
surovín deťom už od malička. Napriek tomu existujú domácnosti, ktoré
do zberných „kuka“ nádob hádžu dokonca aj papier. Vhadzovanie
letákov priamo z poštovej schránky do popolnice nie je správny
postup.

ťujú správne rozhodnutia ľudí, ktorým prejavili svoju dôveru.
Michal Paulďuro: Ďakujem všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom napomáhajú rozvoju
verejného života v našej obci, ktorí
sú nápomocní počas príprav kultúrnych a spoločenských podujatí,
alebo akoukoľvek inom formou
prispievajú ku skvalitneniu života
v našej obci.
Tiež tým, ktorí sa zúčastňujú verejných zasadnutí, ktorí nám dávajú
podnety a návrhy na zlepšenia
a samozrejme tiež spätnú väzbu.
Margita Baková: Môj odkaz je, aby
sme si hlavne NEZÁVIDELI, lebo
každý sme iný a vieme vynikať
v tom, čo nás baví a preto si treba
podávať pomocnú ruku.
Zdenka Gamanová: Byť poslancom
je veľká zodpovednosť. Veľa šťastia všetkým, ktorí sa rozhodnú v
budúcom volebnom období zastupovať
záujmy
obce.
Deti základnej a materskej školy už
viac ako tri roky zbierajú plastové
vrchnáčiky pre Martinku. Touto cestou vyzývajú aj ostatných obyvateľov
obce na pomoc. Stačí priniesť vrchnáčiky do školy. Vďaka pani učiteľke
Beňovej a jej manželovi sa veľmi
rýchlo ocitnú v rodine.
Plastové
vrchnáčiky nepatria do odpadu. Plastové vrchnáčiky pomáhajú.-gp-

Za jeden mesiac sa do každej domácnosti dostanú približne 2 kg papiera v podobe rôznych letákov, časopisov, novín. Keď sa k tomu pripočítajú kartóny, papierové obaly a tašky, či krabice z nákupov, priemerná
domácnosť ročne vyprodukuje okolo 40 kg starého papiera. Čo s ním?
Jednou z možností je ich vymeniť za hygienické výrobky, ktoré ponúkajú rôzne firmy priamo v obci, druhou - odniesť do zberných nádob na
papier. Tretiu možnosť – doniesť papier do zberu - využívajú hlavne
rodičia detí, ktoré navštevujú materskú a základnú školu. Znížiť objem
vyvážaného odpadu a teda aj náklady na jeho odvoz by nemalo byť ľahostajné žiadnemu obyvateľovi obce. Ak ho odovzdáme do zberných
surovín či kontajnerov na triedený odpad, býva opätovne použitý. Noviny, toaletný papier, kartóny, obaly... to všetko je zvyčajne vyrobené
práve
z recyklovaného
papiera.
Ročne
môžeme
zachrániť
Náklady obce na vývoz
500 stromov. Už 60 kg vykomunálneho odpadu vysoko prekračujú poplatky od obyvateľov.
triedeného papiera určeného
Preto opäť apelujeme na obyvateľov, aby prehodnotili svoj postoj
na recykláciu dokáže ušeta vyčlenili v domácnostiach priestor, kde budú zberový papier
postupne uskladňovať a následne ho likvidovať tým správnym
riť v prírode jeden strom.
spôsobom. –ik-
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Fašiangová kvapka krvi s najväčším počtom darcov

Fašiangová kvapka bola naozaj fašiangová, podávali sa šišky a chlebíky. Pripravila a ponúkala ich Lucia Paulďurová. Jej snahou bolo podporiť typickú črtu darovania krvi v našej obci - uvoľnenú atmosféru, vďaka ktorej vznikajú nové priateľstvá
a solidarita zúčastnených.

Pricestovali darcovia z Lipníka, Lehoty pod Vtáčnikom, Novák i Prievidze. „V tom období začínali
v obciach šarapatiť kiahne i chrípka. Prirodzene som sa obávala nízkej účasti alebo vyraďovania darcov.
Pretože človek, ktorý daruje krv, musí byť zdravý,“ vyjadruje svoje pocity Veronika Svitková. Nakoniec
obavy neboli potvrdené a prišlo 32 darcov krvi, čo bol rekordný počet. Medzi tými, čo sa odhodlávali
dlhšie, bola i Soňa Briatková. Ako tvrdí ona, prekonala samu seba a bola na seba hrdá.
Kvapku krvi v našej obci absolvujú aj pravidelní darcovia. Vážia si možnosť darovania krvi priamo
v obci, ich záujem, takýmto spôsobom pomáhať, je stály. Vďaka kvapke krvi vzniká v obci nová komunita, ktorá svojím pozitívnym postojom inšpiruje a šíri význam darovania krvi medzi mnohých občanov.
-text a foto: vs-

foto: -vs- Darcovia krvi počas fašiangov.

Anton Blaho TOP v cestovnom ruchu

Krajská organizácia cestovného ruchu
(KOCR) Trenčín región sa prezentovala na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v Bratislave
od 25. do 28. januára 2018. V prvý deň podujatia boli verejnosti predstavené ocenenia pre najlepších v cestovnom
ruchu Trenčianskeho kraja.

V kategórii Osobnosť cestovného ruchu sa odborná porota rozhodla udeliť ocenenia pre zástupcu neziskového, ale aj podnikateľského
sektora. Ocenenie Osobnosť
cestovného ruchu získal Anton
Blaho z Hipoterapeutického
združenia
HIPO
MAČOV.
Združenie bolo vytvorené so
zámerom poskytnúť telesne postihnutým deťom i dospelým
možnosť aktívne využívať voľný
čas s priamym vplyvom na ich
zdravotný stav. Anton Blaho sa
však venuje aj zbieraniu kultúrnych tradícií z regiónu. V MačoStarostovia obcí s oceneným Antonom Blahom (štvrtý zľava).

ve pod jeho rukami niekoľko pôvodných domčekov „zaodel“ do pôvodného šatu. Je tam múzeum, kde návštevníci môžu vidieť všetko od ľudového bývania až po stroje, ktoré sa používali na obrábanie pôdy. (Prevzaté z dvojmesačníka Trenčín región II/III, číslo 2, ročník 3.) Jeho záujem o
udržanie tradícií si všimli aj médiá a vďaka nemu je naša obec známou
nielen v regióne, ale i na celom Slovensku. Porekadlo „doma nikto nie je
prorokom“ v tomto prípade neplatí, pretože prácu Antona Blahu domáci
oceňujú a vážia si ju. -foto: súkr. archív, ab-
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Fašiangy 2018 v Ješkovej Vsi a v Bankách Každý rok rozmýšľame, akú novú tému na fašiangy
zvoliť, aby fašiangy boli pestré a aspoň trocha iné. Preto sme si vybrali – Zelené fašiangy.
Vodníci, škriatkovia, žabky a víly doplnili
fašiangový sprievod 10. februára 2018.
A keďže dary Baňanov a Ješkovanov bývajú vždy štedré (za čo všetkým srdečne
ďakujeme), masky a kroje mohli byť doplnené o pestré ženské kroje.
Aj na budúci rok sú veľké plány – doplniť
kroje vestami pre muzikantov a nové nohavice a vesty pre chlapcov. Podarúnky sa
touto formou vrátia naspäť do dediny.
Peniaze sú tiež využité na ďalšie podujatia
v dedine, najväčším z nich je rozprávkový
les.
-text a foto: zgŽeny v novo ušitých krojoch.

Žijú medzi nami

Hand made výrobky. Pre niektorých neznámy pojem, pre mnohých z našej obce možnosť, ako zmysluplne tráviť čas a venovať sa špecifickej záľube. Redakcia predstavuje pani Editu Hroncovú. Vďaka jej šikovným rukám vyrastajú výtvory známe nielen v najbližšej rodine.

„Človek potrebuje niekde smerovať. Keď zostane doma mimo pracovného pomeru, nemôže sa opustiť, mal by aj naďalej žiť aktívny život.
Taký, aby sa tešil na každé nové ráno. A život si treba s pribúdajúcimi
rokmi vážiť. Viac ako za mlada. Lebo sme toho veľa prežili a vieme, že
netreba riešiť malichernosti, netreba si robiť prieky,“ vyznáva svoje
pocity pani Editka, ktorú do našej obce priviala láska pred 49 rokmi.
Ručné práce boli odjakživa súčasťou jej života. V minulosti sa veľa
venovala háčkovaniu, vyšívaniu, pleteniu,... V súčasnosti našla záľubu
vo výrobe drobných ozdôb, v ktorých hlavnou časťou sú stuhy, šnúrky,
špagátiky. Je autorkou srdiečok, vajíčok, kytíc, kvetov, anjelikov, zvončekov, vencov na dvere,... Maličkostí, ktoré potešia oko a urobia radosť
obdarovaným. „Škoda, že v našej obci neexistuje napríklad Jednota dôchodcov alebo podobná organizácia, ktorá by nás starších zastrešovala.
Mnohí by to uvítali.“ povzdychla si nostalgicky. Možno aj preto je členkou Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Diviackej Novej Vsi, kde sa práve na pravidelných stretnutiach pred tromi rokmi spolu so
skupinkou nadšencov začala venovať tejto tvorbe. To, čo robila z dlhej chvíle, darovala okoliu.
Zapáčilo sa natoľko, že dostala ponuky, napr. na výrobu kytíc pre nevesty a pierok pre ženíchov či kytíc
na promócie. Jej výrobky prekročili hranice obce, okresu, dokonca i Slovenska. Ako prezradila, je samoukom, inšpirácie hľadá v časopisoch, no hlavne na internete, kde sa dá z videonávodov naučiť základ,
ktorý potom ďalej vylepšuje a zdokonaľuje. Ku svojej práci potrebuje trpezlivosť, precíznosť a presnosť.
„Nedokázala by som sedieť so založenými rukami,“ hovorí pri pohľade na svoje výrobky či škatule plné
materiálu.
-text: gp, foto: súkr. archív eh-
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Marec – mesiac knihy?

Škoda, že kniha prestala byť koníčkom mnohých ľudí. Ale veľkú radosť
knižnici urobili v mesiaci marec žiaci materskej a základnej školy. Poctili ju svojimi návštevami, popozerali si
knihy, získali nové informácie a niektorí sa s knihami skamarátili a stali sa používateľmi knižnice.

S knihou žijem od útleho detstva. Ako dieťa som rada počúvala to, čo mi čítala stará mama i rodičia. Keď
som sa naučila čítať, bavili ma rozprávky, potom prišli iné príbehy, dievčenské romány, historické
romány. Tak ako sa dnes rodičia
hnevajú, že ich deti sa nevedia odtrhnúť
od počítačov, televízie a mobilov, tak ja
som nechcela ísť večer spať kvôli
čítaniu kníh. Prešlo niekoľko desiatok
rokov a doba je iná.

Môže mačka pasovať?
Atraktívne pasovanie prvákov za
čitateľov knižnice pripravili pani
vychovávateľka Mišejová
a pani
učiteľka Môciková. Žiaci si vypočuli
rozprávku o troch prasiatkach. Pasovala
Foto: archív školy. Prváčky pasované za čitateľky knižnice.
mačka abeceda. Všetci prvácki čitatelia
dostali pamätný list, prihlášku do knižnice a chutný koláčik v podobe prasiatka.

Vedia žiaci hrať futbal s papučou?

Knižnica sa podieľala na akcii Noc s rozprávkarom, ktorá sa
konala už piatykrát v základnej škole. Z piatka 6. apríla na sobotu 7. apríla 2018 zažilo tvorvé aktivity a spanie v
školských triedach 41 žiakov a sedem dospelých - vyučujúce Paulďurová, Hatványiová, Hanusová, Môciková,
Iliašová, Ščipáková, Čahojová.

Aktuálna Noc s rozprávkarom bola venovaná súčasnému autorovi, ktorý píše od svojich 19 rokov –
Danielovi Hevierovi. Spomenula sa jeho širokospektrálna tvorba, ale hlavnou prioritou bola práca s
textami z knihy Futbal s papučou. Priebeh opísala jedna skupina v liste:
«Milý pán spisovateľ Daniel Hevier! Dnešný večer bol plný zážitkov. Ako prvé sme šli do knižnice, kde
sme sa o vás dozvedeli viac nových informácií. Najviac nás upútalo dielo Futbal s papučou. Dokonca sme
si ten futbal aj zahrali. Dnes sme čítali vaše knihy a robili sme rôzne úlohy. Pracovali sme v šiestich
skupinách podľa farieb a konkrétne my sme boli fialová skupina. Najviac nás bavilo hľadanie pokladu.
Dostali sme knižku, v ktorej boli indície napísané vo veršoch. Pomocou nich sme sa dostávali na
stanovištia, kde sme plnili náročné úlohy. Náš poklad bol zdravý - ovocie a zelenina. Zažili sme toho
omnoho viac, ale to sa nedá opísať slovami.
S pozdravom Lucka, Emmka, Emka, Bianka, Aďka, Sisa a Paulínka. –jh-

Foto: archív školy. Futbal s papučou v školskej telocvični.
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Radi a pravidelne spomínajú Stretávky zo strednej či vysokej školy sú akousi samozrejmosťou. Zriedkavejšie sa objavujú iniciatívy na stretnutie spolužiakov zo základnej školy. Diviaky nad Nitricou sú výnimkou,
ktorá potvrdzuje pravidlo.
Brány školy každoročne navštevujú bývalí žiaci
po 50 či 60 rokoch. Tento rok sa však stretli
žiaci so svojimi triednymi učiteľkami, ktorí sa
rozhodli stretávať pravidelne každých 5 rokov.
Ešte keď boli siedmaci založili si kroniku, do
ktorej vpísali svoje mená, adresy, hobby, ciele,
polepili výstrižky z novín, fotky z výletov. Kroniku pravidelne dopĺňajú na každom stretnutí.
V poradí tretie stretnutie po 15-ich rokoch plné
spomienok, veselých historiek, ale aj zaujímavých životných príbehov, v ktorom prevládol
pocit, že mladí ľudia vedia čo od života chcú
a sú v ňom spokojní a šťastní. Navyše poznajú
cenu priateľstva. Skutočného, nie virtuálneho.
Aj toto stretnutie potvrdilo, že úprimný záujem
a pozitívny vzťah medzi žiakmi a učiteľmi patrí ku kamienkom tvoriacim mozaiku života každého človeka a je už
len na každom z nás, ako ho využijeme.
- text a foto: gp -

Angličtina nie je len o učení sa slovíčok naspamäť

Žiaci začínajú s vyučovaním
angličtiny už v materskej škole. Prváci, druháci majú dve hodiny, ostatné ročníky po tri hodiny týždenne.
Prváci a druháci vo výuke cudzieho jazyka používajú učebnice Busy Bee, žiaci 3. a 4. ročníka Family and
Friends a angličtinári v 5. až 9. ročníku pracujú s učebnicou Project. Využívajú aj pracovné zošity a CD.
Kvalifikované angličtinárky sú PaedDr. Zuzana Vondráčková Ivanišová, Mgr. Marianna Iliašová, Mgr.
Alena Môciková. Nielen v jazykovej triede majú k
dispozícii interaktívnu tabuľu, Cd prehrávače, tablety, tematické plagáty. Aktivity, ktoré podporujú
skvalitnenie
komunikačných
zručností,
sú
rôznorodé.










Žiaci individuálne pracujú s osobne
zakúpenými časopismi RaR, Hello.
Po druhýkrát z iniciatívy školy sa 15 žiaci
zúčastnili jazykového týždňa s anglicky
hovoriacim lektorom Jackom priamo v škole.
Túto možnosť poskytuje spoločnosť SIDAS.
Foto: archív školy. Anglický lektor (vpravo) so
Pre jednotlivca kurz stál 44 €.
skupinou žiakov počas jazykového týždňa.
Pravidelne sa konajú školské kolá
olympiády z angličtiny, s postupom do okresného kola.
Návšteva divadelného predstavenia Hero v anglickom jazyku v Art pointe v Prievidzi.
E-twinning – portál zameraný na medzinárodnú spoluprácu medzi školami.
Pútavé aktivity počas vyučovacích hodín – zamerané na tradície Anglicka – Hallowen, zbieranie
vajíčok a zajacov v exteriéri školy, súťaž medzi skupinami navzájom na motív relácie Milujem
Slovensko pod názvom "We love English", blahoželania ku Dňu matiek na karte v angličtine.
Dňa 17. 5. 2018 sa konala súťaž v anglickom jazyku, kde úspešní žiaci okrem diplomu, vecných
cien môžu vyhrať mobilný telefón. Vyhodnotenie testov ešte nie je známe.
V budúcom školskom roku je plánovaný výlet do Anglicka. Jeho uskutočnenie závisí od záujmu
žiakov. –jh-
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Foto: -OcÚ. Karneval s účasťou šaša.

Foto: -archív ač-. Stavanie májov FS Bukovec.

Foto: -archív OcÚ-. Detské masky v KD Diviaky nad Nitricou.

Foto: -archív ač-. Oslava MDŽ s Ivanou Regešovou v KD.

Foto: archív zš. Škôlkári na vystúpení ku Dňu matiek.

Foto: OcÚ. Všetky matky, babky, starké odchádzali z vystúpenia ku
Dňu matiek s darčekom od žiakov základnej školy a kvietkom z OcÚ.

Foto: -archív ač-. Folklórna skupina Bukovec počas
fašiangovania si viditeľne zvýšila počet členov. V
krásnych maskách potešili spevom a tancom obyvateľov
Mačova, Somorovej Vsi a Diviak nad Nitricou.

Foto: archív zš. Štvrtáci so svojou dramatizáciou.

11
Predstavujeme klub stolného tenisu Diviaky nad Nitricou – Ješkova Ves

Nie sú krátkozrakí, myslia aj na budúcnosť

H

istóriu klubu stolného tenisu začala písať hŕstka nadšencov pred takmer 20-imi rokmi, keď po
dohode s vtedajším nájomcom Radoslavom Divékym si takýmto spôsobom krátili zimné večery
v kultúrnom dome v Ješkovej Vsi.

Na začiatku bola partia mladých
chlapcov
K Mariánovi Caňovi sa postupne
pridali ďalší nadšenci až z toho
vznikla myšlienka založiť oficiálny
stolnotenisový klub a prihlásiť sa do
okresnej súťaže. Tým sa pre nich
začal kolotoč starostí so zaregistrovaním klubu, hráčov, získať stoly
a ďalší potrebný materiál. Prvým
predsedom klubu, zároveň aj hospodárom, tajomníkom, hráčom

obce Martin Sigotský za„Ak sa nájde pár zapálebezpečil výmenu osvetlenia, prispel na vyhrievače
ných nadšencov, nemusí naa vypo-mohol aj finančne.
V prvom roku hráči získaša obec žiť iba futbalom“.
vali skúsenosti, začali
porážať aj kluby, ktoré
su. Postup do vyššej súťaže sa im
hrali okresnú súťaž dlhé roky a tak podaril v rokoch 2006-2007.
sa umiestnili v konečnej tabuľke na Po vyhratí okresnej postúpili do
6. mieste. Hracia miestnosť v škole oblastnej súťaže, následne o dva
však už nepostačovala. Po presved- roky do štvrtej ligy. Z 98 najlepších
čení poslancov obecného zastupi- hráčov okresu sa hráči klubu umiesteľstva a súhlase riaditeľky školy
tnili: Marián Caňo ml. na 1. mieste, Marek Vajda na 2. mieste
a Jozef Ševčík na 4. mieste. Rozšírením členskej základne vzniklo aj
„B“ družstvo, ktoré sa prihlásilo do
okresnej súťaže. V ročníku 20092010 oddiel postúpil do štvrtej
ligy. „Hráči sa dlho netešili. Zaplatili nováčikovskú daň.
V sezóne vypadávalo päť oddielov
do nižšej súťaže a naše družstvo
skončilo piate od konca a vypadli
sme do piatej ligy. Ja som prestúpil do Bystričian hrávať tretiu ligu,
kde som sa stal druhým najlepším
hráčom oddielu“, spomína Marián
Caňo ml. Po štyroch sezónach sa
opäť vrátil do Diviak, ktoré postúpili do štvrtej ligy.

foto: -mc- Aktuálni členovia klubu, M. Caňo štvrtý zľava.

a čiastočne aj sponzorom sa stal
Marián Caňo ml. Predsedu klubu
zastáva aj v súčasnosti.
V založení
a vybavení
klubu
v začiatkoch výrazne pomohol vtedajší starosta Július Duranzia. Prvými hráčmi na súpiske nového
oddielu, ktorý v súťažnom ročníku
2002-2003 začali hrať okresnú súťaž, boli Marián Caňo ml., Marián
Caňo st., Vladimír Motúz a Tomáš
Masaryk.
Vhodné priestory
Sezónu začali hrať v baňanskej
škole, kde bolo potrebné vytvoriť
vhodné podmienky. Nový starosta

Gabriely Kusej sa presťahovali do
telocvične školy. Po zatemnení
okien v telocvični, skultúrnení prostredia, zakúpení nových stolov,
ohrádok a, samozrejme, aj zásluhou
funkcionárov klubu sa podarilo
zvýšiť jeho úroveň medzi najlepšie
kluby v okrese.
Nová história klubu
Na súpisku pribudli noví hráči, vrátane bývalého druholigového hráča
Prievidze Jozefa Ševčíka, ktorý
pomohol pozdvihnúť úroveň klubu.
Nové metódy a pravidelnosť tréningu znamenali, že postupne začali
porážať aj najlepšie družstvá okre-

Úspechy z minulosti zaväzujú
Za prvých desať rokov existencie
sa úspechmi mohli pochváliť aj
mladí hráči, napr. prvé tri víťazné
priečky turnaja starších žiakov 2.
ligy obsadili Marek Vajda, Roman
Vajda a Dávid Lomnický.
Michal Caňo zvíťazil v tejto súťaži
trikrát po sebe. Marek a Roman
Vajdovci spolu s Michalom Caňom
začali hrať 2. ligu žiakov za Prievidzu a postupne vytlačili zo súpisky všetkých domácich hráčov.
Na dosiahnutých úspechoch klubu
mal výrazný podiel jeho predseda
Marián Caňo, ale nezištne mu v tom
pomáhali ostatní, k vyššie spomenutým treba pridať mená Pavol
Chudý, Peter Ševce, Marián Caňo
st. -pokračovanie na str. 12-
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Nie sú krátkozrakí, myslia aj
na budúcnosť
-pokračovanie zo str. 11-

tenisu, ktorý by mal byť zásobárňou
nových mladých hráčov pre klub.
Momentálne trénuje 10 žiakov zo
základnej školy.
„Tento rok zakladáme „B“ družstvo, ktoré bude zložené z mladých
hráčov, ktorým sa pravidelne venu-

Práve pre túto skutočnosť je dôležitá kompletná obmena celého materiálu v oddieli. Rodičia by určite
neriskovali zdravie svojich detí.

Nič nie je ľahké
Stolný tenis v Diviakoch nad NitriJablko nepadne ďaleko od strocou aktívne žije. Finančná podpora
mu
starostu obce a
poslancov
Najperspektívnejší hráč klubu
„Pokladám si za povinnosť venovať
obecného
zastupiteľstva,
či
Michal Caňo ako starší žiak sa
sa žiakom a tým, že im vytvorím
pomoc
sponzorov
Romana
Klupostupne prepracoval na 20-te
dobré podmienky na šport, tým dáchu a Andreja Tužinca, ktorí
miesto v slovenskom rebríčku.
vam
šancu
zaradiť
sa
do
kolektívu,
každý rok pomáhajú po finančV súčasnosti je hráčom Bystričian
v
ktorom
budú
nielen
utužovať
konej stránke zabezpečiť chod
v 1. lige.
lektív, ale aj súťažiť v rámci regiónu
oddielu na dobrej úrovni, je
Súčasnosť – nový historický
nevyhnutnou súčasťou „prea kraja o tie najlepšie výsledky.“
úspech
vádzky“. „Bez
Aktuálne hráči
vás všetkých by
postúpili
do
sme postup do
tretej
ligy.
tretej ligy nikdy
Hlavnú zásluhu
nevybojovali,
na historickom
ďakujem“, doúspechu majú
dáva na záver
Marián
Caňo
bilancovania
ml.,
Roman
predseda oddiea Marek
Vajlu.
dovci,
Peter
Je dôležité udrŠevce,
Pavol
žať
šport
Chudý a Dušan
v obciach, či už
Hnát.
„Tým
na úrovni žiackej
poukazujem
alebo na úrovni
nato, že všetci
dospelých.
hráči poctivým
foto: -mc- Tréning žiakov počas stolnotenisového krúžku.
Doba, v ktorej
a pravidelným
v tréningovom
procese. žijeme dokáže strhnúť mladých ľudí
tréningom zvyšujú svoju kvalitu jeme
V budúcnosti s nimi počítame do na hranu zákona a je len veľmi málo
a úroveň.
„A“ družstva,“ pokračuje predseda možností ako ich z tejto situácie
Perspektíva
klubu. Oddiel počíta s 12 hráčmi do dostať späť.
To, že to v Diviakoch nad Nitricou novej sezóny. Vybavenosť oddielu
Klub stolných tenistov je jednou
myslia so stolným tenisom vážne aj je na celkove slabej úrovni. Stoly,
z volieb.
do budúcnosti vidieť aj z toho, že ktoré majú už 16 rokov pravidelne
Členovia radi uvítajú nových záuokrem hráčov oddielu sa venujú aj reparujú a stávajú sa na hru skôr
jemcov. –text: mc, foto: rhďalším žiakom. Marián Caňo ml. nebezpečné.
začal opäť viesť krúžok stolného

Ako sme pripravení na GDPR? V máji 2018 nadobudne účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane údajov.
Táto skutočnosť, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), začne platiť od 25. mája. GDPR sa vzťahuje na
každú organizáciu v Európe, ktorá spracováva akékoľvek osobné údaje. Zároveň sa vzťahuje aj na všetky firmy,
ktoré podnikajú v rámci EÚ, ale aj zahraničné subjekty, ktoré pracujú s údajmi občanov EÚ. Zavádzané pravidlá
môžu pôsobiť zložito a pokuty za nesplnenie požiadaviek sú veľmi vysoké (až do 20 miliónov eur).
Obecný úrad spracováva osobné údaje okrem iného aj v kronike obce a v občasníku Diviacke noviny. Kvôli novým
informáciám sa členka redakčnej rady a kronikárka zúčastnili školenia, kde boli ozrejmené skutočnosti ako
nakladať s osobnými údajmi v kronike a v novinách. Dozvedeli sa, že o verejných podujatiach sa môže reportovať
naďalej bez súhlasu dotknutých osôb, napr. verejné zastupiteľstvo, kultúrne a športové podujatia, atď. Verejne
prístupné informácie musia byť šírené korektne. Zverejňovať bez súhlasu dotknutých osôb (meno, priezvisko, titul)
sa môžu uviesť údaje o sobášoch, narodení, úmrtí, lebo platí veta: Traja tvoria verejnosť. Ak sa v spoločenskej
rubrike uvedie jubileum, je to možné so súhlasom dotknutej osoby. Pri zverejnení fotografií musí byť vždy
uvedený autor. Ilustračné zábery nemusia mať privolenie dotknutej osoby.
(Z pracovného stretnutia pre novinárov, redakčné rady a kronikárov, JUDr. Vladimír Pirošík.) – redakcia-
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Turistický klub láka na stretnutia svojimi akciami
Koncom januára sa zabávalo a tancovalo na 21. turistickom reprezentačnom plese. Hneď ďalšiu sobotu
sa konala výročná členská schôdza v Pizzerii u Kohúta v Nitrianskom Rudne. Zhodnotila sa činnosť a bol
predstavený kalendár podujatí na tento rok.
Príroda ponúkla iné krásy v danom čase ako minulý rok
Čierny vrch a snežienkový koberec vždy víta turistov počas výstupu na kopec v Rudnianskej Lehote. Počasie tento rok bolo také, že snežienky začínali v tomto termíne iba rozkvitať. Na ceste turistov čakali ešte
posledné zvyšky snehu. Veterné počasie neodradilo a ako vždy sa na vrchole stretlo množstvo
turistických priaznivcov z okolitých klubov, pretože po dlhej zime sa väčšina teší na otvorenie jarnej
sezóny. Ich snaha bola ocenená malým darčekom.
Navštívili ste už Šarkaniu jaskyňu? V sobotu 12. mája 2018 nám prialo teplé počasie, nezmokli sme.
Našou trasou bol náučný chodník národnou prírodnou rezerváciou Súľovské skaly, ktoré sú charakteristické výrazným členitým reliéfom.
Nachádzajú sa približne 10 km na juh od mesta
Odtiaľ sme sa presunuli do Manínskej tiesňavy,
Bytča. Najvyšším vrchom je Brada s výškou 816
národnej prírodnej rezervácie, ktorá sa nachádza
m n. m. Na trase sa nachádza
neďaleko Považskej Teplej.
niekoľko vyhliadok do okoliJe
známa
najužším
tých dolín a zrúcanina Súľovkaňonom na Slovensku.
ského hradu. Odtiaľto je krásny
Pôvodné Manínske bralo
výhľad na celý hrebeň Súľovprerezal Manínsky potok
ských skál, v pozadí na Martina vytvoril túto prekrásnu
ské hole, na západe na Malý
tiesňavu. Vznikli tak dva
a Veľký Manín a na severe na
samostatné vrcholy – VeľJavorníky. Trasa bola trocha
ký a Malý Manín. Atraknáročnejšia tým, že bola natívne skalné steny vysoké
moknutá a šmýkalo sa. Navyše
až 400 metrov, horolezecký
zdolávali sme aj strmšie úseky
cvičný terén, symbolický
zaistené rebríkmi i kovovými
cintorín slovenských horokruhmi. Odmenou boli bizarné
lezcov zanechali v turistoch
tvary skál, skalné veže, strmé
hlboké dojmy.
bralá, ihly, okná, homole...
Tento výlet bol veľmi atJedným z najznámejších tvarov
raktívny nezvyčajnými príje Gotická brána a prírodná
rodnými krásami. Mnohých
pamiatka jaskyňa Šarkania dieďalších pozývame tieto a
Foto: súkr. archív –zg-. Súľovský hrad.
ra.
iné miesta navštíviť. –zg-

Dožinky
25. august 2018
 hosť Ondrej Kandráč
 skákací hrad, lukostreľba, maľovanie na
tvár, balóny a penová
show
 tradičný guláš, stánky
s občerstvením
 hudobná skupina RIOS
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Žil rád a miloval svoju rodnú dedinu V apríli uplynulo šesť
rokov od famóznej nezabudnuteľnej akcie, ktorá bola jednou z mnohých
sprievodných akcií osláv 700-tého výročia od prvej písomnej zmienky obce
Banky. Volala sa Po baňanských chotároch - nenáročná turistika mnohých
obyvateľov Baniek a Ješkovej Vsi po horách s presným konkrétnym
názvoslovím jednotlivých častí lesa. Tam, kde bolo možné sa opekalo,
spievalo aj tancovalo. Autorom, iniciátorom a realizátorom bol Štefan
Gaman. Žiaľ, dnes už nie je.
Štefan Gaman sa ako vlny na rieke zrazu stratil z hladiny času, aby sa naplnil už iba tok spomienok na všetko, čo v živote urobil. A urobil toho dosť,
možno veľa, čo nám bude všetkým dlho pripomínať jeho prítomnosť.
Dokázal, že nežil nadarmo. S jeho menom je spojená láska k životu, láska
k športu, láska k ľuďom, láska k obci, v ktorej sa narodil, vyrástol a žil.
Doktor pedagogiky Štefan Gaman. Učiteľ. Chvíľu pôsobil v odbornom
učilišti v Senici, potom v základnej škole Čavoj. Dve volebné obdobia starosta, ďalšie dve volebné obdobia poslanec obce aj TSK, najdlhšie pôsobiaci riaditeľ Kaliny. Stál pri rozvoji spoločenského, kultúrneho, divadelného
a športového života v obci, aktívne pôsobil v Klube slovenských turistov Ješkova Ves – Banky, v pôvodnej TJ Slovan Ješkova Ves – Banky a v iných organizáciách. Bol človek aktívny, s jasnými predstavami, s bohatou fantáziou
a talentom nadchnúť pre svoju myšlienku všetkých naokolo. Žil naplno. Vo všetkom, čo robil, nechával svoje srdce. Mal rád humor, svoju rodnú dedinu, rodinu a svojich kamarátov, ktorým vždy rád pomohol, keď bolo treba.
Takto na neho budeme spomínať, pretože 30. apríla 2018 na cintoríne v Bankách sa s ním konala posledná
rozlúčka. Česť jeho pamiatke. – redakcia-

Recepty našich kuchýň

Nastal čas dozrievania jahôd. Ponúkame recept na jahodovú

dobrotu.
Jahodová bábovka bez pečenia
Ingrediencie: 500 g nízkotučného tvarohu, 350 g jahôd, 200 ml jahodového kompótu, 200 ml nízkotučného
mlieka, 40 g želatíny, podľa chuti – práškový cukor a vanilkový cukor.
Postup:
Jahody sa umyjú, rozrežú a uložia sa na dno silikónovej formy. V jahodovom kompóte sa nechá napučať 20 g
želatíny. Pridáme 1 lyžicu práškového cukru a potom zahrievaním rozpustíme. Nalejeme na jahody vo forme a
dáme do chladničky.
V mlieku rozpustíme zvyšok želatíny a potom rozpustíme zahrievaním – rovnako ako v predchádzajúcom prípade.
Želatínovú zmes vmiešame do tvarohu a osladíme cukrom a vanilkovým cukrom. Takto pripravený krém
navrstvíme na želatínu vo forme. Necháme všetko dobre stuhnúť a potom vyklopíme z formy ako klasickú
bábovku. Dezert musí byť skutočne dobre vychladený.

Spoločenská rubrika (z matričných údajov od 01.12.2017 do 18. 05. 2018)
Počet obyvateľov: 1 753

prisťahovaní: 13 občania

Narodenie: Lukáš Matuška, Diana Humajová, Matúš Šuster, Júlia Tkáčová, Gabriel Fajčík, Peter
Danielovič, Sebastián Kolibka, Eliška Karaková,
Radoslav Kohút, Tereza Paulďurová

odsťahovaní: 8 občania

Úmrtie: Mária Jaluvková, Mária Mazánová,
Ján Dodok, Ján Divéky, Štefánia Kováčová,
Anna Púčiková, Jozef Divéky, Irena Ružová,
Štefan Gaman

Redakcia občasníka sa ospravedlňuje za chybu v sobáši v čísle 3/2017: Lukáš Karak a Barbora Bálentová


Diviacke
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 - 5. október 2018.
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